


 

 

 



ТК 1.1 

Пәннің шифры: RZh 1107 

Пән атауы: Рухани жаңғыру 

Пререквизиттері: Қазақстан 

тарихы (мектеп бағдарламасы) 

Постреквизиттері: Философия 

Мақсаты: тарихи және ұлттық 

тәжірибе жайлы болашақ 

мамандардың білімдерін жаңарта 

отырып, болашаққа қадамдарын 

анықтауға және түзетуге үйрету; 

«бір ел – бір тағдыр» дегенді 

жастардың санасында 

қалыптастыру; - жастарда туған 

жердің иесі сезімін, отандастар 

алдындағы жауапкершілік сезімін 

жандандыру; болашақ маманның 

кәсіби-тұлғалық қалыптасуының 

маңызды құралы ретінде рухани-

адамгершілік және зияткерлік-

шығармашылық іс-әрекетін 

белсендендіру. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: «Рухани жаңғыру 

негіздері» пәнінің негізгі сипаты: 

қоғамдық сананы жаңғырту, 

полиэтникалық қоғамдағы ұлттық 

идея мен ұлттық мұратты 

этномәдени және азаматтық 

тұрғыда ұғыну, олардың бірлігі мен 

өзара байланысы. Заман талабына 

сай латын графикасына көшу 

мақсаты, Қазақстанның ұлттық 

идеясы: этникалық бірегейліктен 

бірлік пен мен келісімге. 

Бәсекелестікке қабілеттілік ұлттық 

идеяның маңызды құрамдас бөлігі 

ретінде. Ұлттық идея мен ұлттық 

мұраттың мазмұнды қызметі 

контексінде жаңа қазақстандық 

патриотизмге тәрбиелеу. «Рухани 

жаңғыру» ұлттық идея. 

Күтілетін нәтиже: Рухани 

жаңарудың әлеуметтік 

маңыздылығын түсінеді. Сана 

сезімін өзгерту жолдары мен 

әдістерін біледі. 

Құзыреті:  

Негізгі құзыреттері (НҚ) - 

Мәдениетаралық коммуникация 

дағдыларын  игеру, өзге мәдениет 

өкілдерімен жүйелі сұхбат құра 

КВ 1.1 

Шифр дисциплины: MOS 1107 

Название дисциплины: 
Модернизация общественного 

сознания 

Пререквизиты: История 

Казахстана (школьный курс) 

Постреквизиты: Философия 
Цель изучения: воспитание 
нового поколения специалистов, 
социально активных членов 
общества с высоким уровнем 
развития национального 
самосознания, национального 
духа, духа патриотизма, 
исторического сознания и 
социальной памяти; духа 
профессионализма и 
конкурентоспособности, готовых к 
активным и решительным 
действиям по сохранению 
стабильности, независимости, 
безопасности нашего государства, 
способных строить 
конструктивный диалог с 
представителями других культур. 
Краткое содержание основных 
разделов: основными 
императивами модернизации 
являются конкурентоспособность, 
прагматизм, культ знания, 
всеобщий культ образования, 
эволюционное, а не 
революционное развитие 
Казахстана, открытость сознания. 
Способствует становлению 
нравственных, эстетических и 
социальных ориентиров, 
необходимых как для 
формирования мировоззрения и 
достижения личного успеха, так и 
для деятельности в интересах 
общества. Основы модернизации 
общественного сознания 
оказывает существенное влияние 
на процесс социализации и 
социокультурной 
самоидентификации личности, т.е. 
самоопределение человека в 
социокультурном пространстве, 
установлении им своей 
социальной, этнической, 
политической, конфессиональной 
и т.п. принадлежности. 

 Ожидаемые результаты: 

CC 1.1 

Code of Discipline: MPS 1107 

Discipline name: Modernization 

of public consciousness 

Prerequisites: History of 

Kazakhstan (school course) 

Postrequisites: Philosophy 

The purpose of the study: the 

education of a new generation of 

specialists, socially active 

members of society with a high 

level of development of national 

identity, national spirit, the spirit 

of patriotism, historical 

consciousness and social memory; 

the spirit of professionalism and 

competitiveness, ready for active 

and decisive actions to preserve 

the stability, independence, 

security of our state, able to build 

a constructive dialogue with 

representatives of other cultures. 

Brief description of the 

discipline: the main imperatives 

of modernization are 

competitiveness, pragmatism, the 

cult of knowledge, the universal 

cult of education, the 

evolutionary, not the 

revolutionary development of 

Kazakhstan, the openness of 

consciousness. It contributes to 

the formation of moral, aesthetic 

and social guidelines necessary 

for the formation of a world view 

and the achievement of personal 

success, as well as for activities in 

the public interest. The 

fundamentals of the 

modernization of public 

consciousness have a significant 

impact on the process of 

socialization and sociocultural 

self-identification of a person, i.e. 

human self-determination in the 

sociocultural space, the 

establishment of his own social, 

ethnic, political, confessional, etc. 

accessories. 

Expected results: Aware of the 

social significance of spiritual 

modernization. He knows the 



білу, бәсекеге қабілетті тұлғаны 

қалыптастыру, студенттердің 

ұлттық сана-сезімі, азаматтығы мен 

патриотизмін қалыптастыру. 

Пәндік құзіреттері (ПҚ) – ұлттық 

коды ретінде азаматтың ұлттық 

сәйкестілігін құрайтын маңызын 

түсіну, қазақ халқының рухани-

мәдени тәжірибесін бірлескен  

әлеуетін қазақтардың дәстүрлі 

мәдениетін білу 

Арнайы құзыреттері (АҚ) –  

зерделенген пәнің терминологиясын 

меңгеру, төзімділік пен құрметке 

негізделген жеке тұлғааралық және 

мәдениетаралық коммуникация 

дағдыларына ие болу. 

Осознает социальную значимость 

духовной модернизации. Знает 

пути и способы изменения 

сознания и совершенствования 

самосознания. 

Компетенции:  

Ключевые компетенции (КК) - 
формировать  

конкурентоспособную  личность,  

владеть навыками  межкультурной  

коммуникации,  формировать у 

студентов умения и навыки 

толерантности,  гражданского 

сознания 

Предметные компетенции (ПК) 

– осознает социальную значимость 

духовной модернизаций. Знает 

пути и способы изменения 

сознания и совершенствования 

самосознания; понимает 

национальный код как важную 

составляющую национальной 

идентичности гражданина; 

Специальные компетенции (СК) 

-  овладеть терминологией 

изученной дисциплины, владение  

навыками межличностной и 

межкультурной коммуникации, 

основанными на толерантности и 

уважении. 

ways and means of changing 

consciousness and improving self-

awareness. 

Competences:  

Key Competences (КC) - to form 

a competitive personality, to 

possess the skills of intercultural 

communication, to form students' 

skills and skills of tolerance, civic 

consciousness 

Subject competences (SC) - 

aware of the social significance of 

spiritual upgrades. Knows the 

ways and means of changing 

consciousness and improving self-

awareness; understands the 

national code as an important 

component of the citizen’s 

national identity; 

Special competences (SC) - 

master the terminology of the 

studied discipline, possession of 

interpersonal and intercultural 

communication skills based on 

tolerance and respect. 

ТК 1.1 

Пәннің шифры: ZhKМN 1107 
Пән атауы: Жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Пререквизиттері: Адам,қоғам, 

құқық (мектеп бағдарламасы) 

Постреквизиттері: Философия 

Мақсаты: жемқорлыққа қарсы іс-

әрекеттер туралы білім жүйесін 

қалыптастыру; жемқорлық іс-

әрекеттер көрінісіндегі азаматтық 

позицияны үйрету. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: «Жемқорлық» 

ұғымының теориялық-әдіснамалық 

негіздері. Жемқорлыққа қарсы іс-

әрекеттер көрінісінде қазақстандық 

қоғамынң әлеуметтік-экономикалық 

тұрғыдан дамуы. Жемқорлық 

әрекеттердің психологиялық 

ерекшеліктері. Жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің қалыптасуы. 

КВ 1.1 

Шифр дисциплины: OAK 1107 

Название дисциплины: Основы 

антикоррупционной культуры 

Пререквизиты:  Человек,  

общество, права (школьная 

программа)  

Постреквизиты: Философия 

Цель изучения: формирование 

системы знаний по 

противодействию коррупции и 

выработка на этой основе 

гражданской позиции по 

отношению к данному явлению. 

Краткое содержание основных 

разделов: Введение. Теоретико-

методологические основы понятия 

«коррупции». 

Совершенствование социально-

экономических отношений  

казахстанского общества как 

условия  противодействию  

CC 1.1 

Code of Discipline: FAC 1107 

Name of the discipline: 

Fundamentals of anti-corruption 

culture 

Prerequisites:  Man, Society, 

Rights (school curriculum) 

Post requisites: Philosophy 

The purpose of the study: the 

formation of a system of 

knowledge to counter corruption 

and the development on this basis 

of citizenship in relation to this 

phenomenon. 

Summary of the main sections: 

Introduction. Theoretical and 

methodological foundations of the 

concept of "corruption". 

Improving the socio-economic 

relations of Kazakhstan’s society 

as a condition for countering 

corruption. Psychological features 



Жастардың жемқорлыққа қарсы 

мәдениетінің ерекшеліктері. 

Жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 

этникалық ерекшеліктері. 

Жемқорлық әрекеттер үшін 

құқықтық жауапқа тартылу. 

Әртүрлі салада жемқорлық 

әрекеттер үшін моральдық-

этикалық жауапкершілік.  

Күтілетін нәтиже: студенттер 

жемқорлықтың пайда болу 

себептері мен табиғатын түсінеді; 

жемқорлық құқық бұзушылық 

әрекеттер үшін моральдық-

адамгершілік, құқықтық 

жауапкершілікке тартылу өлшемін 

біледі; жемқорлыққа қарсы 

әрекеттер туралы заңдылықтарды 

біледі.   

Құзыреті:  

Негізгі құзыреттері (НҚ) -  

күнделікті өмір тәжірибесіндегі 

адамгершілік нормаларын білу, 

рухани танымның құндылықтарын 

жүзеге асыру; құқықтық және 

адамгершілік мәдениет деңгейін 

жоғарылатумен жұмыс жасау; 

жемқорлықтың алдын алу 

әрекеттерінде рухани-адамгершілік 

құндылықтарды назарға алу; 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

жоғарылату;  

Пәндік құзіреттері (ПҚ) – 

Сыбайлас жемқорлық туралы 

ұғымдардың даму тарихын, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті қалыптастыру пәнінің 

мақсаты мен міндеттерін білу   

Арнайы құзыреттері (АҚ) - 

кикілжің жағдайларында дұрыс 

әрекет жасауды біледі. 

коррупции. Психологические 

особенности природы 

коррупционного поведения. 

Формирование 

антикоррупционной культуры. 

Особенности формирования 

антикоррупционной культуры 

молодежи. Этнические 

особенности  формирования 

антикоррупционной культуры.   

Правовая ответственность за 

коррупционные деяния. 

Морально-этическая 

ответственность за 

коррупционные деяния в 

различных сферах.  

Ожидаемые результаты:    

Студенты знает: сущность 

коррупции и причины её 

происхождения; меру морально-

нравственной и правовой 

ответственности за 

коррупционные правонарушения; 

действующее законодательство в 

области противодействия  

коррупции. 

Компетенции:  

Ключевые компетенции (КК) - 
реализовывать ценности 

морального сознания и следовать 

нравственным нормам  в 

повседневной практике; работать 

над повышением уровня 

нравственной и правовой 

культуры; задействовать духовно-

нравственные механизмы 

предотвращения коррупции; 

совершенствования 

антикоррупционной культуры.  

Предметные компетенции (ПК) - 

знать историю развития 

представлений о коррупции, 

предмет и цели 

антикоррупционной культуры 

Специальные компетенции (СК) 

-  владеть навыками действия в 

ситуации конфликта интересов. 

of the nature of corrupt behavior. 

The formation of anti-corruption 

culture. Features of the formation 

of anti-corruption culture of 

youth. Ethnic features of the 

formation of anti-corruption 

culture. 

Legal liability for corruption acts. 

Moral and ethical responsibility 

for corruption acts in various 

fields. 

Expected results:  
Students will know: the essence of 

corruption and the reasons for its 

origin; a measure of moral and 

legal responsibility for corruption 

offenses; current legislation in the 

field of anti-corruption. 

 

Competences: 

Key Competences (КC) - to 

implement the values of moral 

consciousness and follow the 

moral standards in everyday 

practice; work to improve the 

level of moral and legal culture; 

use spiritual and moral 

mechanisms to prevent 

corruption. 

improving anti-corruption culture; 

Subject competences (SC) - to 

know the history of the 

development of ideas about 

corruption, the subject and 

purpose of anti-corruption culture 

Special competences (SC) - 
possess the skills to act in a 

conflict of interest situation. 

ТК 1.1 

Пәннің шифры: ETD 1107 
Пән атауы: Экология және тұрақты 

даму 

Пререквизиттер: - 

КВ 1.1 

Шифр дисциплины: EUR 1107 
Название дисциплины: Экология 

и устойчивое развитие 

Пререквизиты: - 

CC 1.1 

Code of Discipline: ESD 1107 

Name of the discipline: Ecology 

and sustainable development 

Prerequisites: - 



Постреквизиттер:  

Мақсаты: Барлық мамандық 

бойынша студенттерге қоршаған 

ортаға деген жауапкершілікті 

қалыптастыру. Негізгі биосфера 

компоненттерін және оның 

заңдылықтарын білу. Адам іс-

әрекеттері бойынша қоршаған 

ортаға тигізетін әсерлері табиғатты 

пайдаланудағы қоғам мен 

табиғаттың өзара байланыстарын 

анықтау.  

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Ағзалар экологиясы. 

Қоршаған орта туралы түсінік. 

Экологиялық факторлар. 

Популяция экологиясы. 

Қауымдастық экологиясы. 

Биосфера. Биосфера эволюциясы. 

Тұрақты даму бойынша 

халықаралық қауымдастық. 

Тұрақты дамуда табиғат 

ресурстарын ұтымды пайдалану. 

Биосферада антропогендік 

факторлар бойынша экологиялық 

тұрақсыздықтардың пайда болуы. 

Тұрақты даму және қазіргі 

әлеуметтік-экологиялық мәселелер. 

ҚР тұрақты дамуда және табиғатты 

қорғаудағы өзекті экологиялық 

мәселелерді шешу жолдары. ҚР 

тұрақты дамуды қамтамасыз ету. ҚР 

тұрақты дамудың концепциясы. 

Күтілетін нәтиже: Табиғи және 

антропогендік экологиялық 

процестерді және оларды реттеудің 

мүмкін жолдарын анықтау және 

талдау; Биосфераның әлеуметтік-

экономикалық факторлары мен 

компоненттерінің рөлі мен 

маңыздылығын түсінеді. 

Құзыреті: Биосфераның дамуын 

реттейтін заңдар мен олардың 

тұрақтылығын сақтау шарттары, 

сондай-ақ әртүрлі елдерде, оның 

ішінде Қазақстан Республикасында 

тұрақты даму идеяларын жүзеге 

асыру туралы білім алу. 

Постреквизиты:  

Цель изучения: экологизация 

сознания студентов всех 

специальностей и воспитании 

чувства ответственности за 

окружающую природу. Знание 

основных закономерностей 

взаимодействия компонентов 

биосферы и последствий 

вмешательства хозяйственной 

деятельности человека, особенно в 

условиях интенсификации 

природопользования, необходимо 

для решения практических задач в 

плоскости взаимоотношений 

общества и биосферы в целом. 

Краткое содержание 

дисциплины: Экология особи. 

Понятие о среде обитания. 

Экологические факторы. Экология 

популяций. Экология сообществ. 

Биосфера. Эволюция биосферы. 

Международное сотрудничество 

по вопросам устойчивого 

развития. Природные ресурсы и 

рациональное 

природопользование как один из 

аспектов устойчивого развития. 

Антропогенные факторы 

возникновения неустойчивочти в 

биосфере. Социально-

экологические проблемы 

современности и устойчивое 

развитие. Охрана природы и 

устойчивое развитие. Актуальные 

экологические проблемы 

устойчивого развития РК. 

Обеспечение устойчивого 

развития в РК. Концепция 

Устойчивого развития РК. 

Ожидаемые результаты: Умеет 

выявлять и анализировать 

естественные и антропогенные 

экологические процессы и 

возможные пути их 

регулирования; Понимает роль и 

значение социально-

экономических факторов и 

компонентов биосферы. 

Компетенции: Владеть знаниями 

о закономерностях развития 

биосферы и условий сохранения 

Post requisites:  

The purpose of the study: 

greening the consciousness of 

students of all specialties and 

raising a sense of responsibility 

for the environment. Knowledge 

of the basic laws of interaction 

between the components of the 

biosphere and the consequences 

of human economic interventions, 

especially in conditions of 

intensified environmental 

management, is necessary for 

solving practical problems in the 

plane of the relationship between 

society and the biosphere as a 

whole. 

Brief description of the 

discipline: Ecology individuals. 

The concept of habitat. Ecological 

factors. Ecology of populations. 

Ecology of communities. 

Biosphere. The evolution of the 

biosphere. International 

cooperation on sustainable 

development. Natural resources 

and environmental management 

as one of the aspects of 

sustainable development. 

Anthropogenic factors of 

instability in the biosphere. Social 

and environmental problems of 

the present and sustainable 

development. Nature conservation 

and sustainable development. 

Current environmental problems 

of sustainable development of 

Kazakhstan. Ensuring sustainable 

development in the Republic of 

Kazakhstan. The concept of 

Sustainable Development of 

Kazakhstan. 

Expected results: Able to 

identify and analyze natural and 

anthropogenic environmental 

processes and possible ways to 

regulate them; Understands the 

role and importance of socio-

economic factors and components 

of the biosphere. 

Competencies: To possess 

knowledge of the patterns of 



её устойчивости, а также 

реализации идей устойчивого 

развития в разных странах, в том 

числе и в Республике Казахстан. 

development of the biosphere and 

the conditions for maintaining its 

sustainability, as well as the 

implementation of sustainable 

development ideas in different 

countries, including in the 

Republic of Kazakhstan. 

ТК 1.1 

Пәннің шифры: TKN 1107 

Пән атауы: Тіршілік қауіпсіздігі 

негіздері 

Пререквизиттері: - 

Постреквизиттері:  

Мақсаты: Қазақстан 

Республикасының негізгі заңдарын 

және тіршілік қауіпсіздігі саласындағы 

нормативтік құжаттарды, адам 

мекендейтін ортаның қауіптіліктерін 

және олардан қорғауын, шаруашылық 

объектілердің төтенше жағдайларда 

(ТЖ) жұмыс істеу тұрақтылығын 

арттыру тәсілдерін және олардың 

салдарын жою бойынша шараларды 

зерттеу  

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Табиғи және техногенді 

сипаттағы апаттардың пайда 

болуына ғылыми-техникалық 

прогрестің әсері. Қазіргі заманғы 

өндірістің ерекшеліктері, қауіпті 

және зиянды факторлар аймақтары. 

Өндірістік ортаның жағымсыз 

факторлары және олардың 

адамдарға әсері. Тіршілік әрекеті 

қауіпсіздігінің ұйымдастырушы және 

теориялық негіздері. Азаматтық 

қорғанысты ұйымдастыру және 

жүргізу. Төтенше жағдайлар. Адам 

мекендейтін ортасының 

қауіптіліктері. Тұрғындарды қорғау. 

Тұрғындарды эвакуациялау. 

Инженерлік-техникалық кешеннің, 

өнеркәсіптік объектілер жұмысының 

тұрақтылығы. Зақымдану 

ошақтарындағы құтқару 

жұмыстары. 

Күтілетін нәтиже: Студент өмірлік 

қауіпсіздіктің негіздері бойынша 

білімдерін іс жүзінде қолдануға 

қабілетті, кәсіптік қызмет 

саласындағы қауіпсіздік пен 

тіршілік әрекетін қамтамасыз ету 

КВ 1.1 

Шифр дисциплины: OBZh 1107 

Название дисциплины: Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Пререквизиты: - 

Постреквизиты:  
Цель изучения: изучение 

основных законов Республики 

Казахстан и нормативных 

документов в области 

безопасности жизнедеятельности, 

опасностей среды обитания 

человека и защиты от них, 

способов повышения 

устойчивости объектов в 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) и 

мер по ликвидации их 

последствий  

Краткое содержание 

дисциплины: Влияние научно-

технического прогресса на 

возникновение катастроф 

природного и техногенного 

характера. Особенности 

современного производства, зоны 

формирования опасных и средных 

факторов. Негативные факторы 

производственной среды и их 

влияние на людей. 

Организационные и теоретические 

основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Чрезвычайные ситуации. 

Опасности среды обитания 

человека. Характеристика очагов 

поражения. Защита населения. 

Устойчивость работы 

промышленных объектов, 

инженерно-технического 

комплекса. Спасательные работы в 

очагах поражения. 

Ожидаемые результаты: Умеет 

применять на практике знания по 

основам безопасности 

жизнедеятельности, Способен 

CC 1.1 

Code of Discipline: BLS 1107 

Name of the discipline: Basics of 

life safety 

Prerequisites: - 

Post requisites:  

The purpose of the study: to 

study the basic laws of the 

Republic of Kazakhstan and 

regulatory documents in the field 

of life safety, the dangers of the 

human environment and 

protection from them, ways to 

improve the sustainability of 

facilities in emergency situations 

(ES) and measures to eliminate 

their consequences 

Brief description of the 

discipline: The impact of 

scientific and technological 

progress on the occurrence of 

natural and man-made disasters. 

Features of modern production, 

the zone of formation of 

dangerous and medium factors. 

Negative factors of the working 

environment and their influence 

on people. Organizational and 

theoretical foundations of life 

safety. Emergencies. Hazard of 

human habitat. Characteristics of 

lesions. Protection of the 

population. Stability of industrial 

facilities, engineering complex. 

Rescue work in the lesions. 

Expected results: Able to put 

into practice knowledge of the 

basics of life safety, Able to 

analyze issues of ensuring safety 

and life activity in the field of 

professional activity 

Competences: Knows ways to 

improve the sustainability of 

objects in emergency situations 

(ES) and measures to eliminate 



мәселелерін талдай алады. 

Құзыреті: Тұрақтылықты арттыру 

тәсілдері мен объектілердің 

төтенше жағдайлар (ТЖ) кезіндегі 

салдарын жоюды біледі; кәсіби 

қызмет саласында өмір тіршілік 

қауіпсіздігі мәселелерді еркін 

талдауға қабілетті болады; өмір 

тіршілігі қауіпсіздігі негіздері 

білімін іс-тәжірибеде және өмірде 

қолдана алады. 

анализировать вопросы 

обеспечения безопасности и 

жизнедеятельности в сфере 

профессиональной деятельности 

Компетенции: Знает способы 

повышения устойчивости 

объектов в чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) и меры по 

ликвидации их последствий; 

способен анализировать вопросы 

обеспечения безопасности и 

жизнедеятельности в сфере 

профессиональной деятельности; 

умеет применять на практике 

знания по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

their consequences; able to 

analyze issues of security and life 

in the field of professional 

activity; able to put into practice 

knowledge of the basics of life 

safety. 

ТК 1.1 

Пәннің шифры: EK 1107 
Пән атауы: Еңбекті қорғау 

Пререквизиттері: - 

Постреквизиттері: - 
Мақсаты: Жас мамаңдарды 

тәжірибелік және теориялық 

тұрғыда қауіпсіздік, зиянсыздық 

және еңбек шарттарын олардың 

максималь өнімділіктерінде 

жеңілдетуге дайындау. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: «Еңбекті қорғау» пәні 

қолданбалы техникалық ғылым 

болып табылады, олар өндірістік 

қауіпсіздіктер мен кәсіби 

зияндыларды және оларды 

болдырмау әдістері немесе 

жұмысшылардың кәсіби аурулары 

мен өндірістік жарақаттарды жою 

мақсатымен, аппаттар мен өрттерді 

қысқарту әдістерін дайындауға 

үйретеді. «Еңбекті қорғау» пәні екі 

ғылымның түйіскен жерінде 

туындайды, оларды зерттеудің 

басқа объектілері болып еңбек 

үрдісіндегі адам, өндірістік орта 

мен жағдай, адамның өндірістік 

жағдайлармен өзара байланысты, 

технологиялық үрдістер, еңбек және 

өндірісті ұйымдастыру болып 

табылады. 

Күтілетін нәтиже: 

Қызметкерлердің қауіпсіз жүріс-

тұрысын қалыптастыруға 

бағытталған профилактикалық 

КВ 1.1 

Шифр дисциплины: OT 1107 
Название дисциплины: Охрана 

труда 

Пререквизиты: - 

Постреквизиты: - 

Цель изучения: Изучением 

дисциплины «Охрана труда 

достигается формирование у 

выпускников комплекса знаний и 

умений по ряду направлений 

безопасности труда в 

строительном производстве: 

современное состояние охраны 

труда на производстве; основы 

трудового законодательства; 

структура и функции органов 

государственного и 

общественного контроля за 

соблюдением норм охраны труда; 

виды ответственности за 

нарушение законодательства об 

охране труда; формы и 

содержание обучения по охране 

труда; 

Краткое содержание 

дисциплины: Учебная 

дисциплина «Охрана труда» - 

обязательная 

общепрофессиональная 

дисциплина для многих 

специальностей среднего 

профессионального образования. 

Предмет, содержание и структура 

дисциплины. Социально-

экономическое значение охраны 

CC 1.1 

Code of Discipline: LP 1107 

The name of the discipline: 

Labor protection 

Prerequisites: - 

Post requisites: - 

The purpose of the study: The 

study of the discipline "Labor 

protection is achieved by the 

formation of the graduates of the 

complex of knowledge and skills 

in a number of areas of 

occupational safety in the 

construction industry: the current 

state of labor protection at work; 

basics of labor law; the structure 

and functions of state and public 

control bodies over the 

observance of labor protection 

standards; types of liability for 

violation of labor protection 

legislation; forms and content of 

training in labor protection; 

Brief description of the 

discipline: The discipline "Labor 

protection" is an obligatory 

general professional discipline for 

many specialties of secondary 

vocational education. Subject, 

content and structure of the 

discipline. The socio-economic 

importance of labor protection. 

The state of labor protection in the 

Republic of Kazakhstan. The 

negative effect of production on 

humans. Dangerous and harmful 



жұмыстарды жүргізе алады. Ол 

персоналды қалай ұйымдастыру 

керектігін біледі, еңбек 

жағдайларын жақсарту бойынша 

мүмкін шараларды қабылдайды 

Құзыреті: Еңбекті қорғау 

ережелерінің және ережелерінің 

сақталуын білу 

труда. Состояние охраны труда в 

РК. Негативное действие 

производства на человека. 

Опасные и вредные факторы 

производства. Нормативно-

правовая база охраны труда. 

Основные положения Трудового 

кодекса РК по охране труда. 

Ожидаемые результаты: 

Способен проводить 

профилактические работы, 

направленные на формирование 

безопасного поведения 

работников, Владеет способами 

организации персонала, 

принимает возможные меры по 

улучшению условий труда 

Компетенции: Владеть знаниями  

в вопросах соблюдения правил и 

нормативов охраны труда 

factors of production. The 

regulatory framework of labor 

protection. The main provisions of 

the Labor Code of the Republic of 

Kazakhstan on labor protection. 

Expected results: Able to carry 

out preventive work aimed at the 

formation of safe behavior of 

workers, Owns the methods of 

personnel organization, takes 

possible measures to improve 

working conditions 

Competences: To possess 

knowledge in compliance with the 

rules and regulations of labor 

protection 

ТК 1.1 

Пәннің шифры: Din 1107 
Пән атауы: Дінтану 

Пререквизиттері:  Қазақстан 

тарихы, Дүние жүзі тарихы (мектеп 

бағдарламасы) 

Постреквизиттері: Ғылым тарихы 

мен философиясы 

Мақсаты: Діннің шығу тарихы мен 

еркін ойлаудың тарихи кезеңдері 

туралы діндердің, догматтық 

негіздерінің тарихы, олардың 

қоғамның барлық саласындағы 

қызметтері мен орны туралы 

объективті ақпарат беру, сондай-ақ 

дінді зерттеуші танымал 

ғалымдардың еңбектері мен 

таныстыра отырып, діни 

доктриналарды, діни бірлестіктер 

мен олардың өкілдерінің қызмет ету 

ерекшеліктерін сыни талдау 

біліктілігін қалыптастыру болып 

табылады. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Діннің анықтамасы. Дін 

теориясының негіздері. Діннің 

мәндік сипаттамалары.  Мәдениет 

феномені. Діндегі жеке адам және 

тұлға. Діннің негіздері мен 

алғышарттары. Діннің элементтері 

мен құрылымы. Мәдениет 

жүйесіндегі дін. Діннің функциясы 

КВ 1.1 

Шифр дисциплины: Rel 1107 

Название дисциплины: 
Религиоведения 

Пререквизиты: История 

Казахстана, Всемирная история 

(школьная программа)  

Постреквизиты: История 

философии и науки  

Цель изучения: Дать 

объективную информацию о 

происхождении религии и 

развитии свободомыслия, истории 

догматических основ религий, их 

функциях и значении во всех 

сферах жизни общества. 

Формирование через знакомство с 

работами известных 

исследователей религии навыки 

критического анализа 

религиозных доктрин, 

особенностей деятельности 

религиозных организаций и их 

представителей. 

Краткое содержание основных 

разделов: Религиоведение как 

научная  

дисциплина. Феномен культуры. 

Индивид и личность в религии. 

Структура и элементы религии. 

Элементы и структура религии. 

Формы древнейших верований. 

CC 1.1 

Code of Discipline: Rel 1107 

Name of the discipline: 

Religious Studies 

Prerequisites: The History of 

Kazakhstan, World History 

(school curriculum) 

Post requisites: History of 

Philosophy and Science 

The aim of the study: To give 

objective information about the 

origin of religion and the 

development of free thinking, the 

history of the dogmatic 

foundations of religions, their 

functions and significance in all 

spheres of social life. Formation 

through familiarity with the works 

of famous scholars of religion 

skills in the critical analysis of 

religious doctrines, features of the 

activities of religious 

organizations and their 

representatives. 

Summary of the main sections: 
Religious studies as scientific 

discipline. The phenomenon of 

culture. The individual and person 

in religion. Structure and elements 

of religion. Elements and structure 

of religion. Forms of ancient 

beliefs. Religious Beliefs 



мен рөлі. Дін тарихы. Халықтық-

ұлттық діндер. Буддизм. 

Христианшылдық. Ислам. Жаңа 

діни сана-сезім. Секулярлык 

теология. Қазіргі дәстүрлі емес 

культтер.  

Күтілетін нәтижелер: Студент діни 

сана мен діни қатынастардың 

дамуының қазіргі мәселесі мен 

көкжиегін талдай біледі, діни 

негізде әлеуметтік дау-дамайды 

болжай біледі, конфессияаралық 

сұқбатты жүргізеді, төзімділік 

негізінде оқу-педагогикалық және 

тәрбие беру қызметін 

ұйымдастыруды меңгеруге 

себептеседі. 

Құзыреттері: 

Негізгі құзыреттері (ПҚ): 

адамзат тарихында дәстүрлі 

діндердің негізгі ерекшіліктерін  

дінтанулық тұжырымдамалардың 

аясында меңгереді. 

Пәндік құзыреттері: 

Діннің даму тарихындағы 

құбылыстарды жан-жақты талдай 

алады. 

Арнайы құзыреттері: 

Дәстүрлі және дәстүрлі емес теріс 

діни ағымдарды ажырата алады, 

олармен күресу иммунитеті 

қалыптасады. 

Религиозные верования  

древних цивилизаций. 

Народностно-национальные 

религии. Буддизм. Христианство. 

Ислам. Современные  

нетрадиционные культы. 

Ожидаемые результаты: 

студенты владеют навыками 

анализа современных проблем и 

перспективы развития 

религиозного сознания и 

религиозных отношений, 

возможностях прогнозирования и 

диагностирование социальных 

конфликтов на религиозной почве. 

Компетенции: 

Ключевые компетенции (КК): 

знать особенности традиционных 

религий в истории человечества в 

контексте религиоведческих 

концепций. 

Предметные компетенции (ПК): 

уметь анализировать становление 

многосторонней и адекватной 

картины развития религии. 

Специальные компетенции 

(СК): свободно ориентироваться в 

поликонфессиональной среде и 

дифференцировать религиозные 

конфессии по догматическим и 

культовым признакам. 

ancient civilizations. National and 

national religions. Buddhism. 

Christianity. Islam. Modern 

unconventional cults. 

The expected results: students 

have the skills to analyze 

contemporary problems and 

prospects for the development of 

religious consciousness and 

religious relations, the 

possibilities of predicting and 

diagnosing social conflicts on 

religious grounds. 

Competencies: 

Key Competences (КC): knows 

the main features of traditional 

religions in the history of mankind 

in the context of religious studies 

concepts. 

Subject competences (SC): can 

analyze the formation of a 

multilateral and adequate picture 

of the development of religion. 

Special competences (SC): freely 

oriented in a multi-confessional 

environment and differentiate 

religious denominations according 

to dogmatic and cult grounds. 

 

ВК 

Пәннің шифры: Ilya 1108 

Пән атауы: Ілиястану 

Пререквизиттері: - 

Постреквизиттері:  
Мақсаты: Студенттер Ілияс 

Жансүгіров шығармаларын оқу 

арқылы әдебиетіміздің тарихымен, 

қалыптасу кезеңдерімен жан-жақты 

танысады. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: 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, 

ВК 

Шифр дисциплины: Ilya 1108 

Название дисциплины: 
Илиястану 

Пререквизиты: - 

Постреквизиты:  

Цель изучения: Студенты 

познакомятся с историей нашей 

литературы, этапами 

формирования, изучая работы 

Ильяса Жансугурова. 

Краткое описание дисциплины: 

Творческая биография Ильяса 

Жансугурова, первый поиск 

вокального искусства, 

общественных и государственных 

услуг, вклад в различные области 

искусства, вклад в развитие прозы, 

драматургии, сбора, публикации, 

изучения, перевода и 

UC 

Code of Discipline: Ilia 1108 

The name of the discipline: 

Iliastanu 

Prerequisites: - 

Post requisites:  

Purpose of study: Students will 

get acquainted with the history of 

our literature, the stages of 

formation, studying the work of 

Ilyas Zhansugurov. 

Brief description of the 

discipline: Ilyas Zhansugurov's 

creative biography, the first search 

for vocal art, public and state 

services, contributions to various 

areas of art, contributions to the 

development of prose, drama, 

collecting, publishing, studying, 

translating and journalistic, 



зерттеуі, аудармашылық және 

журналистік қызметі, 

публицистикалық еңбектері, 

қаламгер шығармашылығының 

зерттелуі.  

Күтілетін нәтиже: Ілияс 

Жансүгіровтың әдеби мұрасының 

ерекшеліктерін түсінеді; Ол 

интеллектуалды және 

шығармашылық ойлау қабілетіне 

ие, ұлттық және рухани мұралардың 

құндылықтарын бағалай біледі. 

Құзыреті: Ілияс Жансүгіровтың 

әдеби мұрасының ерекшелігін 

түсіну. 

журналистской деятельности, 

Изучение творчества писателя. 

Ожидаемые результаты: Владеет 

пониманием специфики 

литературного наследия Ильяса 

Жансугурова; Обладает навыками 

интеллектуально-творческого 

мышления и способностями 

дорожить ценностями 

национально-духовного наследия. 

Компетенции: Понимать 

специфику литературного 

наследия Ильяса Жансугурова. 

Studying the writer's work. 

Expected results: Owns the 

understanding of the specificity of 

the literary heritage of Ilyas 

Zhansugurov; She has the skills of 

intellectual and creative thinking 

and the ability to value the values 

of the national and spiritual 

heritage. 

Competences: Understand the 

specificity of the literary heritage 

of Ilyas Zhansugurov. 

ТК 2.1 

Пәннің шифры: SR 2209 

Пән атауы: Сот риорикасы 

Пререквизиттері: Мемлекет және 

құқық теориясы 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: студенттерге жалпы заң 

ғылымдары бойынша даму әдістері 

мен шешендік өнерлерімен танысу. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Сот риторикасының 

тарихы даму кезеңдері мен 

шешендік өнер туралы жан-жақты 

білу. Сөз сойлеу мәнері мен 

логикалық шеберліктерін дамыту, 

алған білімдерін практикада 

мәдениетті, техникалық әдістерін 

білу, дұрыс қолдана білу. Қазіргі 

замандағы сотта сөз сөйлеу 

теориясы мен практикасы; Сотта 

сөз сөйлеудің композициялы-

логикалық құрылысы; Сотта сөз 

сөйлеудің риторикалық бейнелері; 

Айыптап сөз сөйлеу: жалпы 

ерекшеліктері, құрылысы; Қорғап 

сөз сөйлеу: жалпы ерекшеліктері, 

құрылысы. 

Күтілетін нәтиже: Риториканың 

негізгі сипаттамаларын ғылым мен 

өнер, жалпы және жеке риторика, 

соттық риторика ерекшелігі, сот 

билігінің тарихының негізгі тарихи 

кезеңдері және оның ең көрнекті 

КВ 2.1 

Шифр дисциплины: SR 2209 
Название дисциплины: Судебная 

риторика 

Пререквизиты: Теория 

государства и права 

Пострекизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: познакомить 

студентов с методологическими и 

теоретическими проблемами в 

области науки о речевой 

коммуникации юриста в целом. 

Краткое содержание 

дисциплины: история развития 

риторики, современное состояние 

ораторского искусства, 

классификация ораторского 

искусства и красноречия, основы 

публичного выступления и 

дискуссии, изучение композиции 

речи, законов логики, 

эмоционально-образных средств 

выразительности речи, 

практический материал по работе 

над устным выступлением, по 

технике речи, культуре речи 

выступающего. 

Ожидаемые результаты: Знает 

основные характеристики 

риторики как науки и искусства, 

сущность общей и частной 

риторики, предметную специфику 

CC 2.1 

Code of Discipline: JR 2209 

Discipline name: Judicial rhetoric 

Prerequisites: Theory of State 

and Law 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: to 

acquaint students with 

methodological and theoretical 

problems in the field of science of 

speech communication lawyer in 

general. 

Brief description of the 

discipline: the history of the 

development of rhetoric, the 

current state of oratory, the 

classification of oratory and 

eloquence, the basics of public 

speaking and discussion, the study 

of speech composition, the laws 

of logic, emotional and 

imaginative means of expression 

of speech, practical material on 

the work on oral performance, on 

speech techniques, speech culture 

of the speaker. 

Expected results: Knows the 

main characteristics of rhetoric as 

a science and art, the essence of 

general and private rhetoric, the 

substantive specificity of judicial 

rhetoric, the main historical stages 

of the history of judicial 

eloquence and its most prominent 



өкілдері ретінде біледі. 

Құзыреті: Судьялық риторика 

теориясы мен практикасы, тарихы 

және ерекшеліктері туралы жалпы 

түсінік алыңыз. 

судебной риторики, основные 

исторические этапы истории 

судебного красноречия и его 

виднейших представителей. 

Компетенции: Получить общее 

представление о теории и 

практике, истории и специфике 

судебной риторики. 

representatives. 

Competences: Get a general 

understanding of theory and 

practice, history and specifics of 

judicial rhetoric. 

ТК 2.1 

Пәннің шифры: ZL 2209 

Пән атауы: Заң лингвистикасы 

Пререквизиттері: Мемлекет және 

құқық теориясы 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Бұл курстың мақсаты 

құқықтану және лингвистиканың 

түйіскен жеріндегі лингво-

құқықтық кеңістіктегі ең маңызды 

мәселерді, лингвистикалық тіл 

білімін, әр түрлі құқықтық 

құжаттарға лингвистикалық 

сараптама жасауды, заң 

жобаларының жасау 

нұсқаулықтарын құрастыру, заң 

аудармаларындағы теориялық және 

практикалық зерттеулер жасауды 

үйрету. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Берілген курсты оқу 

барысында құқықтық мәтіндерді 

лингвистикалық зерттеу, 

семантикалық-мазмұндық баға 

беру, қазақстандық және 

халықаралық стандарттарға сай 

тәжірибелік көзқарастарды 

білдіру,дау тудырған мәтіндерге 

лингвистикалық сараптамалық 

нұсқаулықтар беру туралы 

қарастырылған.  

Күтілетін нәтиже: Теориядағы 

тәжірибелік дағдыларды қолдануға 

болады. Кәсіби қызметте арнайы 

лингвистикалық құзыреттерді 

пайдаланады. 

Құзыреті: Теорияда алынған 

тәжірибелік дағдыларды 

қолданыңыз. Кәсіби қызметте 

арнайы лингвистикалық 

КВ 2.1 

Шифр дисциплины: UiL 2209 

Название дисциплины: 
Юридическая лингвистика 

Пререквизиты: Теория 

государства и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Цель данного 

курса изучить область 

языкознания, возникшая на стыке 

юриспруденции и лингвистики, 

для того чтобы решать самые 

разнообразные проблемы 

лингвоправового пространства, а 

именно составление 

лингвистической экспертизы 

различных правовых документов, 

формулирование рекомендаций по 

разработке текстов 

законопроектов, исследование в 

теории и на практике в области 

юридического перевода. 

Краткое описание дисциплины: 

При изучении данного курса 

рассматривается лингвистическое 

исследование юридического 

текста; оценка как семантико-

смысловая категория; 

разграничение  

утверждений о факте и выражения 

мнения: казахстанская практика и 

международные стандарты; 

методические рекомендации по 

лингвистической экспертизе 

спорного текста. 

Ожидаемые результаты: Умеет 

применять практические навыки 

выученные в теории. Использует 

особые лингвистические 

CC 2.1 

Code of Discipline: Ll 2209 

Discipline name: Legal 

linguistics 

Prerequisites: Theory of State 

and Law 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: The 

purpose of this course is to study 

the field of linguistics, which 

arose at the intersection of 

jurisprudence and linguistics, in 

order to solve the most diverse 

problems of the linguistic legal 

space, namely the preparation of 

linguistic expertise of various 

legal documents, the formulation 

of recommendations for the 

development of texts of draft 

laws, research in theory and 

practice in legal translation areas. 

Brief description of the 

discipline: When studying this 

course, a linguistic study of a 

legal text is considered; 

assessment as a semantic-

semantic category; delimitation 

statements of fact and expression 

of opinion: Kazakhstan practice 

and international standards; 

guidelines for the linguistic 

examination of the controversial 

text. 

Expected results: Able to apply 

practical skills learned in theory. 

Uses special linguistic 

competence in professional 

service. 

Competences: Apply practical 

skills learned in theory. Uses 

special linguistic competence in 



құзыреттерді пайдаланады. компетенции в профессиональной 

службе. 

Компетенции: Применять 

практические навыки выученные в 

теории. Использует особые 

лингвистические компетенции в 

профессиональной службе. 

professional service. 

ТК 2.1 

Пәннің шифры: ZL 2209 

Пән атауы: Заң логикасы 

Пререквизиттері: Мемлекет және 

құқық теориясы 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: құқықтану саласының 

болашақ мамандарында қазіргі 

классикалық логиканың білімдерін 

ойлау мен сөйлеу мәдениеті, тиімді 

коммуникациялық, ақпараттарды 

әмбебап өңдеу құралы ретінде 

білімдерін қалыптастыру. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Бұл курста 

құқықтанудағы логиканың мәні 

туралы, сезімдік және танымдық 

үрдістердің логикалық нысандарын 

күрделі құқықтық жағдайларда 

тиімді қолдану мүмкіндіктерін 

қарастырады.  

Берілген курс студенттердің қоғам 

мен әлемде болып жатқан 

оқиғаларға нақты әлемдік 

көзқарастар мен логикалық ойлау 

мүмкіндіктерін қалыптастырады. 

Күтілетін нәтиже: Экономикалық 

қызметтегі қылмыстық құқық 

бұзушылықтармен күресу 

дағдылары мен әдістеріне ие. 

Құзыреті: Заңгердің кәсіби 

қызметінде логикалық ойлауды 

қолданыңыз. 

КВ 2.1 

Шифр дисциплины: LUi 2209 

Название дисциплины: Логика 

юриста 

Пререквизиты: Теория 

государства и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: является 

формирование у будущего 

специалиста в области 

юриспруденции знаний 

современной классической логики 

как основы культуры мышления и 

культуры речи, средства 

эффективной коммуникации, 

универсального инструмента 

обработки информации. 

Краткое описание дисциплины: 

Курс содержит основные сведения 

о сущности, основах и специфике 

логики в юриспруденции; 

характеристике чувственных и 

логических форм познавательного 

процесса, возможностях 

применения логического знания в 

процессе эффективного решения 

сложных юридических ситуаций, 

возникающих перед 

специалистом. Данный курс 

формирует у студентов прочное 

научное мировоззрение и 

развивает способности к 

осмыслению логического 

характера и сущности 

современных общественных 

процессов в мире и в обществе. 

Ожидаемые результаты: 

Обладает навыками и методами 

борьбы против уголовных 

правонарушений в экономической 

CC 2.1 

Code of Discipline: Ll 2209 

Discipline name: Lawyer's Logic 

Prerequisites: Theory of State 

and Law 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: is the 

formation of the future specialist 

in the field of jurisprudence 

knowledge of modern classical 

logic as the basis of culture of 

thinking and culture of speech, a 

means of effective 

communication, a universal tool 

for processing information. 

Brief description of the 

discipline: The course contains 

basic information about the 

essence, fundamentals and the 

specifics of logic in jurisprudence; 

the characteristics of the sensory 

and logical forms of the cognitive 

process, the possibilities of 

applying logical knowledge in the 

process of effectively solving 

complex legal situations that arise 

before a specialist. This course 

forms a solid scientific outlook for 

students and develops the ability 

to understand the logical nature 

and essence of modern social 

processes in the world and in 

society. 

Expected results: Possesses the 

skills and methods to combat 

criminal offenses in economic 

activities. 

Competences: To apply logical 

thinking in the professional 

activities of a lawyer. 



деятельности. 

Компетенции: Применять 

логическое мышление в 

профессиональной деятельности 

юриста. 

ТК 2.2 

Пәннің шифры: KRMKТ 1210 
Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының мемлекет және 

құқық тарихы 

Пререквизиттері: - 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

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. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: «ҚР-ның мемлекет 

және тарих құқығы» - Бұл пәннің 

қарастыратыны халықтардың 

бұрынғы замандарда басынан 

кешкендерін яғни, тарихи зердесін 

ғылыми тұрғыдан екшеп, оқып 

барып зерттеуге жұмылдырады. 

Күтілетін нәтиже: Қазақстан 

Республикасының мемлекеттілігінің 

және құқықтық мәртебесінің 

қалыптасуы мен қалыптасуы 

туралы білімі бар, сондай-ақ біздің 

елімізде дамуы қажет нормалар мен 

құқықтық институттарды біледі. 

Құзырет: Қазақстан Республикасы 

мен оның заңды мекемесінің 

мемлекет пен заңның пайда болуы 

мен дамуы туралы білу. 

КВ 2.2 

Шифр дисциплины: IGPRK 1210 
Название дисциплины: История 

государства и права Республики 

Казахстан 

Пререквизиты: - 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: «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. В условиях 

формирования национальной 

правовой системы чрезвычайно 

актуально внимание к обычному 

праву казахов. Обычное право до 

настоящего времени не исчерпало 

своего прогрессивного 

потенциала, а поэтому изучение, 

применение норм обычного права 

в современной жизни является 

важной задачей правовой науки и 

юридической практики. 

Краткое содержание 

дисциплины: Учебная 

дисциплина История государства 

и права Республики Казахстан 

представляет собой 

фундаментальную юридическую 

науку, которая направлена на 

планомерное осмысление 

обучающимися процессов 

возникновения первых племенных 

образований и развития 

государств на территории 

CC 2.2 

Code of Discipline: HSLRK 

1210 

Name of the discipline: History 

of State and Law of the Republic 

of Kazakhstan 

Prerequisites: - 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: "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. In the 

context of the formation of a 

national legal system, attention to 

the customary law of the Kazakhs 

is extremely relevant. Customary 

law has so far not exhausted its 

progressive potential, and 

therefore the study and 

application of customary law in 

modern life is an important task of 

legal science and legal practice. 

Brief description of the 

discipline: Academic Discipline 

The history of the state and law of 

the Republic of Kazakhstan is a 

fundamental legal science that 

aims to systematically 

comprehend the processes of the 

emergence of the first tribal 

entities and the development of 

states on the territory of 

Kazakhstan as well as the 

evolution of Kazakh national 

statehood, traditional and modern 

legal systems. 

Expected results: Has knowledge 



Казахстана, а также эволюции 

казахской национальной 

государственности, традиционной 

и современной правовых систем. 

Ожидаемые результаты: 
Обладает знаниями 

происхождения и становления 

государственности и правового 

статуса РК, а также знает нормы и 

правовые институты которые 

необходимо развивать в нашей 

стране. 

Компетенции: Знать о 

происхождении и развитии 

государства и права РК и его 

правовых институтов. 

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. 

Competences: To know about the 

origin and development of the 

state and law of the Republic of 

Kazakhstan and its legal 

institutions. 

ТК 2.2 

Пәннің шифры: ShEМKT 1210  

Пән атауы: Шет елдердің мемлекет 

және құқық тарихы  

Пререквизиттер: - 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: ҚР-ның мемлекет және 

құқық тарихы, олардың құқықтық 

институттарын және дүниежүзілік 

генезис пен тәжірибиені білу  

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Дүние жүзі тарихын 

ежелгі дәуірден бүгінгі күнге 

дейінгі құқықтарының кезеңдерін 

қамтиды. Атап айтқанда Ежелгі 

замандағы, орта ғасырдағы дүние 

жүзінің құқықтық кезеңдерін, ХІХ 

ғасырдың екінші жартысындағы 

дүние жүзінің құқықтық 

реформалар, ХХ ғасыр басындағы 

дүние жүзінің құқықытық тарихына 

жан-жақты тоқталамыз.  

Күтілетін нәтиже: Мемлекет пен 

мемлекеттің қалыптасу тарихының 

негізгі ұғымдары мен тарихын 

біледі, осы білімді мемлекетіміздің 

және мемлекеттің құқықтық 

мәртебесін дамыту үшін жаңа 

құқықтық постулаттар әзірлеуде 

қалай пайдалану керектігін біледі. 

Құзыреті: Шет елдердің 

мемлекеттік-құқықтық 

КВ 2.2 

Шифр дисциплины: IGPZS 1210 

Название дисциплины: История 

государства и права зарубежных 

стран 

Прекреквизиты: - 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Формирование 

знаний по становлению и 

эволюции государственных 

учреждений и правовых 

институтов стран, оказавших 

наибольшее воздействие на 

мировую практику генезиса и 

развития правовых процессов и 

явлений. 

Краткое содержание 

дисциплины: Наука история 

государства и права зарубежных 

стран; Исследование 

возникновение, развитие 

государства и права зарубежных 

стран; История государственности 

на основе анализа государственно-

правовых процессов;  

Ожидаемые результаты: Знает 

основные понятия и историю 

становление государства и права 

зарубежных стран, умеет 

использовать полученные знания в 

выработе новых правовых 

CC 2.2 

Code of Discipline: HSLFC 

1210 

Name of the discipline: History 

of State and Law of Foreign 

Countries 

Prerequisites: - 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: the 

formation of knowledge on the 

formation and evolution of public 

institutions and legal institutions 

of countries that have had the 

greatest impact on the global 

practice of the genesis and 

development of legal processes 

and phenomena. 

Brief description of the 

discipline: Science history of 

state and law of foreign countries; 

Research the emergence, 

development of the state and the 

rights of foreign countries; The 

history of statehood based on the 

analysis of state-legal processes; 

Expected results: Knows the 

basic concepts and history of the 

formation of the state and the law 

of foreign countries, knows how 

to use this knowledge in the 

development of new legal tenets 

for the development of the state-

legal status of our country. 



санаттарының жалпы түсініктерін 

және тарихын білу. 

постулатов для развития 

государственно-правового статуса 

нашей страны. 

Компетенции: Знать общие 

понятия и историю 

государственно-правовых 

категорий зарубежных стран. 

Competences: To know the 

general concepts and history of 

state-legal categories of foreign 

countries. 

ТК 2.3 

Пәннің шифры: KRMKKM 1211 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасындағы мемлекеттік 

қызметшілердің құқықтық 

мәртебесі 

Пререквизиттері: - 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерді 

мемлекеттік қызметшілердің 

құқықтық мәртебесін теориялық 

практикалық білімге баулу. 

Негізгі тараудың қысқа мазмұны:  

Мемлекеттік қызметтің түсінігі. ҚР 

мемлекеттік қызметшілердің 

құқықтық мәртебесі. Мемлекеттік 

қызметшілердің мемлекеттік 

лауазымының тізілімі. 

Қазақстандық мемлекеттік 

қызметтің дамуының перстпективы. 

Мемлекеттік қызметшілерге 

қойылатын шектеулер. 

Жауапкершілік түрлері. 

Мемлекеттік қызметшілердің 

қызмет сапарындағы кепілдіктері. 

Күтілетін нәтиже: Бұл курсты 

зерттеу барысында студенттер 

әкімшілік-процессуалдық 

нормалардың ерекшелігін, оның 

мазмұнымен, түрлерімен танысып 

өтеді, сонымен қатар әкімшілік – 

процессуалдық нормалардың 

материалдық нәтижеде алатын 

рөлімен таныстырады. 

Құзыреті: Мемлекеттік 

қызметшілердің құқықтық 

мәртебесін реттейтін заң 

нормаларын жетік біледі.     

КВ 2.3 

Шифр дисциплины: PSGSRK 

1211 

Название дисциплины: Правовой 

статус государственных служащих 

в Республике Казахстан 

Пререквизиты: - 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: целью является 

формирование у студентов 

теоретических и практических 

знаний в области теории 

правового статуса 

государственных служащих. 

Изучение аспектов 

государственного устройства. 

Изучение перспектив развития 

казахстанской государственной 

службы.  

Краткое содержание 

дисциплины:  Понятие 

государственной службы. 

Государственная служба в РК. 

Правовой статус государственного 

служащего. Реестр 

государственных должностей 

государственной службы. 

Перстпективы развития 

казахстанской государственной 

службы. Ограничения и запреты 

связанные с государственной 

службой. Виды ответственностей. 

Государственные гарантии при 

прохождении государственной 

службы. 

Ожидаемые результаты: 

Изучение дисциплины поможет 

студентам изучить особенности 

административно - 

процессуальных норм, их 

CC 2.3 

Code of Discipline: TLSCSRK 

1211 

The name of the discipline: The 

legal status of civil servants in the 

Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: - 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: the 

goal is to provide students with 

theoretical and practical 

knowledge in the field of the 

theory of the legal status of public 

servants. The study of aspects of 

government. Studying the 

prospects for the development of 

Kazakhstan's civil service. 

Brief description of the 

discipline: The concept of public 

service. Public service in the 

Republic of Kazakhstan. The legal 

status of a public servant. Register 

of public positions of public 

service. Perspectives of 

development of the Kazakhstan 

public service. Restrictions and 

prohibitions related to public 

service. Types of responsibilities. 

State guarantees during the 

passage of public service. 

Expected results: The study of 

discipline will help students 

explore the features of 

administrative and procedural 

norms, their content, types, show 

their role in "serving" the needs of 

not only substantive 

administrative law, but also other 

substantive branches of law; 

Competencies: To know the 

collection of laws regulating the 

activities and legal status of civil 



содержанием, видами, показать их 

роль в «обслуживании» 

потребностей не только 

материального административного 

права, но и других материальных 

отраслей права;  

Компетенции: Знать сборник 

законов регулирующих 

деятельность и правовой статус 

государственных служащих. 

servants. 

ТК 2.3 

Пәннің шифры: MKBKN 1211 

Пән атауы: Мемлекеттік қызмет 

және басқарудың құқықтық 

негіздері 

Пререквизиттері: - 
Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерді 

мемлекеттік қызметтің және 

мемлекеттік басқарудың құқықтық 

мәртебесінің теориялық 

практикалық білімге баулу. 

Негізгі тараудың қысқа мазмұны:  

Мемлекеттік қызметтің және 

басқарудың түсінігі. ҚР 

мемлекеттік қызметшілердің 

құқықтық мәртебесі. Мемлекеттік 

қызметшілердің мемлекеттік 

лауазымының тізілімі. 

Қазақстандық мемлекеттік 

қызметтің дамуының перстпективы. 

Мемлекеттік қызметшілерге 

қойылатын шектеулер. 

Жауапкершілік түрлері. 

Мемлекеттік қызметшілердің 

қызмет сапарындағы кепілдіктері. 

Күтілетін нәтиже: Бұл курсты 

зерттеу барысында студенттер 

әкімшілік-процессуалдық 

нормалардың ерекшелігін, оның 

мазмұнымен, түрлерімен танысып 

өтеді, сонымен қатар әкімшілік – 

процессуалдық нормалардың 

материалдық нәтижеде алатын 

рөлімен таныстырады. 

Құзыреті: Мемлекеттік қызметтің 

және басқарудың құқықтық 

мәртебесін реттейтін заң 

КВ 2.3 

Шифр дисциплины: POGSU 1211 

Название дисциплины: 

Правовые основы 

государственной службы и 

управления 

Пререквизиты: - 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: целью является 

формирование у студентов 

теоретических и практических 

знаний в области теории 

правового статуса 

государственных службы и 

управления. Изучение аспектов 

государственного устройства. 

Изучение перспектив развития 

казахстанской государственной 

службы и упарвления.  

Краткое содержание 

дисциплины:  Понятие 

государственной службы и 

управления. Государственная 

служба в РК. Правовой статус 

государственного служащего. 

Реестр государственных 

должностей государственной 

службы. Перстпективы развития 

казахстанской государственной 

службы. Ограничения и запреты 

связанные с государственной 

службой. Виды ответственностей. 

Государственные гарантии при 

прохождении государственной 

службы. 

Ожидаемые результаты: 

Изучение дисциплины поможет 

CC 2.3 

Code of Discipline: LBCSM 

1211 

Name of the discipline: Legal 

basis of civil service and 

management 

Prerequisites: - 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: the 

goal is to provide students with 

theoretical and practical 

knowledge in the field of the 

theory of the legal status of public 

service and management. The 

study of aspects of government. 

Studying the prospects for the 

development of Kazakhstan's civil 

service and management. 

Brief description of the 

discipline: The concept of public 

service and management. Public 

service in the Republic of 

Kazakhstan. The legal status of a 

public servant. Register of public 

positions of public service. 

Perspectives of development of 

the Kazakhstan public service. 

Restrictions and prohibitions 

related to public service. Types of 

responsibilities. State guarantees 

during the passage of public 

service. 

Expected results: Discipline 

studies will help students explore 

the features of administrative and 

procedural norms, their content, 

types, show their role in “serving” 

the needs of not only substantive 

administrative law, but also other 



нормаларын жетік біледі.     студентам изучить особенности 

административно -

процессуальных норм, их 

содержанием, видами, показать их 

роль в «обслуживании» 

потребностей не только 

материального административного 

права, но и других материальных 

отраслей права;  

Компетенции: Владеть 

теоретическими знаниями 

институтов государственной 

службы и как правильно их 

использовать. 

substantive branches of law; 

Competences: Possess theoretical 

knowledge of public service 

institutions and how to use them 

correctly. 

ТК 2.3 

Пәннің шифры: SST1211 

Пән атауы: Сот және сот төрелігі 

Пререквизиттер: - 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттер сот билігінің 

түсінігі мен соттар жүйесін, құқық 

қорғау органдарында соттардың 

алатын рөлін білу.  

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Сот билігінің даму 

тарихын білу.Қазіргі кездегі 

соттардың біліктілік 

мәселелерін,соттардың мәртебесін, 

соттардың құқықтық ролдері мен 

ерекшеліктерін білу. 

Күтілетін нәтиже: Студенттер сот 

билігінің негіздерін білу, адам 

құқықтарын сотта қорғау негіздері 

мен заңдарын білу. 

Құзыреті:   ҚР сот билігінің 

түсінігін және сот билігінің құқық 

қорғау органдарының жүйесіндегі 

ролі туралы біледі.   

КВ 2.3 

Шифр дисциплины: SP 1211 

Название дисциплины: Суд и 

правосудие 

Пререквизиты: - 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Студент будет 

знать понятие судебной власти в 

РК, ознакомиться с ролью 

судебной власти в системе 

правоохранительных органов.  

Краткое содержание 

дисциплины: История развития 

судебной власти; Современное 

состояние судебной власти; 

Классификация суда и судей; 

Основы судебной власти; 

Изучение статуса судей; Изучение 

закона о «Судебной системе РК»; 

исследование предмета; 

Содержания и системы судебной 

власти; Роль в строительстве 

правового государства.  

Ожидаемые результаты: Студент 

будет знать порядок реализации 

судебной власти в РК, строгое 

соблюдение законности при 

судебных разбирательствах, 

защиту законных прав и интересов 

граждан, организаций. 

Компетенции: Владеть 

понятиями и знает о роли 

судебной власти в системе 

CC 2.3 

Code of Discipline: CJ 1211 

Discipline name: Court and 

Justice 

Prerequisites: - 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: The 

student will know the concept of 

the judiciary in the Republic of 

Kazakhstan, get acquainted with 

the role of the judiciary in the 

system of law enforcement. 

Brief description of the 

discipline: The history of the 

development of the judiciary; The 

current state of the judiciary; 

Classification of the court and 

judges; Basics of the judiciary; 

Examining the status of judges; 

Study of the law on the “Judicial 

System of the Republic of 

Kazakhstan”; subject research; 

The content and system of the 

judiciary; Role in the construction 

of the rule of law. 

Expected results: The student 

will know the procedure for 

exercising judicial authority in the 

Republic of Kazakhstan, strict 

observance of legality in judicial 

proceedings, protection of the 

legal rights and interests of 

citizens and organizations. 

Competences: Owning concepts 

and is aware of the role of the 



правоохранительных органов 

Республики Казахстан. 

judiciary in the law enforcement 

system of the Republic of 

Kazakhstan. 

ТК 2.4 

Пәннің шифры: SKIT 1212 

Пән атауы: Саяси және құқықтық 

ілімдер тарихы 

Пререквизиттер: Мемлекет және 

құқық теориясы 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру  

Мақсаты: қазіргі заманғы саяси-

құқықтық ілімдерді салыстыра алу, 

өз бетінше оған баға бере алу 

мүмкіндігін тәрбиелеу бұл оқу 

курсының негізгі мақсаттарының 

бірі болып табылады.  

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Саяси және құқықтық 

ілімдер тарихының пәні және 

теориялық мәселелері. Ежелгі 

Шығыс елдеріндегі саяси және 

құқықтық ілімдер. Ежелгі 

Грециядағы саяси және құқықтық 

ілімдер. Ежелгі Римдегі саяси және 

құқықтық ілімдер.  Орта ғасыр 

дәуіріндегі Шығыс Араб, Орта Азия 

және Қазақстан мемлекеттеріндегі 

саяси және құқықтық ілімдер.   

Күтілетін нәтиже: Теориялық 

ойлау мен студенттердің тарихи 

сана-сезімін қалыптастыруға үлес 

қосады, көкжиегін айтарлықтай 

кеңейтеді, заманауи идеяларды 

бағалауға, қазіргі әлеуметтік, саяси 

және құқықтық мәселелерді шешуге 

басшылық береді. 

Құзыреті: Көрнекті ойшылдардың 

және түрлі дәуірлердегі саяси 

құқықтық ілімдерді салыстыра 

біледі.    

КВ 2.4 

Шифр дисциплины: IPPU 1212 

Название дисциплины: История 

политических и правовых учений 

Пререквизиты: Теория 

государства и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Полное освоение 

теоретических знаний студентами 

для дальнейшей работы, используя 

полученные данные.  

Краткое содержание 

дисциплины: Политические и 

правовые учения в древнем мире; 

Политические и правовые учения 

в Древней Греции; Политические 

и правовые учения в Древнего 

Рима; Политические и правовые 

учения аль-Фараби, Политические 

и правовые учения Н.Макиавели; 

Политические и правовые учения 

в США; Политические и правовые 

учения И.Канта; Политические и 

правовые учения в России; 

Политические и правовая мысль в 

Казахстане. 

Ожидаемые результаты: 

Способствует формированию 

теоретического мышления и 

исторического сознания 

обучающихся, существенно 

расширяет кругозор, дает 

ориентиры для оценки 

современных идей, для решения 

социальных, политических и 

правовых проблем сегодняшнего 

дня. 

Компетенции: Умеет сравнивать 

политические и правовые 

мышления известных мыслителей 

разных эпох. 

CC 2.4 

Code of Discipline: HPLS 1212 

Name of the discipline: History 

of political and legal studies 

Prerequisites: Theory of State 

and Law 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: The 

full development of theoretical 

knowledge by students for further 

work, using the data. 

Brief description of the 

discipline: Political and legal 

teachings in the ancient world; 

Political and legal studies in 

ancient Greece; Political and legal 

teachings in ancient Rome; 

Political and legal teachings of al-

Farabi, Political and legal 

teachings of N. Machiaveli; 

Political and legal studies in the 

United States; Political and legal 

teachings of I. Kant; Political and 

legal studies in Russia; Political 

and legal thought in Kazakhstan. 

Expected results: Contributes to 

the formation of theoretical 

thinking and historical 

consciousness of students, 

significantly expands the 

horizons, provides guidelines for 

the assessment of modern ideas, 

to solve social, political and legal 

problems of today. 

Competences: Able to compare 

political and legal thinking of 

famous thinkers from different 

eras. 

ТК 2.4 

Пәннің шифры: ShEKK 1212 

Пән атауы: Шет елдердің 

КВ 2.4 

Шифр дисциплины: KPZS 1212 

Название дисциплины: 

CC 2.4 

Code of Discipline: CLFC 1212 

Name of the discipline: 



конституциялық құқығы  

Пререквизиттер: Мемлекет және 

құқық теориясы 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Шет елдердің 

конституциялық құқығы шет 

елдердің конституциялық 

құрылымы негіздері мен 

мемлекеттік құрылыс тәжірибесін 

кешенді түрде зерттеу, 

білімгерлерді шет елдердің 

конституциялық құқықтағы 

ғылымының негізгі теориялық 

жақтарымен, адам және азаматтың 

құқықтық жағдайының 

нсгіздерімен, өзге елдердің 

мемлекеттік билік органдары 

жүйесімен, сайлау құқығы мен 

сайлау жүйесінің негізгі 

ережелерімен, азаматтық 

институтының құқықтық 

негіздерімен таныстыру. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Шет елдердің  

конституциялық құқығының ұғымы 

және пәні, қайнар көздері. Шет 

елдердің конституциялары. Шет 

елдердегі мемлекет нысаны және 

оның компонеттері. Шет елдердегі 

адам және азаматтың 

конституциялық-құқықтық 

мәртебесі. Шет елдердегі саяси 

партиялар. Шет елдердегі сайлау 

құқығы және сайлау жүйелері. 

Референдум 

Мемлекеттік органдар. Мемлекет 

басшысының рөлі /билігі/. Шет 

елдердегі заң шығарушы билік 

органы. Шет елдердегі атқарушы 

билік органы. Шет елдерде сот 

билігінің конституциялық негіздері. 

Шет елдердегі конституциялық 

бақылау институтының 

конституциялық негіздері. Шет 

елдердегі жергілікті жердегі 

мемлекеттік басқару және өзін-өзі 

басқару органдары. Жаңа тәуелсіз 

мемлекеттердің (ТМД) 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Пререквизиты: Теория 

государства и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: формирование у 

студентов фундаментальных 

представлений о важнейших 

научно-теоретических положениях 

конституционного права 

зарубежных стран, их истории 

конституционного развития, роли 

и функции Конституции – в 

процессе формирования 

демократического, правого 

государства, также о 

конституционно-правовом статусе 

человека и гражданина и 

конституционной системе органов 

государства в различных странах. 

Краткое содержание 

дисциплины: Понятие и предмет 

конституционного права 

зарубежных стран  Республики 

Казахстан. Виды и роль 

совершенствования действующей 

системы государственного 

управления и правоохранительных 

органов. Конституционно-

правовые институты в зарубежных 

странах.  

Ожидаемые результаты: Умеет 

определять основные признаки 

форм правления, форм 

государственного устройства, 

политических режимов в 

зарубежных странах и 

охарактеризовывать основные 

виды форм государства в 

зарубежных странах; 

Компетенции: Обладает 

знаниями конституционного 

законодательства и 

конституционных норм, а также 

использует их в возникающих 

правовых отношениях. 

 

Constitutional law of foreign 

countries 

Prerequisites: Theory of State 

and Law 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: the 

formation of students' 

fundamental ideas about the most 

important scientific and 

theoretical provisions of the 

constitutional law of foreign 

countries, their history of 

constitutional development, the 

role and function of the 

Constitution in the process of 

forming a democratic, right-wing 

state, also about the constitutional 

and legal status of a person and 

citizen and the constitutional 

system of bodies states in 

different countries. 

Brief description of the 

discipline: The concept and 

subject of constitutional law of 

foreign countries of the Republic 

of Kazakhstan. Types and role of 

improving the current system of 

government and law enforcement. 

Constitutional and legal 

institutions in foreign countries. 

Expected results: Able to 

identify the main features of 

forms of government, forms of 

government, political regimes in 

foreign countries and characterize 

the main types of forms of the 

state in foreign countries; 

Competences: Possesses 

knowledge of constitutional 

legislation and constitutional 

norms, and also uses them in the 

emerging legal relationships. 



конституциялық құқықтық 

ерекшеліктері. АҚШ 

конституциялық құқығының 

негіздері.  

Ұлыбританияның конституциялық 

құқығының негіздері. 

Күтілетін нәтиже: Шет елдерде 

мемлекеттік нысандардың негізгі 

ерекшеліктерін, мемлекеттік 

құрылымдардың нысандарын, саяси 

режимдерді анықтай алады және 

шет елдерде мемлекеттік 

нысандардың негізгі нысандарын 

сипаттайды; 

Құзыреті: Шетелдің 

конституциялық нормалары мен заң 

шығарушылық актілерін біледі 

және оларды қолдана алады.    

ТК 2.4 

Пәннің шифрі: КК 1212 

Пән атауы: Құқықтық қатынастар 

Пререквизит: Мемлекет және 

құқық теориясы 

Постреквизит: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Құқықтық қатынастар 

түсінігі. Құқықтық қатынастар 

саралануының критериилері. 

Реттеуші және қорғаншылық 

құқықтық қатынастар. Абсолютті 

және қатыстылық құқықтық 

қатынастар саралануын талдау. 

Құқықтық қатынастардың құрамы. 

Құқықтық қатынастардың мазмұны. 

Субъективтік құқықтың мәні және 

түрлері, түсінігі. Заңдылықтың 

түрлері: құқықтық талап етуіне 

сипаттама беру 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Құқықтық 

қатынастардың түсінігі. Құқықтық 

қатынастардың саралануының 

(түрлері) критериилері. Реттеуші 

және қорғаншылық құқықтық 

қатынастар. Абсолютті және 

қатыстылық құқықтық қатынастар. 

Құқық салалары бойынша 

құқықтық қатынастарының 

саралануы. Құқықтық 

КВ 2.4 

Шифр дисциплины: РО 1212 

Название дисциплины: 
Правовые отношения 

Пререквизит: Теория государства 

и права 

Постреквизит: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Понятие 

правовых отношений. 

Квалификация критерий правовых 

отношений. Регулятивные и 

охранительные правовые 

отношения. Анализировать 

квалификацию правовых 

отношений абсолютные и 

примитвные. Содержание 

правовых отношений. Структура 

правовых отношений. Сущность и 

виды субъективных прав. Виды 

законности: дать характеристику 

правовым требованиям. 

Краткое содержание 

дисциплины: Концепция 

правовых отношений. Критерии 

дифференциации правовых 

отношений. Регулирующие и 

опекунские отношения. 

Абсолютные отношения и 

взаиомдействия. Дифференциация 

CC 2.4 

Code of Discipline: LR 1212 

The name of the discipline: 

Legal Relations 

Prerequisite: Theory of State and 

Law 

Post requisite: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: The 

concept of legal relations. 

Qualification criteria of legal 

relations. Regulatory and 

protective legal relations. Analyze 

the qualification of legal relations 

absolute and primitive. Content of 

legal relations. The structure of 

legal relations. Essence and types 

of subjective rights. Types of 

legality: to characterize the legal 

requirements. 

Brief description of the 

discipline: The concept of legal 

relations. Criteria of 

differentiation of legal relations. 

Regulatory and custodial 

relationships. Absolute 

relationships and interactions. 

Differentiation of legal relations 

in the field of law. The 

composition of legal relations. 

Content of legal relations. 

Meaning and types of subjective 



қатынастардың құрамы. Құқықтық 

қатынастардың мазмұны. 

Субъективтік құқықтың мәні және 

түрлері, түсінігі. Құқықтық 

міндеттеменің мәні және түрлері, 

түснігі. Құқықтық қатынастардың 

субъектілері. Құқық субъектілерінің 

құқықтық қабілеттілігі, әрекет 

қабілеттілігі, деликт қабілеттілігі. 

Құқықсубъектілік. Құқықтық 

мәртебе. Компетенция. Құқық 

субъектілеріне мінездеме. Адам 

және азамат. Мемлекеттік орган. 

Лауазымды тұлға.Қоғамдық ұйым. 

Мемлекет Жеке және заңды тұлға. 

Коммерциялық және коммерциялық 

емес ұйымдар. Саяси партиялар. 

Кәсіподақтар. Құқықтық 

қатынастардың объектілері (заттар). 

Заңдық фактілер құқықтық 

қатынастардың пайда болу, өзгеру 

және тоқтатылу негіздері ретінде. 

Құқықтық салдардан және еріктік 

белгілер бойынша туындайтын 

заңдық фактілердің саралануы. Іс 

жүзіндегі (заңдық) құрамы. 

Күтілетін нәтиже: Құқықтық 

қатынастарда құқықтық 

қатынастардың пайда болуы мен 

қалыптасу негіздерін біледі, сондай-

ақ оң нәтижеге жету үшін құқықтық 

қатынастардың басталуын және 

аяқталуын анықтау және жіктеуді 

біледі. 

Құзыреті: Құқықтық қатынастар 

жөнінде негізгі мағлуматтарды 

біледі  

правовых отношений в области 

права. Состав правовых 

отношений. Содержание правовых 

отношений. Значение и типы 

субъективных прав, понятие. Суть 

и типы юридического 

обязательства, цвет. Субъекты 

правоотношений. 

Правоспособность, способность 

действовать, способность 

юридических лиц. Юридическое 

обязательство. Правовой статус. 

Компетентность. Характеристики 

юридических лиц. Человек и 

гражданин. Правительственный 

орган. Официальная общественная 

организация. Государственное 

физическое и юридическое лицо. 

Коммерческие и некоммерческие 

организации. Политические 

партии. Профсоюзы. Объекты 

(объекты) правовых отношений. 

Юридические факты как основа 

для возникновения, изменения и 

прекращения правовых 

отношений. Дифференциация 

юридических фактов в результате 

юридических последствий и 

добровольных марок. 

Фактический (юридический) 

состав. 

Ожидаемые результаты: Знает 

основы происхождения и 

становления правовых отношений 

в юридической среде, а также 

умеет определять и 

классифицировать начало и конец 

правовых отношений для 

достижения положительного 

результата. 

Компетенции: Знает основную 

информацию о правоотношениях. 

rights, the concept. The essence 

and types of legal obligations, 

color. Subjects of legal relations. 

Legal capacity, ability to act, 

ability of legal entities. Legal 

obligation. Legal status. 

Competence. Characteristics of 

legal entities. Man and citizen. 

Government body. Official public 

organization. State physical and 

legal person. Commercial and 

non-profit organizations. Political 

parties. Unions. Objects (objects) 

of legal relations. Legal facts as 

the basis for the emergence, 

change and termination of legal 

relations. Differentiation of legal 

facts as a result of legal 

consequences and voluntary 

marks. The actual (legal) 

composition. 

Expected results: Knows the 

basis of the origin and formation 

of legal relations in the legal 

environment, and is able to 

identify and classify the beginning 

and end of legal relations in order 

to achieve a positive result. 

Competencies: Knows basic 

information about legal 

relationships. 

ТК 2.4 

Пәннің шифры: RK 1212 
Пән атауы: Рим құқығы 

Пререквизиттері: Мемлекет және 

құқық теориясы 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

КВ 2.4 

Шифр дисциплины: RP 1212 
Название дисциплины: Римское 

право 

Пререквизиты: Теория 

государства и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

CC 2.4 

Code of Discipline: RL 1212 

Discipline Name: Roman Law 

Prerequisites: Theory of State 

and Law 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: The 



Мақсаты: Курстың студенттер 

үшін басты мақсаты алғашқы 

курстан бастап тыңғылықты түрде 

салалық заң ғылымдары пәндерін 

игеру дағдысын қалыптастыру. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Бұл пән Рим құқығын 

менгеру жоғары білікті заңгерлер 

дайындауда ерекше маңызды роль 

атқарады. Бұл пәнді өту азаматтық 

құқықты жақсы меңгеру үшін 

қажет. Рим құқығы түрлі   елдердің 

заңгерлеріне құқық жүйелерінде 

нақты заң шешімдерін 

түсініп,біліктілік пен бағалауға 

мүмкіндік беретін қарым-

қатынастардың ортақ тілі ретінде 

қолданылады. Рим құқығын оқу 

барысында студенттер құқықтық 

термин сөздерін меңгереді, құқық 

субъектісі, меншік құқығы, 

міндеттемелік құқығынпен 

(шарт,деликт,кінә,заттың кездейсоқ 

жойылуы, шарттың түрлері) 

танысады. 

Күтілетін нәтиже: Рим заңы 

студенттерге азаматтық құқық 

доктринасында қолданылатын 

құқықтық терминологияны игеруге 

мүмкіндік береді, сондай-ақ 

оқушының құқықтық 

дүниетанымын қалыптастыруда 

маңызды практикалық оқиғаларды 

шешудің алғашқы тәжірибесін 

береді. 

Құзыреті: Көне Римде пайда 

болған құқық жүйені біледі. 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Изучение 

римского частного права и его 

влияния на современные правовые 

системы в историческом и 

структурно-логическом аспектах.  

Краткое содержание 

дисциплины: Место дисциплины 

в профессиональной подготовке 

выпускника: Дисциплина  

«Римское право» является 

общепрофессиональной 

дисциплиной. Она базируется на 

знаниях, полученных студентами 

при изучении курсов теории 

государства и права, истории 

государства и права зарубежных 

стран, латинского языка, является 

основой для изучения отраслевых 

дисциплин: гражданского права и 

гражданско-процессуального 

права. 

Ожидаемые результаты: 

Римское право дает возможность 

студентам овладеть юридической 

терминологией, используемой 

доктриной гражданского права, а 

так же дает первый опыт решения 

практических казусов, имеющих 

значение в формировании 

юридического мировоззрения 

обучающегося. 

Компетенции: Знает систему 

происхождения права древнего 

Рима. 

study of Roman private law and 

its impact on modern legal 

systems in the historical and 

structural-logical aspects. 

Brief description of the 

discipline: The place of discipline 

in graduate training: The 

discipline of "Roman law" is a 

general professional discipline. It 

is based on the knowledge gained 

by students in studying the theory 

of state and law, the history of the 

state and law of foreign countries, 

the Latin language, is the basis for 

the study of sectoral disciplines: 

civil law and civil procedure law. 

Expected results: Roman law 

gives students the opportunity to 

master the legal terminology used 

by the doctrine of civil law, as 

well as gives the first experience 

of solving practical cases that are 

important in shaping the student's 

legal worldview. 

Competences: Knows the system 

of origin of the law of ancient 

Rome. 

ВК 

Пәннің шифры: PK 1214 

Пән атауы: Полицейлік құқық  

Пререквизиттері: Құқыққорғау 

органдары 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: полициялық заңнаманы 

әкімшілік құқықтың кіші жүйесі 

болып табылатын жеткілікті 

көлемді жүйелік білім ретінде 

көрсету және, өз кезегінде, ірі 

ВК 

Шифр дисциплины: PP 1214 

Название дисциплины: 
Полицейское право 

Пререквизиты: 

Правоохранительные органы 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: показать 

полицейское право как достаточно 

обширное системное образование, 

UC 

Code of Discipline: PL 1214 

Discipline Name: Police Law 

Prerequisites: Law Enforcement 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: to 

show police law as a fairly 

extensive system of education, 

which is a subsystem of 

administrative law and, in turn, 

emerging from large subsystem 

entities - legal institutions. These 



шағын кәсіпорындардан - заңды 

мекемелерден дамыту. Бұл 

мекемелерге мыналар жатады: 1) 

полицияны қорғау объектілері; 2) 

полиция қызметінің субъектілері; 3) 

полицияның әдістері. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: «Полицейлік құқық» 

пәні - студенттерге қылмыстық-

құқықтық мамандықты үйрету үшін 

арнайы курс. 

Күтілетін нәтижелер: Ішкі істер 

органдарының құрылымында 

лауазымдық және функционалдық 

міндеттерді біледі және осы курсты 

оқып білуге полиция қызметкері 

бола алады. 

Құзыреттілік: Ішкі істер 

органдарында туындаған құқықтық 

қатынастарды реттеу мүмкіндігі. 

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 

деятельности. 

Краткое описание дисциплины: 

Дисциплина «Полицейсое право» 

является спецкурсом, 

предназначенным для 

преподавания студентам уголовно-

правовой специализации. 

Ожидаемые результаты: Знает 

положения и функционально-

должностные обязанности в 

структуре органов внутернних 

дел, а также способен стать 

сотрудником органов полиции по 

изучению данного курса. 

Компетенции: Способность 

регулировать правовые отношения 

возникшие в органах внутренних 

дел. 

institutions include: 1) objects of 

police protection; 2) the subjects 

of police activity; 3) policing 

methods. 

Brief description of the 

discipline: The discipline of 

“Police Law” is a special course 

designed to teach students about 

criminal law specialization. 

Expected results: Knows the 

position and functional 

responsibilities in the structure of 

internal affairs bodies, and is also 

able to become a police officer to 

study this course. 

Competencies: The ability to 

regulate legal relations arising in 

the internal affairs bodies. 

ТК 2.5 

Пәннің шифры: HKKK 2215 
Пән атауы: Халықаралық көші-қон 

құқығы 
Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының Конституциялық 

құқығы 
Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: халықаралық көші-қон 

саласындағы туындаған өзекті 

мәселелері мен құқықтық реттелуін 

оқыту. 

Пәнге қысқаша сипаттама: 

Халықаралық көші-қон құқығының 

түсінігі және жалпы сипаттамасы. 

Көші-қон үрдісін халықаралық-

құқықтық реттеудің тарихы. Көші-

қонды халықаралық-құқықтық 

реттеудің құралдары. Халықаралық 

көші-қон құқығының 

КВ 2.5 

Шифр дисциплины: MMP 2215 

Название дисциплины: 

Международное миграционное 

право 

Пререквизиты: Конституционное 

право Республики Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: ознакомить с 

актуальными проблемами и 

правовым регулированием в сфере 

международного миграционного 

права 

Краткое содержание 

дисциплины: Понятие и общая 

характеристика международного 

миграционного права. История 

международно-правового 

регулирования миграционных 

CC 2.5 

Code of Discipline: IML 2215 

Discipline name: International 

Migration Law 

Prerequisites: Constitutional 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: to 

acquaint with current issues and 

legal regulation in the field of 

international migration law 

Brief description of the 

discipline: The concept and 

general characteristics of 

international migration law. 

History of international legal 

regulation of migration processes. 

Means of international legal 

regulation of migration. 

Institutional foundations of 



институционалдық негіздері. Ерікті 

көші-қонды халықаралық-құқықтық 

реттеу. Мәжбүрлі көші-қонды 

халықаралық-құқықтық реттеу. 

Мигранттардың құқықтарын 

халықаралық-құқықтық қорғау. 

Аумақтық дәрежеде көші-қон 

үрдісінің халықаралық-құқықтық 

реттелуі. Заңсыз көші-қонның 

алдын алу аясындағы халықаралық-

құқықтық ынтымақтастық. 

Күтілетін нәтиже: Ол көші-қон 

полициясында туындаған құқықтық 

қатынастар процесін реттей алады, 

сондай-ақ шетелден шыққан 

адамдарға құжаттарды дайындау 

кезінде туындайтын проблемаларды 

шешеді және көші-қон 

органдарының құрылымдық 

құрамын біледі. 
Құзыреті: Халықаралық көші-

қонды құқықтық реттеудің ережесін 

біліңіз. 

процессов. Средства 

международно-правового 

регулирования миграции. 

Институциональные основы 

международного миграционного 

права. Международно-правовое 

регулирование добровольной 

миграции. Международно-

правовое регулирование 

вынужденной миграции. 

Международно-правовая защита 

прав мигрантов. Международно-

правовое регулирование 

миграционных процессов на 

региональном уровне. 

Международно-правовое 

сотрудничество в области 

предотвращения незаконной 

миграции. 

Ожидаемые результаты: Умеет 

регулировать процесс возникших 

правовых отношений в 

миграционной полиции, а так же 

решать проблемы возникающие 

при оформлении документов для 

лиц иностранного происхождения 

и знает структурную 

составляющую миграционных 

органов. 

Компетенции: Знать нормы 

правового регулирования 

международной миграции. 

international migration law. 

International legal regulation of 

voluntary migration. International 

legal regulation of forced 

migration. International legal 

protection of the rights of 

migrants. International legal 

regulation of migration processes 

at the regional level. International 

legal cooperation in the 

prevention of illegal migration. 

Expected results: Able to 

regulate the process of emerging 

legal relations in the migration 

police, as well as solve problems 

arising in the preparation of 

documents for persons of foreign 

origin and knows the structural 

component of migration 

authorities. 

Competencies: To know the 

norms of legal regulation of 

international migration. 

ТК 2.5 

Пәннің шифры: HBK 2215 

Пән атауы: Халықаралық 

бұқаралық құқығы 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының Конституциялық 

құқығы 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: халықаралық құқық 

ешбір ұлттық құқық жүйесіне 

кірмейтін және ішкі мемлекеттік 

құқықтың нормаларын өзіне 

кіргізбейтін ерекше құқық жүйесі 

ретінде оқыту болып табылады;  

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Бұл пән Халықаралық 

КВ 2.5 

Шифр дисциплины: MPP 2215 

Название дисциплины: 

Международное публичное право 

Пререквизиты: Конституционное 

право РК 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: международное 

право представляет собой систему 

особых прав, не включенных в 

какую-либо национальную 

систему права и не включающую 

внутреннее право; 

Краткое содержание 

дисциплины: Эта дисциплина 

CC 2.5 

Code of Discipline: Pil 2215 

Name of the discipline: Public 

international law 

Prerequisites: Constitutional 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: 

international law is a system of 

special rights that are not included 

in any national legal system and 

do not include domestic law; 

Brief description of the 

discipline: This discipline is an 

elective component of 

international law. Public 



құқықтық-қатынас» модулінің 

элективті міндетті компоненті 

болып табылады. Халықаралық 

бұқаралық құқық – Халықаралық 

бұқаралық құқықтың жүйесі оқу 

пәні ретінде жалпы және ерекше 

бөлімдерге бөлінеді. Жалпы 

бөлімде негізгі ұғымдар, 

субъектілері, объектілері, жалпы 

жүйелік институттар, халықаралық 

құқықтың қайнар көздері 

оқытылады. Ерекше бөлімде 

халықаралық құқықтың жеке 

салалары оқытылады: халықаралық 

құқықтық келісімшарт, сыртқы 

қатынас құқығы,  халықаралық 

ұйымдардың құқығы, халықаралық 

қылмыстық құқық. 

Күтілетін нәтиже: Халықаралық 

қоғамдық құқықтың тақырыбы, 

әдістері, жүйелері, көздері және 

негізгі ережелерін біледі, сондай-ақ 

теориялық білімді практикада қалай 

қолдану керектігін біледі. 

Құзыреті: Халықаралық жария 

құқығының нормаларын және 

олардың жүйесін біледі. 

является выборным обязательным 

компонентом международного 

права. Международное публичное 

право - система международного 

публичного права подразделяется 

на общие и специальные разделы в 

качестве предметов. В общем 

разделе рассматриваются 

основные понятия, предметы, 

объекты, общие системные 

институты, источники 

международного права. В 

специальном разделе 

рассматриваются отдельные 

области международного права: 

международно-правовой договор, 

законодательство о внешних 

снорах, законодательство 

международных организаций, 

международное уголовное право. 

Ожидаемые результаты: Знает 

предмет, методы, систему, 

источники и основные положения 

международного публичного 

права, а так же умеет применять 

теоретические знания на практике. 

Компетенции: Знает систему и 

нормы международного 

публичного права. 

international law - the system of 

public international law is divided 

into general and special sections 

as subjects. The general section 

discusses the basic concepts, 

objects, objects, general system 

institutions, sources of 

international law. In a special 

section, certain areas of 

international law are considered: 

an international legal treaty, 

legislation on external altitudes, 

legislation of international 

organizations, international 

criminal law. 

Expected results: Knows the 

subject, methods, system, sources 

and basic provisions of 

international public law, as well 

as knows how to apply theoretical 

knowledge in practice. 

Competences: Knows the system 

and norms of public international 

law. 

ВК 

Пәннің шифры: ККО 1216 

Пән атауы: Құқық қорғау 

органдары 

Пререквизиттер: -  

Постреквизиттері: Қазақстан 

Республикасының прокурорлық 

қадағалау, Полицейлік құқық      

Мақсаты: Студенттерді құқық 

қорғау органдары жұмысымен 

терең таныстыру және болашақта 

осы органдарда жұмыс істегуе ниет 

білдірудің негізін қалау.  

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Бұл курс арқылы 

студенттер құқық қорғау органдары 

жұмысымен танысады және оны 

терең оқу арқылы Сот, прокуратура, 

ұлттық қауіпсіздік комитеті, ішкі 

істер органдары, әділет органдары, 

адвокатура және адвокаттық 

қызмет, олардың құрылысы, 

құқықтық негіздері, құрылымы, 

ВК 

Шифр дисциплины: РО 1216 

Название дисциплины: 
Правоохранительные органы 

Пререквизиты: - 

Постреквизиты: Прокурорский 

надзор Республики Казахстан, 

Полицейское право 

Цель изучения: формирование у 

студентов целостного 

представления о системе 

правоохранительных органов 

Казахстана и их назначении. 

Краткое содержание 

дисциплины: Предмет, система и 

основные понятия дисциплины. 

Судебная система РК. Судебная 

власть. Правосудие и его 

конституционные принципы. 

Суды общей юрисдикции. Статус 

судей, присяжных заседателей. 

Органы судейского сообщества. 

Прокуратура в РК. Органы 

UC 

Code of Discipline: LEA 1216 

Discipline name: Law 

enforcement agencies 

Prerequisites: - 

Post requisites: Prosecutor's 

Supervision of the Republic of 

Kazakhstan, Police Law 

The purpose of the study: the 

formation of students' holistic 

view of the system of law 

enforcement agencies of 

Kazakhstan and their purpose. 

Brief description of the 

discipline: Subject, system and 

basic concepts of the discipline. 

The judicial system of the 

Republic of Kazakhstan. Judicial 

branch. Justice and its 

constitutional principles. Courts 

of law. The status of judges, 

jurors. Bodies of the judicial 

community. Prosecutor's office in 



атқаратын міндеттері мен 

функциялары туралы толық 

мәліметтер беріледі. 

Күтілетін нәтиже: 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. 

Құзыреті: Құқық қорғау 

органдарының қызметі мен 

ұйымдастырылу қағидаларын 

жүзеге асыра алады. 

обеспечения безопасности. 

Органы Минюста РК. Органы 

МВД РК. Органы дознания и 

предварительного следствия. 

Адвокатура. Нотариат. 

Негосударственные органы 

обеспечения правопорядка. 

Правоохранительные органы 

зарубежных стран.   

Ожидаемые результаты: 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. 

Компетенции: Владеть навыками 

по реализации организационных 

принципов и службы в 

правоохранительных органов. 

the Republic of Kazakhstan. 

Security authorities. The bodies of 

the Ministry of Justice of the 

Republic of Kazakhstan. Bodies 

of the Ministry of Internal Affairs 

of the Republic of Kazakhstan. 

Bodies of inquiry and preliminary 

investigation. The Bar. Notariate 

Non-governmental law 

enforcement agencies. Law 

enforcement agencies of foreign 

countries. 

Expected results: 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. 

Competences: Possess skills in 

implementing organizational 

principles and service in law 

enforcement. 

ВК 

Пәннің шифры: KRAK 2217 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының Әкімшілік 

құқығы 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының Конституциялық 

құқығы 

Постреквизиттері: Қазақстан 

Республикасындағы әкімшілік іс 

жүргізу құқығы 

Мақсаты: Әкімшілік құқықтың 

ұғымдары мен институттарын 

атқару билігінің жүзеге асырылу 

механизмін оқыту; Әкімшілік 

құқықтың субъектіліерінің 

құқықтық мәртебесін, әкімшілік 

қызметтің нысандары мен әдістерін, 

мемлекеттік басқаруда 

жауапкершілікті қарастыру; 

Әкімшілік іс жүргізу, мемлекеттік 

басқарудағы заңдылық пен тәртіпті 

қамтамасыз ету, мемлекеттік 

басқарудың салалары мен 

аумақтарындағы әкімшілік 

ВК 

Шифр дисциплины: APRK 2217 

Название дисциплины: 
Административное право РК 

Пререквизиты: Конституционное 

право Республики Казахстан 

Постреквизиты: 

Административно- 

процессуальное право в 

Республике Казахстан 

Цель изучения: изучение 

основных понятий и институтов 

административного права, 

механизма осуществления 

исполнительной власти; 

рассмотрение правового статуса 

субъектов административного 

права, форм и методов реализации 

исполнительной власти, 

ответственности в 

государственном управлении, 

административного процесса, 

способов обеспечения законности 

и дисциплины в государственном 

управлении; анализ 

UC 

Code of Discipline: AlRK 2217 

Name of the discipline: 

Administrative law of the 

Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Constitutional 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Post requisites: Administrative 

and procedural law in the 

Republic of Kazakhstan 

The purpose of the study: the 

study of basic concepts and 

institutions of administrative law, 

the mechanism for the 

implementation of executive 

power; consideration of the legal 

status of subjects of 

administrative law, forms and 

methods of implementation of 

executive power, responsibility in 

public administration, the 

administrative process, ways to 

ensure legality and discipline in 

public administration; analysis of 



құқықтық реттеудің сараптамасы 

жасау. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама:    Бұл пән « 

Мемлекеттік қызмет және басқару 

мен еңбек қатынастары» модулінің 

элективті міндетті пәні болып 

табылады. Әкімшілік құқық 

мемлекеттік құқықтық циклдің 

алдыңғы қатарлы құқық салалары 

мен ғылымдарының бірі болып 

табылады. Бұл өз алдына 

оқытушыларға пәннің аса маңызды 

бөлімдерін жүйелі әрі тереңірек 

оқытуда жауапты міндет жүктейді. 

Егеменді Қазақстанның жаңа 

мақсаттарына сәйкес 

экономикалық, саяси-құқықтық 

және әлеуметтік-мәдени 

салаларының әкімшілік құқықтық 

институттарын қайтадан қарастыру 

мүмкіндігі туындап отыр; құқықтық 

мемлекет идеялары, билікті бөлу, 

адамның құқықтары және 

бостандықтарының басымдылығын 

қарастыру кезінде әкімшілік 

құқығының мәселелерін ескеру 

қажет. 

Күтілетін нәтиже: Студент негізгі 

әкімшілік-құқықтық санаттарды 

біледі, әкімшілік-құқықтық 

нормаларды тәуелсіз талдауды 

жүргізеді, сондай-ақ заңды 

құбылыстардың сипатын талдай 

алады және осы ғылымның басқа 

ғылымдармен қарым-қатынасын 

түсінеді. 

Құзыреті: Әкімшілік заңнама 

институттарын түсіну, сондай-ақ 

оларды туындайтын құқықтық 

қатынастарда пайдалану. 

административно-правового 

регулирования в отраслях и 

сферах государственного 

управления. 

Краткое содержание 

дисциплины: За время, 

прошедшее с момента 

провозглашения независимости 

Республики Казахстан, 

экономическая, политическая и 

правовая система РК значительно 

изменилась. Административное 

право - одна из фундаментальных 

отраслей правовой системы в этих 

условиях приобретает новый 

облик. В частности, возникает 

необходимость пересмотра 

институтов административного 

права в соответствии с новыми 

задачами суверенного Казахстана 

в экономической, политико-

правовой и социально-культурной 

сферах; в разработке проблем 

административного права с учетом 

идеи правового государства, 

разделения властей, приоритета 

прав и свобод личности.  

Ожидаемые результаты: Знает 

основные административно-

правовые категории, владеет 

самостоятельным анализом 

административно - правовых 

норм, так же умеет анализировать 

природу юридических явлений и 

понимает связь данной науки с 

другими науками. 

Компетенции: Понимать 

институты законодательства 

административного права, а так же 

использовать их в возникших 

правовых отношениях. 

administrative and legal 

regulation in industries and areas 

of government. 

Brief description of the 

discipline: During the time that 

has passed since the independence 

of the Republic of Kazakhstan 

was declared, the economic, 

political and legal system of 

Kazakhstan has changed 

significantly. Administrative law - 

one of the fundamental branches 

of the legal system in these 

conditions acquires a new look. In 

particular, there is a need to revise 

the institutions of administrative 

law in accordance with the new 

tasks of sovereign Kazakhstan in 

the economic, political, legal and 

socio-cultural spheres; in the 

development of problems of 

administrative law with the idea 

of the rule of law, the separation 

of powers, the priority of 

individual rights and freedoms. 

Expected results: Knows the 

main administrative and legal 

categories, owns an independent 

analysis of administrative and 

legal norms, is also able to 

analyze the nature of legal 

phenomena and understands the 

relationship of this science with 

other sciences. 

Competencies: To understand the 

institutions of legislation of 

administrative law, as well as to 

use them in the emerging legal 

relations. 

ТК 2.5 

Пәннің шифры: KK 3218 

Пән атауы: Қаржы құқығы 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы (жалпы бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

КВ 2.5 

Шифр дисциплины: FP 3218 

Название дисциплины: 

Финансовое право  

Пререквизиты: Гражданское 

право Республики Казахстан 

(общая часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

CC 2.5 

Code of Discipline: FL 3218 

The name of the discipline: 

Financial Law 

Prerequisites: Civil Law of the 

Republic of Kazakhstan (general 

part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 



Мақсаты: Дәйекті байқай отырып, 

қазіргі заңнама мазмұны бойынша 

әлеуметтік қатынас халықтың 

шарттар нарықта жасау, әлеуметтік 

қорғау болып табылады. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Ұғымы, пәні, әдісі және 

жүйесі. Құқықтық әлеуметтік 

қамсыздандыру. Еңбек (сақтандару) 

өтілімі. Жасына байланысты 

зейнетке шығу. Сіңірген еңбегі 

үшін зейнетке шығу. Мүгедектігіне 

байланысты зейнетке шығу. 

Қамқоршысының жоғалтуына 

байланысты зейнетке шығу. 

Әлеуметтік зейнетақы. Зейнетке 

шығудың және төлеудің тәртібі. 

Күтілетін нәтиже: Қаржы 

заңдарының мақсаттары мен 

міндеттері, қаржылық, бюджеттік, 

валюталық реттеу ерекшеліктері 

туралы қажетті арнайы білімі бар, 

ол қаржы заңнамасының негізгі 

ережелерін, қаржы қатынастарын 

реттейтін нормативтік-құқықтық 

базаны біледі. 

Құзыреті: Қаржы саласындағы заң 

нормаларын біледі және оларды 

қаржылық қатынастарға қатысты 

қолданады. 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: является 

последовательное изучение 

содержания современного 

законодательства регулирующего 

отношения социальной защиты, 

осуществляемой государством 

социально уязвимых слоев 

населения в условиях рынка. 

Краткое содержание 

дисциплины: Понятие, предмет, 

метод и система права 

социального обеспечения. 

Принципы права социального 

обеспечения. Источники права 

социального обеспечения. 

Правоотношения по социальному 

обеспечению. Трудовой 

(страховой) стаж. Пенсии по 

старости. Пенсии за выслугу лет. 

Пенсии по инвалидности. Пенсии 

по случаю потери кормильца. 

Социальные пенсии. Порядок 

назначения и выплаты пенсий.  

Ожидаемые результаты: 

Обладает необходимыми 

специальными знаниями о задачах 

и целях финансового права, 

особенностей финансового, 

бюджетного, валютного 

регулирования, знает основные 

положения финансового 

законодательства, нормативно-

правовую базу регулирующую 

финансовые правоотношений 

Компетенции: Знать 

юридические нормы в сфере 

финансов и уметь использовать их 

в финансовых правоотношениях. 

The purpose of the study: 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 of the 

discipline: The concept, subject, 

method and system of social 

security law. Principles of social 

security law. Sources of social 

security law. Social Security 

Relationships. Labor (insurance) 

experience. Old-age pensions. 

Long service pensions. Disability 

pensions. Pensions for the loss of 

the breadwinner. Social pensions. 

The procedure for the 

appointment and payment of 

pensions. 

Expected results: It has the 

necessary special knowledge of 

the tasks and objectives of 

financial law, the specifics of 

financial, budgetary, currency 

regulation, knows the basic 

provisions of financial legislation, 

the regulatory framework 

governing financial relations. 

Competences: To know the legal 

norms in the field of finance and 

to be able to use them in financial 

legal relations. 

ТК 2.5 

Пәннің шифры: KKSMShKSKKD 

3218 
Пән атауы: Кеден, қаржы-салық 

және мемлекеттік шекараны қорғау 

саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 
Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

КВ 2.5 

Шифр дисциплины: 

UPSTFNOGG 3218 

Название дисциплины: 

Уголовные правонарушения в 

сфере таможенной, финансово-

налоговой и охраны 

государственной границы 

Пререквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (особенная 

часть) 

Постреквизиты: Написание и 

CC 2.5 

Code of Discipline: COFCFSBP 

3218 

Discipline name: Criminal 

offenses in the field of customs, 

fiscal and state border protection 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(special part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 



қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Курстың мақсаты - 

кедендік, қаржылық және салық 

салу және мемлекеттік шекараны 

қорғау саласындағы қылмыстың 

құқықтық мәртебесін толық түсіну. 

Негізгі тараудың қысқа мазмұны: 

Бұл курс студенттерге Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық 

құқық институтын жеке-жеке оқуға 

мүмкіндік береді. Сондай-ақ, осы 

курсты оқып үйрену студенттерге 

кедендік, қаржылық және салық 

салу, мемлекеттік шекараны қорғау 

саласындағы терең және жан-жақты 

қылмыстарды зерттеуге және 

профилактикалық шараларды 

зерделеуге мүмкіндік береді. 
Күтілетін нәтиже: Кедендік, 

қаржылық және салықтық 

қылмыстармен және мемлекет 

шекараларын бұзумен байланысты 

қылмыстармен күресу дағдылары 

мен әдістеріне ие, сондай-ақ бұл 

қылмыстарды Қазақстан 

Республикасының заңнамасына 

сәйкес жіктеуге қабілетті. 
Құзыреті: Кедендік, қаржылық 

және салықтық күреске және 

мемлекеттік шекаралардың 

бұзылуымен байланысты 

прецизиалияға қарсы күрес 

әдістерін білу керек. 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Целью изучения 

данного курса является полное 

понимание правового статуса 

преступлений в сфере 

таможенной, финансово-

налоговой и охраны 

государственной границы.  

Краткое содержание 

дисциплины: Данный курс 

позволояет студентам изучить 

персонально институт уголовного 

права РК. Так же изучение 

данного курса позволит студентам 

углубленно и всесторонне изучить 

преступления в сфере 

таможенной, финансово-

налоговой и охраны 

государственной границы и 

изучить профилактические меры.  

Ожидаемые результаты: Имеет 

навыки и методы борьбы с 

таможенными, финансово-

наологовыми и с преступлениями 

связанных с нарушением 

государственных границ, а также 

способен классифицировать 

данные преступления согласно 

законодательству РК. 

Компетенции: Знать методы 

борьбы с таможенными, 

финансово-наологовыми и с 

претсуплениями связанных с 

нарушением государственных 

границ. 

disciplines. 

The purpose of the study: The 

purpose of studying this course is 

a complete understanding of the 

legal status of crimes in the field 

of customs, financial and tax and 

the protection of the state border. 

Brief description of the 

discipline: This course allows 

students to study the institution of 

criminal law of the Republic of 

Kazakhstan personally. Also, the 

study of this course will allow 

students to thoroughly and 

comprehensively study crimes in 

the field of customs, financial and 

tax, and the protection of the state 

border and to study preventive 

measures. 

Expected results: Has the skills 

and methods to combat customs, 

financial and environmental and 

crimes related to the violation of 

state borders, and is able to 

classify these crimes according to 

the legislation of the Republic of 

Kazakhstan. 

Competences: Know the methods 

of dealing with customs, financial 

and environmental and with the 

violation of state borders. 

ТК 2.5 

Пәннің шифры: KRSK 3218 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының салық құқығы 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: салықтық құқықтың 

КВ 2.5 

Шифр дисциплины: NPRK 3218 

Название дисциплины: 

Налоговое право Республики 

Казахстан 

Пререквизиты: Гражданское 

право Республики Казахстан 

(общая часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

CC 2.5 

Code of Discipline: TLRK 3218 

Name of the discipline: Tax Law 

of the Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Civil Law of the 

Republic of Kazakhstan (general 

part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: to 

know the theoretical foundations 



теориялық негіздерін, салық салу 

практикасын және қазіргі кезде 

мемлекеттік бюджетке төленетін 

салықтар мен басқа да міндетті 

төлемдер туралы заңнаманың 

негізгі проблемаларын танып-білу 

болып табылады. Салықтық 

құқықтың, салықтық құқықтық 

нормалардың және салықтық 

құқықтық қатынастардың негізгі 

ұғымдарын білуге әрі жадына 

тиюге; салықтық құқықтық 

қатынастар субъектілерінің 

заңдылық жауапкершілігін, оны 

салық заңнамасын бұзғаны үшін 

іске асыруды білуге тиіс. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Бұл пән «Қаржы 

құқығы, кеден құқығы» модулінің 

таңдау компоненті болып табылады 

. Салықтық құқықтың, салықтық 

құқықтық нормалардың және 

салықтық құқықтық қатынастардың 

негізгі ұғымдарын білуге әрі 

жадына түюге; қолданыстағы салық 

салу жүйесінің сипаттамасын, 

мемлекеттік бюджетке төленетін 

салықтардың және басқа да міндетті 

төлемдердің айырмашылығы мен 

аралық қатынастарын әрі олардың 

өзіне тән белгілерін танып-білуге; 

салық салуға және салықтық 

қызметке, сондай-ақ мемлекеттің 

салық жүйесін құру 

проблемаларына қатысты 

нормативтік құқықтық материалды 

меңгеруге; салық заңнамасының 

негізгі принциптері мен ережелерін 

білуге; салықтық құқықтық қатынас 

субъектілерінің жеке құқықтары 

мен заңды міндеттерінің мәнін, 

олардың өзара іс-әрекеттерінің 

механизімін түсінуге; салықтық 

құқықтық қатынастар 

субъектілерінің заңдылық 

жауапкершілігін, оны салық 

заңнамасын бұзғаны үшін іске 

асыруды білуге тиіс. 

Күтілетін нәтиже: Салық салу 

және салық салу мәселелері 

бойынша, сондай-ақ мемлекеттің 

салық жүйесін құру мәселелері 

дисциплинам 

Цель изучения: знать 

теоретические основы налогового 

законодательства, налоговую 

практику и основные проблемы 

действующего законодательства о 

налогах и других обязательных 

платежах в государственный 

бюджет. Знать и запоминать 

основные понятия налогового 

законодательства, налогового 

законодательства и налогового 

законодательства; юридическая 

ответственность субъектов 

налоговых правоотношений, 

реализовать его за нарушение 

налогового законодательства. 

Краткое содержание 

дисциплины: Эта дисциплина 

является составной частью модуля 

«Финансовое право, таможенное 

право». Знать и запоминать 

основные понятия налогового 

законодательства, налогового 

законодательства и налоговых 

правоотношений; провести 

различие между описанием 

существующей системы 

налогообложения, различиями и 

интервальными отношениями 

государственного бюджета и 

другими обязательными 

платежами и их конкретными 

особенностями; изучить правовые 

рамки налогообложения и 

налогообложения, а также 

проблемы налоговой системы 

государства; знать основные 

принципы и правила налогового 

законодательства; Понять 

сущность индивидуальных прав и 

правовых обязательств субъектов 

налоговых правоотношений, 

механизм их взаимодействия; 

юридическая ответственность 

субъектов налоговых 

правоотношений, реализовать его 

за нарушение налогового 

законодательства. 

Ожидаемые результаты: Владеет 

нормативными материалами, 

касающиеся налогообложения и 

of tax legislation, tax practice and 

the main problems of the current 

legislation on taxes and other 

obligatory payments to the state 

budget. Know and remember the 

basic concepts of tax law, tax law 

and tax law; legal liability of 

subjects of tax legal relations, to 

implement it for violation of tax 

laws. 

Brief description of the 

discipline: This discipline is an 

integral part of the “Financial 

Law, Customs Law” module. 

Know and remember the basic 

concepts of tax law, tax law and 

tax relations; to distinguish 

between the description of the 

existing tax system, differences 

and interval relations of the state 

budget and other obligatory 

payments and their specific 

features; to study the legal 

framework of taxation and 

taxation, as well as problems of 

the tax system of the state; know 

the basic principles and rules of 

tax legislation; Understand the 

essence of individual rights and 

legal obligations of subjects of tax 

legal relations, the mechanism of 

their interaction; legal liability of 

subjects of tax legal relations, to 

implement it for violation of tax 

laws. 

Expected results: Owns 

regulatory materials related to 

taxation and tax activities, as well 

as the problems of building the 

tax system of the state. 

Understands the economic 

situation, the laws, the principles 

of management development, in 

order to assess the existing 

management problems, both from 

the point of view of the logistics 

approach, and the company 

employee. 

Competences: Master the basic 

concepts of tax law, tax legal 

relations and regulations. 



бойынша нормативтік материалдар 

бар. Логистикалық тұрғыдан да, 

фирманың қызметкерінен де 

басқарудың проблемаларын бағалау 

үшін экономикалық жағдайды, 

заңдарды, басқаруды дамыту 

қағидаттарын түсінеді. 

Құзыреті: Салық құқығының 

негізгі түсініктерін, салықтық 

құқықтық қатынастарын реттейтін 

нормаларын меңгерген. 

налоговой деятельности, а также 

проблем построения налоговой 

системы государства. Понимает 

экономическую ситуацию, законы, 

принципы развития управления, 

чтобы оценивать существующие 

проблемы управления, как с точки 

зрения логистического подхода, 

так и сотрудника фирмы. 

Компетенции: Владеть 

основными понятиями о 

налоговом праве, налоговых 

правоотношениях и 

регламентирующих нормах. 

ТК 2.5 

Пәннің шифры: MKKB 3218 
Пән атауы: Медициналық 

қылмыстық құқық бұзушылықтар 
Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Курстың мақсаты 

медицина саласындағы қылмыстың 

құқықтық мәртебесін толық түсіну 

болып табылады. 

Негізгі тараудың қысқа мазмұны: 

Бұл курс студенттерге Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық 

құқық институтын жеке-жеке оқуға 

мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 

осы курсты оқып-үйрену 

студенттерге медицина 

саласындағы терең және жан-жақты 

қылмыстарды зерттеуге және 

профилактикалық шараларды 

зерттеуге мүмкіндік береді. 
Күтілетін нәтиже: Медициналық 

бұзушылықтармен күресу 

дағдылары мен әдістеріне ие, 

сондай-ақ бұл қылмыстарды 

Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес жіктеуге 

қабілетті. 
Құзыреті: Медициналық 

қылмыстық құқық нормаларын білу 

КВ 2.5 

Шифр дисциплины: MUP 3218 

Название дисциплины: 

Медицинские уголовные 

правонарушения 

Пререквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (особенная 

часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Целью изучения 

данного курса является полное 

понимание правового статуса 

преступлений в сфере медицины. 

Краткое содержание 

дисциплины: Данный курс 

позволояет студентам изучить 

персонально институт уголовного 

права РК. Так же изучение 

данного курса позволит студентам 

углубленно и всесторонне изучить 

преступления в сфере медицины и 

изучить профилактические меры. 

Ожидаемые результаты: Имеет 

навыки и методы борьбы с 

медицинскими 

правонарушениями, а также 

способен классифицировать 

данные преступления согласно 

законодательству РК. 

Компетенции: Обладать 

знаниями норм медицинского 

уголовного правонарушения 

CC 2.5 

Code of Discipline: MCO 3218 

Discipline name: Medical 

criminal offenses 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(special part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: The 

purpose of studying this course is 

to fully understand the legal status 

of crimes in the field of medicine. 

Brief description of the 

discipline: This course allows 

students to study the institution of 

criminal law of the Republic of 

Kazakhstan personally. Also, the 

study of this course will allow 

students to thoroughly and 

comprehensively study crimes in 

the field of medicine and to study 

preventive measures. 

Expected results: Has the skills 

and methods of dealing with 

medical offenses, and is able to 

classify these crimes in 

accordance with the legislation of 

the Republic of Kazakhstan. 

Competences: To have 

knowledge of the norms of a 

medical criminal offense 

ТК 2.6 КВ 2.6 CC 2.6 



Пәннің шифры: OMKKR 3219 

Пән атауы: Отбасылық-мұрагерлік 

қатынастарды құқықтық реттеу  

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Отбасы мен мұра 

мекемелерінде табиғат студенттері 

мен азаматтық-құқықтық 

қатынастардың мән-жайын жан-

жақты терең түсінуге, жоғары 

білікті адвокаттардың практикалық 

іс-әрекеттеріне дайындалуға, 

болашақ азаматтардың 

шығармашылық қасиеттерін 

қалыптастыруға көмектесу. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Бұл курс «Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік 

құқықтық қатынастардың құқықтық 

реттелуі» модулінің тандау 

компоненті болып табылады. 

Студенттер отбасылық және 

мұрагерлік қатынастарды құқықтық 

реттеу мәселелерін зерделейді, 

себебі азаматтық құқықтың осы 

аспектілері қоғамда ең маңызды 

болып табылады және бірлескен оқу 

мен білім алуды қажет етеді. 

Күтілетін нәтиже: Бұл пәнді оқып-

үйрену нәтижесінде студенттер 

отбасылық және мұрагерлік құқық 

туралы құқықтық қатынас 

жүйесімен танысады, фактілер мен 

жағдайларды заңды түрде дұрыс 

біле алады. 

Құзыреті: Мұрагерлік және 

отбасылық құқықтық-қатынастарға 

қатысты азаматтық-құқықтық 

нормаларды қалай қолдануға 

болатынын білу керек. 

Шифр дисциплины: PRSNP 3219 

Название дисциплины: Правовое 

регулирование семейно-

наследственных правоотношений 

Пререквизиты:  Гражданское 

право Республики Казахстан 

(особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: 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 содержание 

дисциплины: Данный курс 

является компонентом по выбору 

модуля «Правовое регулирование 

гражданских, уголовных и 

административных 

правоотношений». Студентами 

будут изучены вопросы правового 

регулирования семейно-

наследственных правоотношений, 

так как данные аспекты 

гражданского права являются 

одними из самых актуальных в 

обществе и требуют своместного 

изучения и просвещения.  

Ожидаемые результаты: В 

результате изучения данной 

дисциплины студенты будут знать 

действующие систему 

правоотношений семейного и 

наследственного права, будут 

способны юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Компетенции: Знать как 

применять гражданско-правовые 

нормы касающихся 

наследственных и семейных 

Code of Discipline: LRFLR 

3219 

Name of the discipline: Legal 

regulation of family and legal 

relations 

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 

The purpose of the study: 

Achieving a comprehensive in-

depth understanding by students 

of the nature and essence of civil 

law relations in family institutions 

and inheritance, preparation for 

the practice of highly qualified 

lawyers, the formation of the 

creative personality of future 

civilists. 

Brief description of the 

discipline: This course is a 

component on the choice of the 

module "Legal regulation of civil, 

criminal and administrative legal 

relations." Students will study the 

issues of legal regulation of 

family and inheritance relations, 

since these aspects of civil law are 

among the most relevant in 

society and require home study 

and education. 

Expected results: As a result of 

studying this discipline, students 

will know the existing system of 

legal relations of family and 

inheritance law, will be able to 

legally and correctly qualify the 

facts and circumstances. 

Competences: Know how to 

apply civil law rules relating to 

inheritance and family relations. 



правоотношений. 

ТК 2.6 

Пәннің шифры: МKKKB 3219 
Пән атауы: Меншікке қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықар 
Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 
Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Курстың мақсаты 

меншікке қарсы қылмыстардың 

құқықтық мәртебесін толық түсіну 

болып табылады. 

Негізгі тараудың қысқа мазмұны: 
Бұл курс студенттерге Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық 

құқық институтын жеке-жеке оқуға 

мүмкіндік береді. Сондай-ақ, осы 

курсты оқып-үйрену студенттерге 

меншікке қарсы күрделі және жан-

жақты қылмыстарды зерттеуге және 

профилактикалық шараларды 

зерделеуге мүмкіндік береді. 
Күтілетін нәтиже: Қазақстан 

Республикасының заңнамасына 

сәйкес меншікке байланысты 

қылмыстарға қарсы тұру дағдылары 

мен әдістеріне ие. 
Құзыреті: Мүлікке қатысты 

қылмысқа қарсы күресте меншікті 

дағдылар 

КВ 2.6 

Шифр дисциплины: UPPS 3219 

Название дисциплины: 

Уголовные правонарушения 

против собственности 

Пререквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (особенная 

часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Целью изучения 

данного курса является полное 

понимание правового статуса 

преступлений против 

собственности. 

Краткое содержание 

дисциплины: Данный курс 

позволояет студентам изучить 

персонально институт уголовного 

права РК. Так же изучение 

данного курса позволит студентам 

углубленно и всесторонне изучить 

преступления против 

собственности и изучить 

профилактические меры. 

Ожидаемые результаты: Владеет 

навыками и методами 

противодействия преступлениям 

связанных с собственностью 

согласно законодательству РК. 

Компетенции: Владеть навыками 

борьбы против преступлений 

связанных с собственностью 

CC 2.6 

Code of Discipline: COAP 3219 

Discipline name: Criminal 

offenses against property 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(special part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: The 

purpose of studying this course is 

to fully understand the legal status 

of crimes against property. 

Brief description of the 

discipline: This course allows 

students to study the institution of 

criminal law of the Republic of 

Kazakhstan personally. The same 

study of this course will allow 

students to thoroughly and 

comprehensively study crimes 

against property and to study 

preventive measures. 

Expected results: Owns the skills 

and methods to counter crimes 

related to property in accordance 

with the legislation of the 

Republic of Kazakhstan. 

Competences: Owning the skills 

to combat property related crimes 

ТК 2.6 

Пәннің шифры: KRМК 3219 
Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының міндеттемелік 

құқығы 
Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Азаматтық міндеттердің 

КВ 2.6 

Шифр дисциплины: ОРRK 3219 

Название дисциплины: 

Обязательственное право 

Республики Казахстан 

Пререквизиты:  Гражданское 

право Республики Казахстан 

(особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

CC 2.6 

Code of Discipline: LORK 3219 

Name of the discipline: Law of 

Obligations of the Republic of 

Kazakhstan 

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 

The purpose of the study: the 

development of special legal 



туындауына, орындалуына және 

тоқтатылуына, оларды қорғауға, 

заманауи шындықтарды ескере 

отырып, қоғамдық қатынастарды 

азаматтық және құқықтық реттеудің 

дамуы мен жұмыс істеуін реттейтін 

негізгі заңдарды анықтауға 

мүмкіндік беретін арнайы құқықтық 

ойлауды дамыту. 

Негізгі тараудың қысқа мазмұны: 

«Қазақстан Республикасының 

міндеттемелік құқығы» арнайы 

курсын оқып жүрген студенттер 

құқықтың барлық салаларын 

зерттеуге қажетті заңның 

негіздерімен таныс болуы керек. 

Құқық жүйесіндегі жеке 

салалардың орны мен рөлін білу 

керек. Мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстарды ғылыми тұрғыдан 

түсіну. Жалпы мемлекеттегі 

мемлекеттің және құқықтың рөлін 

түсіну. Құқық жүйесінде азаматтық 

құқықтың рөлі мен орнын білу. 

Қоғамдық қатынастарды азаматтық-

құқықтық реттеудің субъектісі мен 

әдісін білу. 

Күтілетін нәтижелер: Заңға 

қатысты міндеттемелерді реттейтін 

азаматтық-құқықтық нормалар 

жүйесін қалай түсінуге 

болатындығын біледі. 

Құзыреттілік: міндеттемелерді 

реттейтін азаматтық-құқықтық 

нормалардың жиынтығын білу. 

Цель изучения: Развитие 

специального юридического 

мышления, позволяющего 

вскрывать основные 

закономерности развития и 

функционирования гражданско-

правового регулирования 

общественных отношений, 

связанных с возникновением, 

исполнением и прекращением 

гражданско-правовых 

обязательств, их охраной, с учетом 

современных реалий. 

Краткое содержание 

дисциплины: Студенты, 

приступающие к изучению 

спецкурса «Обязательственное 

право», должны быть знакомы с 

основами права, необходимыми 

для изучения всех отраслей права; 

должны иметь представление о 

месте и роли отдельных отраслей 

права в системе права; иметь 

научное представление о 

государственно-правовых 

явлениях; понимать роль 

государства и права в 

общественной жизни в целом; 

иметь представление о роли и 

месте гражданского права в 

системе права; знать предмет и 

метод гражданско-правового 

регулирования общественных 

отношений. 

Ожидаемые результаты: Умеет 

разибраться в системе гражданско-

правовых норм, регулирующих 

обязательства перед законом. 

Компетенции: Знать 

совокупность гражданско-

правовых норм, регулирующих 

обязательства. 

thinking, allowing to reveal the 

basic laws of development and 

functioning of civil law regulation 

of public relations associated with 

the emergence, execution and 

termination of civil law 

obligations, their protection, 

taking into account modern 

realities. 

Brief description of the 

discipline: Students embarking on 

the special course “Law of 

Obligations” should be familiar 

with the basics of law necessary 

to study all branches of law; 

should have an idea of the place 

and role of individual branches of 

law in the legal system; have a 

scientific understanding of state-

legal phenomena; understand the 

role of the state and law in public 

life in general; have an idea of the 

role and place of civil law in the 

legal system; know the subject 

and method of civil law regulation 

of public relations. 

Expected results: Able to 

understand the system of civil law 

governing the obligations before 

the law. 

Competences: To know the 

totality of civil law governing 

obligations. 

ТК 2.6 

Пәннің шифры: KRМК 3219 
Пән атауы: Жеке адамға қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар 
Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 
Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

КВ 2.6 

Шифр дисциплины: ОРRK 3219 

Название дисциплины: 

Уголовные правонарушения 

против личности 

Пререквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (особенная 

часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

CC 2.6 

Code of Discipline: COAP 3219 

Discipline name: Criminal 

offenses against the person 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(special part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 



бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Курстың мақсаты - 

адамға қарсы қылмыстардың 

құқықтық мәртебесін толық түсіну. 

Негізгі тараудың қысқа мазмұны: 

Бұл курс студенттерге Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық 

құқық институтын жеке-жеке оқуға 

мүмкіндік береді. Сондай-ақ, осы 

курсты оқып-үйрену студенттерге 

жеке адамға қарсы терең және жан-

жақты қылмыстарды зерттеуге және 

профилактикалық шараларды 

зерделеуге мүмкіндік береді. 
Күтілетін нәтиже: Студент 

Қазақстан Республикасының 

қылмыстық заңнамасын тұлғаға 

қарсы қылмыстар үшін 

жауапкершілікке, адамға қарсы 

қылмыстардың қылмыстық-

құқықтық сипаттамасына, адамға 

қарсы қылмыстардың біліктілігінің 

ерекшелігіне біледі. 
Құзыреті: Адамға қатысты 

қылмыспен күресу дағдыларына ие 

болыңыз 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Целью изучения 

данного курса является полное 

понимание правового статуса 

преступлений против личности. 

Краткое содержание 

дисциплины: Данный курс 

позволояет студентам изучить 

персонально институт уголовного 

права РК. Так же изучение 

данного курса позволит студентам 

углубленно и всесторонне изучить 

преступления против личности и 

изучить профилактические меры. 

Ожидаемые результаты: Знает 

уголовное законодательство РК об 

ответственности за преступления 

против личности, уголовно-

правовую характеристику 

составов преступлений против 

личности, особенности 

квалификации преступлений 

против личности; 

Компетенции: Владеть навыками 

борьбы против преступлений 

связанных с личностью 

disciplines 

The purpose of the study: The 

purpose of studying this course is 

to fully understand the legal status 

of crimes against the person. 

Brief description of the 

discipline: This course allows 

students to study the institution of 

criminal law of the Republic of 

Kazakhstan personally. Also, the 

study of this course will allow 

students to thoroughly and 

comprehensively study crimes 

against the person and to study 

preventive measures. 

Expected results: Knows the 

criminal legislation of the 

Republic of Kazakhstan on 

responsibility for crimes against 

the person, the criminal law 

characteristics of the crimes 

against the person, especially the 

qualification of crimes against the 

person; 

Competences: To possess the 

skills to combat crimes related to 

the person. 

ВК 

Пәннің шифры: KRASK 2220 
Пән атауы: Қазақстан 

Республикасындағы әлеуметтік 

сақтандыру құқығы 
Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының еңбек құқығы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерді 

сақтандыру құқығының басты 

мәселелерімен таныстыру, оларды 

сақтандыру құқығы бойынша 

нормативтік-құқықтық материалдар 

дың ақпараттық ағымында 

дағдылануды үйрету. 

Негізгі тараудың қысқа мазмұны: 

пәннің түсінігі, әдістері, жүйесі, 

қайнар көздері, қағидалары, 

сақтандыру саласындағы құқықтық 

ВК 

Шифр дисциплины: PSORK 

2220 

Название дисциплины: Право 

социального обеспечения в 

Республике Казахстан 

Пререквизиты: Трудовое право 

Республики Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Знакомство с 

основными вопросами 

законодательства о студенческом 

страховании, научиться 

приучаться к информационным 

потокам в правовых рамках их 

законодательства о страховании 

Краткое содержание 

дисциплины: предметная 

UC 

Code of Discipline: TRSSRK 

2220 

The name of the discipline: The 

right of social security in the 

Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Labor Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: 

Acquaintance with the main 

issues of legislation on student 

insurance, learn to accustom to 

the information flow in the legal 

framework of their legislation on 

insurance 

Brief description of the 

discipline: subject concept, 

methods, system, sources, rules, 

legal relations in the field of 



қатынастар және субъектілер. 

сақтандыру шарты, түсінігі, 

жағдайлары, тараптар міндеттері, 

есептесулер, сақтандыру шартын 

тоқтату және жарамсыз деп тану, 

міндетті сақтандыру шартының 

ерекшеліктері бойынша сұрақтар 

қарастырылып отыр. 

сақтанушылардың қаржылық 

тұрақтылығын қамтамасыз ету 

шарттары бойынша сұрақтар 

қарастырылған. 
Күтілетін нәтижелер: Әлеуметтік 

қорғау қызметімен байланысты 

құқықтық қатынастарды реттеу 

дағдылары бар. 

Құзыреттілік: әлеуметтік 

қамсыздандыру саласындағы 

құқықтық реттеу мәселелерін білу. 

концепция, методы, система, 

источники, правила, правовые 

отношения в области страхования 

и предметов. договоры 

страхования, условия, 

обязательства сторон, расчеты, 

прекращение и аннулирование 

договоров страхования, 

особенности договора 

обязательного страхования. 

условия обеспечения финансовой 

стабильности застрахованного 

лица. 

Ожидаемые результаты: 

Обладает навыками 

регулирования правовых 

отношений связанных с 

деятельностью социального 

обеспечения. 

Компетенции: Знать вопросы 

правового регулирования в сфере 

социального обеспечения. 

insurance and objects. insurance 

contracts, conditions, obligations 

of the parties, calculations, 

termination and cancellation of 

insurance contracts, features of a 

compulsory insurance contract. 

conditions for ensuring the 

financial stability of the insured 

person. 

Expected results: Has the skills 

to regulate legal relations related 

to the activities of social security. 

Competencies: Know the issues 

of legal regulation in the field of 

social security. 

ВК 

Пәннің шифры: KREK 2221 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының еңбек құқығы                             

Пререквизиттер: Мемлекет және 

құқық теориясы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Оқу курсын оқып-

үйрену мақсаты - студенттердің 

іргелі теориялық ережелер, 

Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасын реттеу және халықты 

әлеуметтік қорғау саласындағы 

заңнамасы, заңмен жұмыс істеу 

дағдыларын меңгеру, практикада 

туындайтын күрделі жағдайларда 

жүру қабілеті және білімді қолдану 

дағдыларын меңгеру. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Қазақстан 

Республикасының еңбек құқығы - 

заңды «Құқықтану» мамандығы 

бойынша мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру 

стандарттарында көзделген 

құқықтық жоғары оқу орындары 

ВК 

Шифр дисциплины: TPRK 2221 

Название дисциплины: Трудовое 

право Республики Казахстан 

Пререквизиты: Теория 

государства и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Целями изучения 

учебного курса является 

овладение студентами знаниями в 

области основополагающих 

теоретических положений, 

законодательства Республики 

Казахстан в области 

регулирования труда и социальной 

защиты населения, приобретение 

навыков работы с 

законодательством, умение 

ориентироваться в сложных 

ситуациях, возникающих на 

практике, обретение навыков 

применения полученных знаний. 

Краткое содержание 

дисциплины: Трудовое право 

Республики Казахстан- одна из 

UC 

Code of Discipline: LlRK 2221 

Name of the discipline: Labor 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Prerequisites: Theory of State 

and Law 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: The 

objectives of the study course is to 

master students' knowledge in the 

field of fundamental theoretical 

concepts, the legislation of the 

Republic of Kazakhstan in the 

field of labor regulation and social 

protection of the population, the 

acquisition of skills in working 

with legislation, the ability to 

navigate difficult situations that 

arise in practice, the acquisition of 

skills to apply the knowledge . 

Brief description of the 

discipline: The labor law of the 

Republic of Kazakhstan is one of 

the most important branches of 

law, provided for by the state 

compulsory education standard in 



мен факультеттерінің студенттері 

үшін заңның маңызды салаларының 

бірі. 

Күтілетін нәтиже: Еңбектік құқық 

теориясының және еңбек 

заңнамасының нормаларын білу, 

сондай-ақ болашақ іс-әрекетте 

практикалық істерді шешу 

дағдыларын меңгере алады. 

Құзыреті: Еңбек заңдарының 

нормаларын біледі және оларды 

еңбек құқықтық қатынстарында 

қолдана алады. 

важнейших отраслей права, 

предусмотренная 

государственным 

общеобязательным стандартом 

образования по специальности 

«Юриспруденция» для изучения 

студентами юридических высших 

учебных заведений и факультетов. 

Ожидаемые результаты: Умеет 

использовать знание теории 

трудового права и норм трудового 

законодательства, а также 

приобретенные навыки при 

разрешении практических дел в 

будущей деятельности. 

Компетенции: Знать 

юридические нормы в сфере 

трудового права и использует их в 

трудовых правоотношениях. 

the specialty "Jurisprudence" for 

students of law schools and 

faculties to study. 

Expected results: Able to use 

knowledge of the theory of labor 

law and labor law, as well as 

acquired skills in the resolution of 

practical cases in future activities. 

Competencies: Know the legal 

norms in the field of labor law and 

use them in labor relations. 

ТК 2.7 

Пәннің шифры: BK 3222 
Пән атауы: Банк құқығы 

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: студенттерді банк 

қатынастарын құқықтық реттеудің 

теориялық және тұжырымдамалық 

мәселелермен банк құқығының 

өзекті мәселелерімен жүйелі түрде 

таныстыру, оларды банк 

қатынастарын реттеуге және 

банктер мен банк қызметі туралы 

заңнаманы дұрыс қолдануға үйрету.  

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Қаржы жүйесі және 

мемлекеттің қаржы қызметі. Қаржы 

құқығының пәні, жүйесі және 

қайнар көздері. Қаржылық 

құқықтық нормалар және қаржылық 

құқықтық қатынастар. Мемлекеттің 

қаржы қызметінің құқықтық 

негіздері және қағидалары. Ақша 

жүйесінің құқықтық негіздері. 

Бюджеттік құқық және ҚР 

бюджеттік құрылысы.Қаржылық 

жоспарлаудың құқықтық негіздері. 

КВ 2.7 

Шифр дисциплины: BP 3222 

Название дисциплины: 

Банковское право 

Пререквизиты: Гражданское 

право Республики Казахстан 

(особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: 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 содержание 

дисциплины: Достижение 

всестороннего глубокого 

понимания студентами природы и 

сущность финансово - правовых 

отношений в области банковского 

дела, подготовка практической 

деятельности 

высококвалифицированных 

юристов и студенты должны 

CC 2.7 

Code of Discipline: BL 3222 

Discipline name: Banking 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 

The purpose of the study: 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 of the 

discipline: Achieving a 

comprehensive in-depth 

understanding of nature by 

students and the essence of 

financial and legal relations in the 

field of banking, practical training 

of highly qualified lawyers and 

students should study the 

institutions of the general and 

special parts of the legal industry, 

the procedure for implementing 

standards in legal relations, 

acquire fundamental skills with 

source of law. 



Мемлекеттік кірістер мен 

шығыстарды құқықтық реттеу. 

Салық құқығының құқықтық 

негіздері. Сақтандыру ісі және 

сақтандыру қызметінің құқықтық 

негіздері. Валюталық реттеудің 

құқықтық негіздері. Бюджеттік 

кредиттеу және мемлекеттік 

қарыздың құқықтық негіздері. 

Қаржылық бақылау. Қаржылық 

құқық бұзушылық және қаржылық 

құқықтық жауапкершілік. 

Күтілетін нәтиже: Банк 

секторының құқықтық 

қатынастарының пайда болуы 

кезінде банк заңнамасының 

нормаларын іс жүзінде қолдануға 

болады. 

Құзыреті: Банктік 

заңшығарушылық нормаларын 

банктік құқықтық қатынастарға 

қатысты қолдана алады.    

изучить институты общей и 

особенной части данной правовой 

отрасли, порядок реализации норм 

в правоотношениях, приобрести 

основательные навыки работы с 

источником права. 

Ожидаемые результаты: Умеет 

использовать нормы банковского 

права на практике во время 

возникновения правоотношений 

банковоского сектора. 

Компетенции: Уметь 

использовать нормы банковского 

права на практике во время 

возникновения правоотношений 

банковоского сектора. 

 

Expected results: Able to use the 

rules of banking law in practice at 

the time of the emergence of legal 

relations of the banking sector. 

Competencies: To be able to use 

the norms of banking law in 

practice at the time of the 

emergence of legal relations in the 

banking sector. 

ТК 2.7 

Пәннің шифры: STZhOTKKB 

3222 
Пән атауы: Сот төрелігіне және 

жазалардың орындалу тәртібіне 

қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 
Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 
Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Зерттеудің мақсаты: Бұл курстың 

мақсаты сот төрелігіне қарсы 

қылмыстардың құқықтық 

мәртебесін және жазаны орындау 

тәртібін толық түсіну болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл 

курс студенттерге Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық 

құқық институтын жеке-жеке оқуға 

мүмкіндік береді. Сондай-ақ, осы 

курсты оқып-үйрену студенттерге 

әділеттілікке қарсы қылмыстар мен 

жазаларды орындаудың тәртібін 

тереңдетуге және жан-жақты 

КВ 2.7 

Шифр дисциплины: UPPPPIN 

3222 

Название дисциплины: 

Уголовные правонарушения 

против правосудия и порядка 

исполнения наказаний 

Пререквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (особенная 

часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Целью изучения 

данного курса является полное 

понимание правового статуса 

преступлений против правосудия 

и порядка исполнения наказаний. 

Краткое содержание 

дисциплины: Данный курс 

позволояет студентам изучить 

персонально институт уголовного 

права РК. Так же изучение 

данного курса позволит студентам 

углубленно и всесторонне изучить 

преступления против правосудия и 

порядка исполнения наказаний и 

CC 2.7 

Code of Discipline: 

COAJTPFTES 3222 

Discipline name: Criminal 

offenses against justice and the 

procedure for the execution of 

sentences 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(special part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: The 

purpose of studying this course is 

to fully understand the legal status 

of crimes against justice and the 

procedure for the execution of 

sentences. 

Brief description of the 

discipline: This course allows 

students to study the institution of 

criminal law of the Republic of 

Kazakhstan personally. Also, the 

study of this course will allow 

students to thoroughly and 

comprehensively study crimes 

against justice and the procedure 

for the execution of sentences and 



зерттеуге және алдын алу 

шараларын зерделеуге мүмкіндік 

береді. 

Күтілетін нәтижелер: Сот 

төрелігіне және сөйлемдерді 

орындауға байланысты қылмыстық 

құқық бұзушылықтарға қарсы күрес 

бойынша білім мен әдістер бар. 

Құзыреттілік: сот төрелігіне және 

жазаны орындау тәртібіне қатысты 

қылмыстық құқық бұзушылықтарға 

қарсы күрес бойынша білім мен 

әдістерді меңгеру. 

изучить профилактические меры. 

Ожидаемые результаты: Владеет 

знаниями и методами борьбы 

против уголовных 

правонарушений связанных с 

правосудием и порядком 

исполнения наказаний. 

Компетенции: Обладать 

знаниями и методами борьбы 

против уголовных 

правонарушений связанных с 

правосудием и порядком 

исполнения наказаний. 

to study preventive measures. 

Expected results: Owns the 

knowledge and methods to 

combat criminal offenses related 

to justice and the enforcement of 

sentences. 

Competences: Possess 

knowledge and methods to 

combat criminal offenses related 

to justice and the enforcement of 

sentences. 

ТК 2.7 

Пәннің шифры: KRSK 3222 
Пән атауы: Қазақстан 

Республикасындағы сақтандыру 

құқығы 

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Қазақстан 

Республикасының еңбек 

заңнамасын зерттеу, заңнамамен 

жұмыс істеу қабілетін игерту, 

практикада туындайтын күрделі 

мәселелерді шешуге бейімдеу. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Бұл курс студенттерді 

еңбек нарығын зерттеу әдістерімен 

таныстырады. Қазіргі заманғы 

жұмысшылар күшінің сұранысы 

мен ұсыныссының теориясын, 

еңбек нарығы сипаттамасын, 

ұжымдық шартты бекіту туралы 

кәсіпкер мен кәсіподақ арасындағы 

келісу процестерін оқып біледі. 

Басқа нарық түрлерімен еңбек 

нарығының байланысы. 

Қазақстандағы және Алматы 

облысындағы еңбек нарығының 

жағдайы.  

Күтілетін нәтиже: Сақтандыру 

нарығын реттеудің құқықтық 

негізін, сақтандыру ұйымын 

пайдаланатын заңды және жеке 

тұлғалардың мүліктік мүдделерін 

КВ 2.7 

Шифр дисциплины: SPRK 3222 

Название дисциплины: 

Страховое право в Республике 

Казахстан 

Пререквизиты: Гражданское 

право Республики Казахстан 

(особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: 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 

функционирования страхования 

Краткое содержание 

дисциплины: Страхование: 

основные понятия, определения и 

классификация. Предмет и метод. 

Нормы страхового права и других 

отраслей права, действующих в 

сфере страхования. Регулирование 

страховой деятельности. 

Организация страхового дела 

Страховые споры и их 

разрешение. Личное страхование. 

Имущественное страхование. 

Основы возникновения и 

реализации страховых 

CC 2.7 

Code of Discipline: ILRK 3222 

Discipline name: Insurance law 

in the Republic of Kazakhstan 

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 

The purpose of the study: The 

main purpose of the course of 

insurance law is the formation of 

knowledge about insurance law as 

a branch of the national legal 

system of Kazakhstan, 

representing the totality of 

financial and legal norms 

governing public relations, 

emerging in the process of 

organizing and operating 

insurance 

Brief description of the 

discipline: Insurance: basic 

concepts, definitions and 

classification. Subject and 

method. The norms of insurance 

law and other branches of law in 

the field of insurance. Insurance 

regulation. Organization of 

insurance business Insurance 

disputes and their resolution. 

Personal insurance. Property 

insurance. Basics of the 

emergence and implementation of 

insurance legal relations. 

Insurance contract 

Expected results: Knows the 



қорғау тәртібін біледі. 

Құзыреті: Сақтандыру 

саласындағы заң актілерінің 

нормаларын, оларды қолдану 

негіздерін біледі.   

 

правоотношений. Договор 

страхования. 

Ожидаемые результаты: Знает 

правовые основы регулирования 

рынка страховых услуг, порядок 

защиты имущественных интересов 

юридических и физических лиц с 

использованием института 

страхования. 

Компетенции: Знать основы 

применения нормативных актов в 

сфере гражданского страхования. 

legal basis for the regulation of 

the insurance market, the 

procedure for protecting the 

property interests of businesses 

and individuals using the 

insurance institution. 

Competences: To know the 

basics of applying civil law 

regulations. 

ТК 2.7 

Пәннің шифры: AKKB 3222 
Пән атауы: Әскери қылмыстық 

құқық бұзушылықтар 
Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Зерттеудің мақсаты: Курстың 

мақсаты әскери қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың құқықтық 

мәртебесін толық түсіну болып 

табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл 

курс студенттерге Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық 

құқық институтын жеке-жеке оқуға 

мүмкіндік береді. Сондай-ақ, осы 

курсты оқып-үйрену студенттерге 

әскери-қылмыстық қылмыстың 

тереңдігі мен жан-жақты 

зерттелуіне және профилактикалық 

шараларды зерттеуге мүмкіндік 

береді. 

Күтілетін нәтижелер: Ол әскери 

қылмыстарға қарсы әрекет 

дағдылары мен әдістерін 

пайдаланады, сондай-ақ әскери 

қылмыстар үшін қылмыстық құқық 

нормаларын біледі және оларды 

жіктеуге және талдауға қабілетті. 

Құзыреттілік: әскери қылмыспен 

күресу бойынша білім мен әдістерді 

меңгеру 

КВ 2.7 

Шифр дисциплины: VUP 3222 

Название дисциплины: Воинские 

уголовные правонарушения 

Пререквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (особенная 

часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Целью изучения 

данного курса является полное 

понимание правового статуса 

воинских уголовных 

правнонарушений.  

Краткое содержание 

дисциплины: Данный курс 

позволояет студентам изучить 

персонально институт уголовного 

права РК. Так же изучение 

данного курса позволит студентам 

углубленно и всесторонне изучить 

воинские уголовные 

правнарушения и изучить 

профилактические меры. 

Ожидаемые результаты: 

Использует навыки и методы 

противодействия воинским 

преступлениям, а так же знает 

нормы уголовного права по 

воинским преступлениям и 

способен их классифицировать и 

анализировать.  

Компетенции: Обладать 

знаниями и методами борьбы с 

воинскими преступления 

CC 2.7 

Code of Discipline: MCO 3222 

Discipline name: Military 

criminal offenses 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(special part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: The 

purpose of studying this course is 

to fully understand the legal status 

of military criminal offenses. 

Brief description of the 

discipline: This course allows 

students to study the institution of 

criminal law of the Republic of 

Kazakhstan personally. Also, the 

study of this course will allow 

students to thoroughly and 

comprehensively study military 

criminal offenses and to study 

preventive measures. 

Expected results: Uses the skills 

and methods of countering 

military crimes, as well as knows 

the rules of criminal law on 

military crimes and is able to 

classify and analyze them. 

Competences: Possess 

knowledge and methods of 

combating war crimes 

ТК 2.8 КВ 2.8 CC 2.8 



Пәннің шифры: HZhK 3223 

Пән атауы: Халықаралық жеке 

құқық 

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 

қазақстандық заңнаманың жаңа 

ережелерін түсіндіруге ерекше 

назар аудару қажет. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: «Халықаралық жеке 

құқық» «Құқықтану» 

мамандығының студенттеріне 

арналған. Студенттер курстың 

мазмұнына, оның маңыздылығына 

және қажеттілігіне, курстың 

саясатын, студенттердің оқу 

үрдісінде алатын дағдылары мен 

қабілетін таныстырады. Оқу-

әдістемелік кешені пәндерді оқудың 

негізгі бағыты болып табылады. 

Күтілетін нәтиже: Ол халықаралық 

жеке құқықты Қазақстан 

заңнамасында, халықаралық 

қатынастарда реттеудің 

халықаралық-құқықтық әдісімен, 

халықаралық сипатта құқықтық 

қатынастар тұжырымдамасымен, 

жеке халықаралық құқық 

субъектілері мен объектілерімен 

және оларды қорғаумен 

таныстырады. 

Құзыреті: Халық аралық жеке 

құқық нормаларын және 

қағидаларының қолданылу аясын 

Шифр дисциплины: MChP 3223 

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 изучения: 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 

иностранных норм права, 

формировании нового 

правосознания в области 

международных частных 

правоотношений, возможности их 

регулирования в условиях 

рыночной экономики и мирового 

хозяйства.  

Краткое содержание 

дисциплины: «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. 

Ожидаемые результаты: Знает 

международное частное право в 

системе казахстанского права, 

международно-правовой метод 

регулирования общественных 

отношений, понятие 

правоотношений, носящих 

международный характер и 

Code of Discipline: PIL 3223 

Discipline name: Private 

international 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 

The purpose of the study: 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 

legal relations, the possibility of 

their regulation in a market 

economy and world economy. 

Brief description of the 

discipline: "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. The educational-

methodical complex is the main 

guide in studying the discipline. 

Expected results: Knows 

international private law in the 

system of Kazakhstan law, the 

international legal method of 

regulating social relations, the 

concept of legal relations of an 

international nature and the 

subjects and objects of 

international private law and their 

protection. 

Competences: To know the rules 

for applying principles and norms 

in the field of private international 

law. 



біледі. субъекты и объекты 

международного частного права и 

их защиту. 

Компетенции: Знать правила 

применения принципов и норм в 

сфере международного частного 

права. 

ТК 2.8 

Пәннің шифры: KKKTKKKB 

3223 
Пән атауы: Қоғамдық қауіпсіздікке 

және қоғамдық тәртіпке қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар 

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 
Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Зерттеудің мақсаты: Осы курстың 

мақсаты толық қоғамдық 

қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке 

қарсы қылмыстардың құқықтық 

мәртебесін түсіну болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл 

курс студенттерге Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық 

құқық институтын жеке-жеке оқуға 

мүмкіндік береді. Тек осы курсты 

оқуға терең студенттерді мүмкіндік 

және қоғамдық қауіпсіздік пен 

қоғамдық тәртіпке қарсы 

қылмыстар кешенді зерттеу және 

алдын алу шараларын зерттеуге 

болады. 

Күтілетін нәтижелер: қоғамдық 

қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке 

қарсы қылмыстар қарсы іс-қимыл 

дағдылары мен әдістерін пайдалану, 

сондай-ақ қылмыс осы түрі үшін 

қылмыстық заң білемін және жіктеу 

және талдау қабілетті. 

Құзыреттілік: Қоғамдық 

қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіптің 

қылмыстық әрекеттеріне қарсы 

әрекет ету әдістерін білу. 

КВ 2.8 

Шифр дисциплины: UPPOBOP 

3223 

Название дисциплины: 

Уголовные правонарушения 

против общественной 

безопасности и общественного 

порядка 

Пререквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (особенная 

часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Целью изучения 

данного курса является полное 

понимание правового статуса 

преступлений против 

общественной безопасности и 

общественного порядка. 

Краткое содержание 

дисциплины: Данный курс 

позволояет студентам изучить 

персонально институт уголовного 

права РК. Так же изучение 

данного курса позволит студентам 

углубленно и всесторонне изучить 

преступления против 

общественной безопасности и 

общественного порядка и изучить 

профилактические меры. 

Ожидаемые результаты: 

Использует навыки и методы 

противодействия преступлениям 

против общественной 

безопасности и общественного 

порядка, а так же знает нормы 

уголовного права по данному виду 

преступлений и способен их 

классифицировать и 

анализировать.  

Компетенции: Знать методы 

CC 2.8 

Code of Discipline: COAPSPO 

3223 

Discipline name: Criminal 

offenses against public security 

and public order 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(special part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: The 

purpose of studying this course is 

to fully understand the legal status 

of crimes against public safety 

and public order. 

Brief description of the 

discipline: This course allows 

students to study the institution of 

criminal law of the Republic of 

Kazakhstan personally. Also, the 

study of this course will allow 

students to thoroughly and 

comprehensively study crimes 

against public safety and public 

order and to study preventive 

measures. 

Expected results: Uses the skills 

and methods of countering crimes 

against public safety and public 

order, and also knows the rules of 

criminal law on this type of crime 

and is able to classify and analyze 

them. 

Competences: Know the methods 

of countering criminal offenses 

against public safety and public 

order. 



противодействия против 

уголовных правонарушений 

общественной безопасности и 

общественного порядка. 

ТК 2.8 

Пәннің шифры: HGK 3223 

Пән атауы: Халықаралық 

гуманитарлық құқық 

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Курстың басты мақсаты 

- қарулы жанжалдарда 

қолданылатын құралдар мен 

әдістерді құқықтық реттеу, 

адамдардың және объектілердің 

белгілі бір санаттарын қорғау 

саласындағы халықаралық 

құқықтық практикалық, талдамалық 

және ғылыми жұмыстар үшін 

қажетті білімді дамыту және 

дағдыларды игеру, сондай-ақ 

келісілген болашақ кәсіби 

адвокаттың жеке тұлғасы. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: «Халықаралық 

гуманитарлық құқық» курсы 

халықаралық және халықаралық 

емес қарулы қақтығыстар кезінде 

қолданылатын халықаралық 

гуманитарлық құқықтың 

тұжырымдамасы мен негізгі 

ерекшеліктерін зерттеуге арналған. 

Атап айтқанда, зерттеу тақырыбы - 

соғыс құралдары мен әдістерін 

реттейтін қағидалар мен ережелер, 

сондай-ақ азаматтық тұрғындарды, 

ауыратын және жараланған әскери 

қызметкерлерді, сондай-ақ соғыс 

тұтқындарын гуманитарлық қорғау. 

Халықаралық гуманитарлық 

құқықтың негізгі құралдары - 1949 

жылғы соғыс құрбандарын қорғау 

жөніндегі Женева конвенциясы 

және 1977 жылы Халықаралық 

Қызыл Крест Комитетінің 

қолдауымен жасалған екі қосымша 

КВ 2.8 

Шифр дисциплины: MGP 3223 

Название дисциплины: 

Международное гуманитарное 

право 

Пререквизиты: Гражданское 

право Республики Казахстан 

(особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Основной целью 

курса является освоение 

студентами-юристами знаний и 

приобретение навыков, 

необходимых для международно-

правовой практической, 

аналитической и научной работы в 

сфере правового регулирования 

средств и методов, применяемых в 

период вооруженных конфликтов, 

и защиты отдельных категорий 

лиц и объектов, а также 

формирование целостной 

личности будущего юриста-

профессионала. 

Краткое содержание 

дисциплины: Курс 

«Международное гуманитарное 

право» предназначен для изучения 

понятия и основных особенностей 

международного гуманитарного 

права, применяемого в период 

вооруженных конфликтов как 

международного, так и 

немеждународного характера. В 

частности, предметом изучения 

являются принципы и правила, 

регулирующие средства и методы 

ведения войны, а также 

гуманитарной защиты 

гражданского населения, больных 

и раненых военнослужащих, а 

также военнопленных. Основными 

инструментами международного 

CC 2.8 

Code of Discipline: IHL 3223 

Discipline name: International 

Humanitarian 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 

The purpose of the study: The 

main purpose of the course is the 

development of law students of 

knowledge and the acquisition of 

skills necessary for international 

legal practical, analytical and 

scientific work in the field of legal 

regulation of means and methods 

used during armed conflicts, and 

the protection of certain 

categories of persons and objects 

also the formation of a holistic 

personality of a future 

professional lawyer. 

Brief description of the 

discipline: The course 

“International Humanitarian Law” 

is intended to study the concept 

and main features of international 

humanitarian law applied during 

armed conflicts of both 

international and non-

international character. In 

particular, the subject of study are 

the principles and rules governing 

the means and methods of 

warfare, as well as humanitarian 

protection of civilians, sick and 

wounded soldiers, as well as 

prisoners of war. The main 

instruments of international 

humanitarian law are the Geneva 

Conventions for the Protection of 

Victims of the War of 1949 and 

the two Additional Protocols 

concluded in 1977 under the 

auspices of the International 



хаттамалар болып табылады. 

Күтілетін нәтиже: Ол халықаралық 

құқық актілерін, сондай-ақ адам 

құқықтары мен негізгі 

бостандықтарын қорғауды 

реттейтін заңдарды және басқа да 

ұлттық нормативтік ережелерді 

түсіндіріп, қолдануға қабілетті, 

мемлекеттік органдардың, жеке 

және заңды тұлғалардың 

қызметіндегі адам құқықтары 

нормаларын жүзеге асыра алады. 

Құзыреті: Халық аралық 

гуманитарлық құқық нормаларын 

және қағидаларының қолданылу 

аясын біледі. 

гуманитарного права являются 

Женевские конвенции по защите 

жертв войны 1949 года и два 

дополнительных протокола, 

заключенных в 1977 году под 

эгидой Международного комитета 

Красного Креста. 

Ожидаемые результаты: Умеет 

толковать и применять 

международно-правовые акты, а 

также законы и иные 

внутригосударственные 

нормативные установления, 

регулирующие вопросы защиты 

прав и основных свобод человека, 

Способен обеспечивать 

соблюдение норм о правах 

человека в деятельности 

государственных органов, 

физических и юридических лиц. 

Компетенции: Знает правила 

применения принципов и норм в 

сфере международного 

гуманитарного права. 

Committee of the Red Cross. 

Expected results: Able to 

interpret and apply international 

legal acts, as well as laws and 

other domestic regulatory 

provisions governing the 

protection of human rights and 

fundamental freedoms, Able to 

ensure compliance with human 

rights standards in the activities of 

state bodies, individuals and legal 

entities. 

Competences: Knows the rules 

for applying principles and norms 

in the field of international 

humanitarian law. 

ТК 2.8 

Пәннің шифры: BAKMKKKKKB 

3223 
Пән атауы: Бейбітшілік, адамзат 

қауіпсіздігі мен мемлекеттің 

конституциялық құрылысының 

негіздеріне және қауіпсіздігіне 

қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Зерттеу мақсаты: Бұл курс 

адамның бейбітшілік пен 

қауіпсіздікке, конституциялық 

құрылыстың негізіне және 

мемлекеттің қауіпсіздігіне қарсы 

қылмыстардың құқықтық 

мәртебесін толық түсіну болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл 

курс студенттерге Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық 

КВ 2.8 

Шифр дисциплины: 

UPPMBChOKSBG 3223 

Название дисциплины: 

Уголовные правонарушения 

против мира и безопасности 

человечества, основ 

конституционного строя и 

безопасности государства 

Пререквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (особенная 

часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Целью изучения 

данного курса является полное 

понимание правового статуса 

преступлений против мира и 

безопасности человечества, основ 

конституционного строя и 

безопасности государства 

Краткое содержание 

дисциплины: Данный курс 

позволояет студентам изучить 

CC 2.8 

Code of Discipline: 

COAPSMTFCSSS 3223 

Discipline name: Criminal 

offenses against the peace and 

security of mankind, the 

foundations of the constitutional 

system and the security of the 

state 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(special part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: The 

purpose of studying this course is 

to fully understand the legal status 

of crimes against the peace and 

security of mankind, the 

foundations of the constitutional 

order and security of the state. 

Brief description of the 

discipline: This course allows 

students to study the institution of 

criminal law of the Republic of 

Kazakhstan personally. Also, the 



құқық институтын жеке-жеке оқуға 

мүмкіндік береді. Сондай-ақ, осы 

курсты оқып-үйрену студенттерге 

адамзаттың бейбітшілік пен 

қауіпсіздігіне, конституциялық 

құрылыстың негізіне және 

мемлекеттің қауіпсіздігіне қарсы 

тұруға және алдын алу шараларын 

зерделеуге терең және жан-жақты 

қылмыс жасайды. 

Күтілетін нәтижелер: Бейбітшілік 

пен адамзаттың қауіпсіздігіне, 

конституциялық құрылыстың 

негізіне және мемлекеттің 

қауіпсіздігіне қатысты қылмыстық 

құқық бұзушылықтарға қарсы күрес 

дағдылары мен әдістеріне ие. 

Құзыреттілік: адамзаттың 

бейбітшілік пен қауіпсіздігіне, 

конституциялық құрылыстың 

негіздеріне және мемлекеттің 

қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтармен күресудің 

білімі мен әдістеріне ие болу. 

персонально институт уголовного 

права РК. Так же изучение 

данного курса позволит студентам 

углубленно и всесторонне изучить 

преступления против мира и 

безопасности человечества, основ 

конституционного строя и 

безопасности государства и 

изучить профилактические меры. 

Ожидаемые результаты: 

Обладает навыками и методами 

борьбы против уголовных 

правонарушений мира и 

безопасности человечества, основ 

конституционного строя и 

безопасности государства. 

Компетенции: Владеть знаниями 

и методами борьбы против 

уголовных правонарушений 

против мира и безопасности 

человечества, основ 

конституционного строя и 

безопасности государства 

study of this course will allow 

students to thoroughly and 

comprehensively study crimes 

against the peace and security of 

mankind, the fundamentals of the 

constitutional system and the 

security of the state, and explore 

preventive measures. 

Expected results: Possesses the 

skills and methods to combat 

criminal offenses of the peace and 

security of mankind, the 

foundations of the constitutional 

order and the security of the state. 

Competences: To possess the 

knowledge and methods to 

combat criminal offenses against 

the peace and security of 

mankind, the foundations of the 

constitutional system and the 

security of the state 

ТК 2.9 

Пәннің шифры: KREK 3224 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының экологиялық 

құқығы 

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Экологиялық құқықты 

оқыту мақсаты экологиялық 

заңдарды және оларды іс жүзінде 

қолдануды және адамзаттық 

мүддесі үшін қоршаған табиғи 

ортаны ұтымды пайдалану саясатын 

жүргізуге қабілеті құқық қорғау 

органның, өкілді атқарушы 

органның және өзге де мемлекеттік 

және мемлекеттік емес органның 

болашақ жұмыскерлері болатын 

құқықтанушыларды дайындау. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Бұл тренинг 

экологиялық және құқықтық 

КВ 2.9 

Шифр дисциплины: EPRK 3224 

Название дисциплины: 

Экологическое право Республики 

Казахстан 

Пререквизиты: Гражданское 

право Республики Казахстан 

(особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: 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 

соблюдение природоохранного 

законодательства и их 

практическое применение и 

CC 2.9 

Code of Discipline: ELRK 3224 

Discipline name: Environmental 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

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 

The purpose of the study: The 

purpose of the law on 

environmental protection is to 

train legislators, who are future 

law enforcement officers, a 

representative executive body and 

other public and non-

governmental organizations, to 

ensure compliance with 

environmental legislation and 

their practical application and 

implement environmental 

management policies for of 

humanity. 

Brief description of the 

discipline: This training course 



институттарды, сондай-ақ қоршаған 

ортаны стандарттау, қоршаған 

ортаға әсерді бағалау, табиғи 

ресурстарды ұтымды пайдалануды 

және қоршаған ортаны қорғауды 

қамтамасыз ететін эко-

сертификаттарды, лицензиялар мен 

келісімшарттарды қолдану арқылы 

қоршаған ортаға келтірілген зиянды 

болдырмауға, экологиялық құқық 

бұзушылықтар үшін заңды 

жауапкершілік туралы мәселені 

қарастыру. 

Күтілетін нәтиже: Ол нормативтік 

материалдармен жұмыс істей 

алады, ол сондай-ақ қоршаған 

ортаны және құқықтық нормаларды 

тәжірибеде қолданып, қазіргі және 

келешек ұрпақтың мүдделерінде 

табиғи ресурстарды ұтымды 

пайдалану және қоршаған ортаны 

қорғау саясатын жүргізеді. 

Құзыреті: Экологиялық құқық 

нормаларын біледі және оларды 

экологиялық құқықтық 

қатынастарға қатысты қолдана 

алады. 

проводить политику 

рационального использования 

окружающей среды для 

человечества. 

Краткое содержание 

дисциплины:  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 

экосертификатов, лицензий и 

договоров, обеспечивающих 

рациональное использование 

природных ресурсов и охрану 

окружающей среды, 

рассмотрению вопроса о 

юридической ответственности за 

экологические правонарушения. 

Ожидаемые результаты: Умеет 

работать с нормативным 

материалом, так же применяет 

эколого-правовые нормы на 

практике, проводит политику 

рационального использования 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды в интересах 

настоящего и будущего поколений 

людей. 

Компетенции: Знать нормы 

экологического права и 

использует их в возникших 

экологических правоотношениях. 

focuses on highlighting 

environmental and legal 

institutions, as well as legal ideas 

and decisions, preventing 

environmental harm through 

environmental regulation, 

environmental assessment, the use 

of eco-certificates, licenses and 

contracts that ensure the rational 

use of natural resources and 

environmental protection, 

consideration of the issue of legal 

liability for environmental 

offenses. 

Expected results: Able to work 

with regulatory material, also 

applies environmental legal norms 

in practice, pursues a policy of 

rational use of natural resources 

and environmental protection in 

the interests of present and future 

generations of people. 

Competences: Know the norms 

of environmental law and use 

them in the emerging 

environmental legal relationships. 

ТК 2.9 

Пәннің шифры: KREK 3224 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасындағы экологиялық 

қылмыстық құқық бұзушылықтар 

Пререквизиттері: ҚР Қылмыстық 

құқық (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерге 

экологиялық құқықтың пәні ретінде 

түсінігі. 

Пәнге берілген қысқаша 

КВ 2.9 

Шифр дисциплины: EPRK 3224 

Название дисциплины: 

Экологические уголовные 

правонарушения в Республике 

Казахстан 

Пререквизиты: Уголовное право 

РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Дать студентам 

знание о предмете экологического 

CC 2.9 

Code of Discipline: ECORK 

3224 

Discipline name: Environmental 

criminal offenses in the Republic 

of Kazakhstan 

Prerequisites: Criminal 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 of Study: To give 

students knowledge about the 

subject of environmental law; the 



сипаттама: Экологиялық құқық 

бұзушылық, экологиялық қызмет, 

Экологиялық құқық бұзушылық 

химиялық орталықтарды, 

биологиялық қалдықтар туралы, 

Атмосфера, жануарлар, қоршаған 

ортаны қорғау, Өсімдіктер мен 

жәндіктер режімдеріндегі құқық 

бұзушылықтар туралы танысу. 

Күтілетін нәтиже: Ол экологиялық 

қылмыстар туралы нормативтік 

материалдармен жұмыс істей 

алады, сондай-ақ экологиялық 

қылмыстарды іс-қимылға қарсы іс-

қимыл тәсілдерін қолданады, 

табиғи ресурстарды ұтымды 

пайдалану және қоршаған ортаны 

қорғаудың қазіргі және болашақ 

ұрпақтарының мүдделеріне сай 

саясатын жүргізеді. 

Құзыреті: Экологиялық құқық пен 

эколоиялық қауіпсіздік аясы 

бойынша теориялық білімге, 

дағдыға ие.    

 

права; формирование эколого-

правовых понятий. 

Краткое содержание 

дисциплины:  
Нарушение экологических 

требований к хозяйственной и 

иной деятельности; Нарушение 

экологических требований при 

производстве и использовании 

химических, радиоактивных и 

биологических веществ; 

Нарушений ветеринарных правил 

и правил установленных для 

борьбы с болезнями и 

вредителями растений; 

Загрязнение атмосферы; 

Загрязнение морской среды; 

Порча земли; Нарушение правил 

охраны и использование недр; 

Нарушение правил охраны 

рыбных запасов; Незаконное 

обращение с редкими и 

находящимися по угрозой 

исчезновения видами растений и 

животных; Нарушение режима 

особо охраняемых природных 

территорий и природных 

ресурсов.    

Ожидаемые результаты: Умеет 

работать с нормативным 

материалом по экологическим 

преступлениям, так же применяет 

методы противодействия 

экологическим преступлениям на 

практике, проводит политику 

рационального использования 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды в интересах 

настоящего и будущего поколений 

людей. 

Компетенции: Знать 

теоретические знания об 

экологических преступлениях в 

сфере экологической безопасности 

и использует их на практике. 

formation of environmental legal 

concepts. 

Brief description of the 

discipline: Violation of 

environmental requirements for 

economic and other activities; 

Violation of environmental 

requirements in the production 

and use of chemical, radioactive 

and biological substances; 

Violations of veterinary rules and 

rules established to combat 

diseases and pests of plants; Air 

pollution; Marine pollution; 

Damage to the land; Violation of 

rules for the protection and use of 

mineral resources; Violation of 

rules for the protection of fish 

stocks; Illegal handling of rare 

and endangered plant and animal 

species; Violation of the regime of 

specially protected natural 

territories and natural resources. 

Expected results: Able to work 

with normative material on 

environmental crime, also uses 

methods of combating 

environmental crime in practice, 

pursues a policy of rational use of 

natural resources and 

environmental protection in the 

interests of present and future 

generations of people. 

Competences: Know the 

theoretical knowledge of 

environmental crimes in the field 

of environmental safety and use 

them in practice. 

ТК 2.9 

Пәннің шифры: KREK 3224 
Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының энергетикалық 

құқығы 

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

КВ 2.9 

Шифр дисциплины: EPRK 3224 

Название дисциплины: 

Энергетическое право Республики 

Казахстан 

Пререквизиты: Гражданское 

право Республики Казахстан 

CC 2.9 

Code of Discipline: ELRK 3224 

Name of the discipline: Energy 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Prerequisites: Civil Law of the 

Republic of Kazakhstan (special 



құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Қазақстан Республикасы 

энергетикалық қатынастарын 

реттейтін нормативтік құқықтық 

актілермен таныстыру, 

энергетикалық құқықтық 

мәселелері бойынша білімгерлерге 

құзыреттілік қалыптастыру 

Негізгі тараудың қысқа мазмұны: 

Қазақстан Республикасы 

энергетикалық құқығының түсінігі 

мен мәні; ҚР энергетикалық 

құқығының пәні мен әдіс тәсілдері; 

ҚР энергетикалық құқығының 

қайнар көздері; ҚР энергетикалық 

құқығының қағидалары; Отын 

энергетикалық кешен; Баламалы 

энергия көздері; Атом 

энергетикасы; Энергетика 

саласындғы халықаралық 

ынтымақтастық. 

Күтілетін нәтижелер: 

Энергетикалық заңдылықтың 

негізгі шарттарын біледі, оларды 

энергетикалық секторда сауатты 

жүргізу, сондай-ақ энергетикалық 

салада мәмілелерді жүргізудің 

құқықтық формаларын біле алады, 

стандартты энергетикалық 

келісімшарттарды, мемлекеттік 

энергетикалық реттеудің құқықтық 

құралдарын таба алады, ережелер 

мен ережелерді қамтитын заңдар 

көздеріне ие және энергетикалық 

сектордағы процедуралар. 

Құзыреттілік: Энергетикалық 

құқық саласындағы құқықтық 

реттеудің білімі мен аспектілері. 

(особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Ознакомление с 

нормативными правовыми актами 

регуирующее энергетических 

отношений, формирование 

компетентности по вопросам 

энергетического права 

Краткое содержание 

дисциплины: Концепция и 

сущность энергетического права 

Республики Казахстан; Предмет и 

методы энергетического права РК; 

Источники энергии РК; 

Принципы энергетического права РК; 

Топливно-энергетический комплекс; 

Альтернативные источники энергии; 

Атомная энергетика; Международное 

сотрудничество в энергетическом 

секторе. 

Ожидаемые результаты: Знает 

основные термины 

энергетического права, уметь их 

грамотно применять, так же 

правовые формы осуществления 

сделок в энергетического сфере, 

умеет находить типовые договоры 

по энергетике, правовые средства 

государственного регулирования 

энергетики, владеет системой 

источников подзаконных 

нормативно-правовых актов, 

содержащих правила, регламенты 

и процедуры в энергетике. 

Компетенции: Обладать 

знаниями и аспектами правового 

регулирования в сфере 

энергетического права. 

part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: 

Acquaintance with regulatory 

legal acts regulating energy 

relations, the formation of 

competence on energy law issues 

Brief description of the 

discipline: The concept and 

essence of the energy law of the 

Republic of Kazakhstan; The 

subject and methods of energy 

law of the Republic of 

Kazakhstan; RK energy sources; 

Principles of Energy Law of the 

Republic of Kazakhstan; Fuel and 

energy complex; 

Alternative energy sources; 

Nuclear power; International 

cooperation in the energy sector. 

Expected results: Knows the 

basic terms of energy law, be able 

to competently apply them, also 

legal forms of transactions in the 

energy sector, knows how to find 

model contracts on energy, legal 

means of state regulation of 

energy, owns a system of sources 

of sub-legal regulatory acts and 

procedures in the energy sector. 

Competencies: To possess 

knowledge and aspects of legal 

regulation in the field of energy 

law. 

ТК 2.9 

Пәннің шифры: KESPKKSKKB 

3224 
Пән атауы: Көлік және энергия 

саласын пайдалану қағидаларына 

қол сұғатын қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

Пререквизиттері: ҚР Қылмыстық 

құқық (ерекше бөлім) 

КВ 2.9 

Шифр дисциплины: UPPPPSTE 

3224 

Название дисциплины: 

Уголовные правонарушения 

посягающие на правила 

пользования в сфера транспорта и 

энергий 

Пререквизиты: Уголовное право 

CC 2.9 

Code of Discipline: COIRUFTE 

3224 

Discipline name: Criminal 

offenses infringing on the rules of 

use in the field of transport and 

energy 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 



Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Зерттеудің мақсаты: Курстың 

мақсаты - көлік және энергетика 

саласындағы пайдалану 

ережелеріне қол сұғатын 

қылмыстардың құқықтық 

мәртебесін толық түсіну. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл 

курс студенттерге Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық 

құқық институтын жеке-жеке оқуға 

мүмкіндік береді. Сондай-ақ, осы 

курсты оқып-үйрену студенттерге 

көлік және энергетика саласында 

пайдалану ережелеріне қол сұғатын 

қылмыстарды терең және жан-

жақты зерттеуге және 

профилактикалық шараларды 

зерделеуге мүмкіндік береді. 

Күтілетін нәтижелер: Көлік және 

энергетика саласындағы 

қылмыстарға қарсы тұру дағдылары 

мен әдістерін пайдаланады, сондай-

ақ қылмыстың осы түріне қатысты 

қылмыстық құқық нормаларын 

біледі және оларды жіктеуге және 

талдауға қабілетті. 

Құзыреттілік: Көлік және 

энергетика саласындағы пайдалану 

ережелеріне қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылыққа қарсы әрекет 

ету әдістерін білу. 

РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Целью изучения 

данного курса является полное 

понимание правового статуса 

преступлений посягающие на 

правила пользования в сфера 

транспорта и энергий. 

Краткое содержание 

дисциплины: Данный курс 

позволояет студентам изучить 

персонально институт уголовного 

права РК. Так же изучение 

данного курса позволит студентам 

углубленно и всесторонне изучить 

преступления посягающие на 

правила пользования в сфера 

транспорта и энергий и изучить 

профилактические меры. 

Ожидаемые результаты: 

Использует навыки и методы 

противодействия преступлениям в 

сфере транспорта и энергии, а так 

же знает нормы уголовного права 

по данному виду преступлений и 

способен их классифицировать и 

анализировать.  

Компетенции: Знать методы 

противодействия уголовным 

правонарушениям против правил 

пользования в сфере транспорта и 

энергии. 

(special part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: The 

purpose of the study of this course 

is to fully understand the legal 

status of crimes encroaching on 

the rules of use in the field of 

transport and energy. 

Brief description of the 

discipline: This course allows 

students to study the institution of 

criminal law of the Republic of 

Kazakhstan personally. Also, the 

study of this course will allow 

students to thoroughly and 

comprehensively study the crimes 

encroaching on the rules of use in 

the field of transport and energy 

and to study preventive measures. 

Expected results: Uses the skills 

and methods of countering crimes 

in the field of transport and 

energy, as well as knows the rules 

of criminal law for this type of 

crime and is able to classify and 

analyze them. 

Competences: Know the methods 

of countering criminal offenses 

against the rules of use in the field 

of transport and energy. 

ТК 2.10 

Пәннің шифры: KRKK 3225 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының кәсіпкерлік 

құқығы 

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: ҚР заңдары бойынша 

кәсіпкерлік құқық туралы 

КВ 2.10 

Шифр дисциплины: PPRK 3225 

Название дисциплины: 

Предпринимательское право 

Республики Казахстан 

Пререквизиты: Гражданское 

право Республики Казахстан 

(особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: является 

CC 2.10 

Code of Discipline: BLRK 3225 

Name of the discipline: Business 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

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 

The purpose of the study: is the 

orientation of law students on a 

systematic, comprehensive study 



түсініктер мен анықтамалар, 

кәсіпкерлік заңдарының жүйесі, 

құқықтық анықтамалар ережелерді 

білу. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Кәсіпкерлік құқықты 

құқықтық реттеу, кәсіпкерлік 

қызметтер, кәсіпкерлік құқықтың 

негізгі институттары мен 

практикалық қызметтер бойынша 

Ресей федерациясының құрама 

штаттары бойынша жан жақты білу 

еліміздің заңдарымен салыстырма 

түрде анықтау. 

Күтілетін нәтиже: Заңдар мен өзге 

де нормативтік құқықтық актілерді 

түсіндіруге және қолдануға 

қабілетті; кәсіпкерлік қызмет 

саласында фактілер мен 

жағдайларды білдіру үшін заңды 

негізделген; құқықтық сипаттағы 

жергілікті құжаттарды әзірлеуге, 

нормативтік актілердің құқықтық 

сараптамасын жүргізуге, білікті 

құқықтық пікірлер мен 

консультациялар беру. 

Құзыреті: Кәсіпкерлік құқық 

негіздерін және нарықтық 

экономика мен кәсіпкерлік 

қызметтің теориялық негіздерін 

меңгерген 

 

ориентация студентов — юристов 

на системное, комплексное 

изучение основных тем 

дисциплины, законодательства РК, 

регулирующего 

предпринимательскую 

деятельность, а также 

формирование умений 

правильного применения 

основных юридических понятий и 

институтов предпринимательского 

права в практической работе. 

Краткое содержание 

дисциплины:  Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. Особенности 

регулирования отдельных видов 

предпринимательской 

деятельности. Правовое 

обеспечение экономической 

безопасности и защиты субъектов 

предпринимательства. 

Ожидаемые результаты: Умеет 

толковать и применять законы и 

другие нормативные правовые 

акты; юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере 

предпринимательской 

деятельности; разрабатывать 

локальные документы правового 

характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации. 

Компетенции: Владеть основами 

теории предпринимательской 

деятельности, рыночной 

экономики и основами 

препринимательского права. 

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 of the 

discipline: Legal regulation of 

business. Features of regulation of 

certain types of business 

activities. Legal support of 

economic security and protection 

of business entities. 

Expected results: Able to 

interpret and apply laws and other 

regulatory legal acts; to legally 

qualify the facts and 

circumstances in the field of 

business; develop local legal 

documents, carry out legal 

expertise of normative acts, give 

qualified legal opinions and 

advice. 

Competencies: To possess the 

basics of the theory of business, 

market economy and the basics of 

business law. 

ТК 2.10 

Пәннің шифры: OKTKKB 3225 

Пән атауы: Отбасына және 

кәмелетке толмағандарға қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар 

Пререквизиттері: ҚР Қылмыстық 

құқық (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

КВ 2.10 

Шифр дисциплины: UPPSN 3225 

Название дисциплины: 

Уголовные правонарушения 

против семьи и 

несовершеннолетних 

Пререквизиты: Уголовное право 

РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

CC 2.10 

Code of Discipline: COAFM 

3225 

Discipline name: Criminal 

offenses against the family and 

minors 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(special part) 

Post requisites: Writing and 



бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерге Ресей 

заңдары бойынша кәмелетке 

толмағандары туралы ережелерді 

білу, танысу. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Отбасына және 

кәмелетке толмағандарға қарсы 

қылмыстық құқықтың түсінігі, 

тарихы, кәмелетке толмағандардың 

конституциялық құқықтық 

мәртебесі, азаматтық құқықтық 

қарым қатынастардағы жүйесі, 

отбасындағы бала құқықтары, еңбек 

қатынастарында бала құқықтары, 

қылмыстық атқару құқықтарында, 

азаматтық іс жүргізу құқығында 

қылмыстық іс жүргізу 

құқықтарындағы балалардың 

құқықтық жүйесі туралы білу. 

Күтілетін нәтиже: Отбасы мен 

кәмелетке толмағандарға қарсы 

қылмыстарға қарсы тұру дағдылары 

мен әдістерін пайдаланады, сондай-

ақ қылмыстың осы түрі үшін 

қылмыстық құқық нормаларын 

біледі және оларды жіктеуге және 

талдауға қабілетті. 

Құзыреті: Кәмелетке 

толмағандармен жасалатын құқық 

бұзушылықтарға қатысты 

нормативті құқықтық актілерді 

қолдана біледі.        

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: усвоение 

студентами основ правового 

положения несовершеннолетних 

по казахстанскому 

законодательству. 

Краткое содержание 

дисциплины: Правонарушения 

против семьи и 

несоершеннолетних: основные 

понятия и источники. Основы 

конституционно-правового 

статуса несовершеннолетних. 

Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере 

гражданских отношений. Охрана 

семьи и несовершеннолетнего по 

семейному праву. Правовое 

положение несовершеннолетних в 

сфере трудовых отношений. 

Ответственность 

несовершеннолетних по 

административному праву. 

Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере 

уголовно-правовых отношений. 

Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере 

уголовно-исполнительных 

отношений. Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере 

гражданско-процессуальных 

отношений. Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере 

уголовно-процессуальных 

отношений. 

Ожидаемые результаты: 

Использует навыки и методы 

противодействия преступлениям 

против семьи и 

несовершеннолетних, а так же 

знает нормы уголовного права по 

данному виду преступлений и 

способен их классифицировать и 

анализировать.  

Компетенции: Знать методы 

противодействия уголовным 

правонарушениям против семьи и 

несовершеннолетних. 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: 

students learn the basics of the 

legal status of minors in 

Kazakhstan legislation. 

Brief description of the 

discipline: Offenses against the 

family and juveniles: basic 

concepts and sources. 

Fundamentals of the constitutional 

legal status of minors. The legal 

status of minors in the field of 

civil relations. Protection of the 

family and the minor in family 

law. The legal status of minors in 

the field of labor relations. 

Responsibility of minors by 

administrative law. The legal 

status of minors in the field of 

criminal relations. The legal status 

of minors in the field of criminal 

relations. The legal status of 

minors in the field of civil 

procedure. The legal status of 

minors in the field of criminal 

procedure. 

Expected results: Uses the skills 

and methods to counter crimes 

against the family and minors, and 

also knows the rules of criminal 

law for this type of crime and is 

able to classify and analyze them. 

Competences: Know the methods 

of countering criminal offenses 

against the family and minors. 



ТК 2.10 

Пәннің шифры: KRZMK 3225 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының зияткерлік 

меншік құқығы 

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Интеллектуалдық 

меншік құқығының түсінігі, реттеу 

пәні және әдісі, шығармашылық 

қызметті реттейтін заңнаманың 

құрамы және оның әрекет етуі, 

интеллектуалдық меншік 

субъектілері, объектілері, оларды 

қорғау т.б. туралы мәліметтер беру. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Интеллектуалдық 

меншік құқығының түсінігі және 

оны құқықтық қорғау жүйесі. 

Авторлық құқық. Авторлық шарт. 

Сабақтас құқықтар түсінігі, 

мазмұны. Патенттік құқық. 

Патентке өтініш беру және патент 

алу тәртіптері. Азаматтық айналым 

қатысушыларын және олардың 

өнімдерін дараландыру құралдары 

туралы заңнама. Жаңалықтарды 

құқықтық қорғау. Қызметтік және 

коммерциялық құпияны құқықтық 

қорғау. Интегралдық микросхема 

топологияларының түсінігі және 

оларды құқықтық 

қорғау.Селекциялық жетістіктерді 

құқықтық қорғау. Интеллектуалдық 

меншікті қорғау саласындағы 

халықаралық ынтымақтастық. 

Күтілетін нәтиже: Зияткерлік 

құқықтарды қорғау және қорғау 

саласындағы құқықтық құжаттарды 

әзірлеу және өңдеу дағдылары бар 

және зияткерлік меншік 

құқықтарын іс жүзінде қолдануға 

қабілетті. 

Құзыреті:   Интеллекталдық 

меншік құқығының жүйесі мен 

пәнін біледі. 

КВ 2.10 

Шифр дисциплины: PIS 3225 

Название дисциплины: Право 

интеллектуальной собственности 

Пререквизиты:  Гражданское 

право Республики Казахстан 

(особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Достижение 

всестороннего глубокого 

понимания студентами природы и 

сущности гражданско-правовых 

отношений в области 

наследования, подготовка к 

практической деятельности 

высококвалифицированных 

юристов, формирование 

творческой личности будущих 

цивилистов. 

Краткое содержание 

дисциплины: Купля-продажа; 

Мена; Дарение; Рента; Аренда. 

Финансовая аренда (лизинг); Наем 

жилища; Договор подряда; 

Договор перевозки; Заем; 

Факторинг; Банковское 

обслуживание; Договор хранения; 

Страхование. 

Ожидаемые результаты: Владеет 

навыками составления и 

оформления юридических 

документов в сфере охраны и 

защиты интеллектуальных прав и 

умеет применять нормы права 

интеллектуальной собственности в 

практической деятельности. 

Компетенции: Знать предмет и 

систему права интеллектуальной 

собственности и использует их в 

возникших правоотношениях. 

CC 2.10 

Code of Discipline: IPL 3225 

Name of the discipline: 

Intellectual Property 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 

The purpose of the study: 

Achieving a comprehensive in-

depth understanding by students 

of the nature and nature of civil 

law relations in the field of 

inheritance, preparation for the 

practical work of highly qualified 

lawyers, the formation of the 

creative personality of future 

civilists. 

Brief description of the 

discipline: Purchase and sale; 

Mena; Donation; Rent; Rent. 

Financial lease (leasing); Hiring a 

home; Work agreement; 

Transportation agreement; Loan; 

Factoring; Banking services; 

Storage agreement; Insurance. 

Expected results: Owns the skills 

of drawing up and processing of 

legal documents in the field of 

protection and protection of 

intellectual rights and is able to 

apply the norms of intellectual 

property law in practice. 

Competences: To know the 

subject and the system of 

intellectual property rights and 

uses them in the resulting legal 

relationships. 



ТК 2.10 

Пәннің шифры: EKSKKB 3225 
Пән атауы: Экономикалық қызмет 

саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 
Пререквизиттері: ҚР Қылмыстық 

құқық (ерекше бөлім) 
Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Зерттеудің мақсаты: Бұл курсты 

зерттеу мақсаты экономикалық 

қызмет саласындағы қылмыстың 

құқықтық мәртебесін толық түсіну 

болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл 

курс студенттерге Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық 

құқық институтын жеке-жеке оқуға 

мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 

осы курсты оқып-үйрену 

студенттерге экономикалық 

белсенділік саласында терең және 

жан-жақты қылмыстарды зерттеуге 

және профилактикалық шараларды 

зерделеуге мүмкіндік береді. 

Күтілетін нәтижелер: 

Экономикалық қызметтегі 

қылмыстық құқық бұзушылықтарға 

қарсы күрес дағдылары мен 

әдістеріне ие 

Құзыреттілік: Экономикалық 

қызмет саласындағы қылмыстық 

құқық бұзушылықтарды білу 

КВ 2.10 

Шифр дисциплины: UPSEK 

3225 

Название дисциплины: 

Уголовные правонарушения в 

сфере экономической 

деятельности 

Пререквизиты: Уголовное право 

РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Целью изучения 

данного курса является полное 

понимание правового статуса 

преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

Краткое содержание 

дисциплины: Данный курс 

позволояет студентам изучить 

персонально институт уголовного 

права РК. Так же изучение 

данного курса позволит студентам 

углубленно и всесторонне изучить 

преступления в сфере 

экономической деятельности и 

изучить профилактические меры. 

Ожидаемые результаты: 

Обладает навыками и методами 

борьбы против уголовных 

правонарушений в экономической 

деятельности 

Компетенции: Знать уголовные 

правонарушения в сфере 

экономической деятельности 

CC 2.10 

Discipline code: COFEA 3225 

Discipline name: Criminal 

offenses in the field of economic 

activity 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(special part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: The 

purpose of studying this course is 

to fully understand the legal status 

of crimes in the field of economic 

activity. 

Brief description of the 

discipline: This course allows 

students to study the institution of 

criminal law of the Republic of 

Kazakhstan personally. Also, the 

study of this course will allow 

students to thoroughly and 

comprehensively study crimes in 

the sphere of economic activity 

and to study preventive measures. 

Expected results: Possesses the 

skills and methods to combat 

criminal offenses in economic 

activities 

Competencies: Know criminal 

offenses in the field of economic 

activity 

ТК 2.11 

Пәннің шифры: KRTK 3226 
Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының тұрғын үй 

құқығы 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Курстың мақсаты 

КВ 2.11 

Шифр дисциплины: ZhPRK 

3226 

Название дисциплины: 
Жилищное право Республики 

Казахстан 

Пререквизиты: Гражданское 

право Республики Казахстан 

(особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

CC 2.11 

Code of Discipline: HLRK 3226 

Discipline name: Housing law of 

the Republic of Kazakhstan 

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 

The purpose of the study: The 

purpose of the study course is a 

complete analysis of the problems 



Қазақстан Республикасының 

заңнамасында тұрғын үй-

коммуналдық сектордың 

мәселелерін талдау болып 

табылады. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: 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. Мұның бәрі тұрғын үй 

қатынастарын реттеу саласында 

негізгі тұрғын үй-құқықтық және 

басқа да құқықтық санаттарды 

тереңдетіп зерттеу және игеру 

қажеттілігін арттырады. 

Күтілетін нәтиже: Нарықтық 

экономиканың негізін, 

мемлекетіміздің құқықтық 

жүйесінің ерекшеліктерін, 

азаматтық-құқықтық 

қатынастардың мазмұнын, олардың 

субъектілері мен объектілерін, 

меншік пайда болуының және 

тоқтатылуының жолдарын 

анықтайтын заңнамалық актілерді 

біледі. 

Құзыреті: ҚР тұрғын үй құқықтық 

қатынстарының түсінігі мен жүйесі 

туралы біледі. 

дисциплинам 

Цель изучения: Целью изучения 

курсая является полный анализ 

проблем жилищно-коммунального 

сектор в законодательстве РК. 

Краткое содержание 

дисциплины: Необходимые 

условия осуществления в 

жилищных отношениях строгой 

законности и справедливости - это 

точное соблюдение и правильное 

применение всех жилищных норм 

и правил,  

Регулирование жилищных 

отношений носит довольно 

сложный характер и 

осуществляется главным образом 

на базе сочетания принципов 

жилищного и гражданского 

законодательства. Все это 

повышает необходимость 

углубленного изучения и освоения 

основных жилищно-правовых и 

иных правовых категорий в сфере 

регулирования жилищных 

отношений. 

Ожидаемые результаты: Знает 

законодательные акты, 

определяющие основы рыночной 

экономики, особенности правовой 

системы нашего государства, 

содержание гражданско-правовых 

отношений, их субъекты и 

объекты, способы возникновения 

и прекращения права 

собственности. 

Компетенции: Знать о системе и 

основных понятиях 

правотношений жилищного права 

РК. 

of the housing and utilities sector 

in the legislation of the Republic 

of Kazakhstan. 

Brief description of the 

discipline: The necessary 

conditions for the implementation 

in housing relations of strict law 

and justice - is the exact 

observance and proper application 

of all housing rules and 

regulations, 

Regulation of housing relations is 

rather complicated and is carried 

out mainly on the basis of a 

combination of the principles of 

housing and civil legislation. All 

this increases the need for in-

depth study and development of 

basic housing and legal and other 

legal categories in the sphere of 

housing relations regulation. 

Expected results: Knows the 

legislative acts defining the 

foundations of a market economy, 

the specifics of the legal system of 

our state, the content of civil law 

relations, their subjects and 

objects, ways of the emergence 

and termination of property rights. 

Competences: To know about the 

system and basic concepts of legal 

relations of the housing law of the 

Republic of Kazakhstan. 

ТК 2.11 

Пәннің шифры: HDIKKKB 3226 
Пән атауы: Халықтың 

денсаулығына және имандылыққа 

қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 
Пререквизиттері: ҚР Қылмыстық 

құқық (ерекше бөлім) 
Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

КВ 2.11 

Шифр дисциплины: UPPNN 

3226 

Название дисциплины: 

Уголовные правонарушения 

против здоровья населения и 

нравственности   

Пререквизиты: Уголовное право 

РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

CC 2.11 

Code of Discipline: COAPHM 

3226 

Discipline name: Criminal 

offenses against public health and 

morals 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(special part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 



тапсыру 

Зерттеудің мақсаты: Курстың 

мақсаты - халықтың денсаулығы 

мен адамгершілікке қарсы 

қылмыстардың құқықтық 

мәртебесін толық түсіну. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл 

курс студенттерге Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық 

құқық институтын жеке-жеке оқуға 

мүмкіндік береді. Сондай-ақ, осы 

курсты оқып-үйрену студенттерге 

қоғамдық денсаулық пен моральге 

қарсы күресте терең және жан-

жақты зерттеуге және 

профилактикалық шараларды 

зерделеуге мүмкіндік береді. 

Күтілетін нәтижелер: Қоғамдық 

денсаулық пен моральге қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтарға 

қарсы күрес дағдылары мен 

әдістеріне ие, қылмыстың осы түрін 

тергеу кезінде оларды талдай алады 

және жіктеуге қабілетті. 

Құзыреттілік: Қоғамдық 

денсаулық пен адамгершілікке 

қарсы қылмыстық құқық 

нормаларын білу. 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Целью изучения 

данного курса является полное 

понимание правового статуса 

преступлений против здоровья 

населения и нравственности. 

Краткое содержание 

дисциплины: Данный курс 

позволояет студентам изучить 

персонально институт уголовного 

права РК. Так же изучение 

данного курса позволит студентам 

углубленно и всесторонне изучить 

преступления против здоровья 

населения и нравственности и 

изучить профилактические меры. 

Ожидаемые результаты: 

Обладает навыками и методами 

борьбы противодействия 

уголовным правонарушениям 

против здоровья населения и 

нравственности, способен их 

анализировать и 

классифицировать при 

расследовании данного вида 

преступлений. 

Компетенции: Знать нормы 

уголовных правонарушений 

против здоровья населения и 

нравственности. 

disciplines 

The purpose of the study: The 

purpose of studying this course is 

to fully understand the legal status 

of crimes against public health 

and morals. 

Brief description of the 

discipline: This course allows 

students to study the institution of 

criminal law of the Republic of 

Kazakhstan personally. Also, the 

study of this course will allow 

students to thoroughly and 

comprehensively study crimes 

against public health and morality 

and to study preventive measures. 

Expected results: Possesses the 

skills and methods of combating 

countering criminal offenses 

against public health and morality, 

is able to analyze and classify 

them when investigating this type 

of crime. 

Competences: To know the 

norms of criminal offenses against 

public health and morality. 

ТК 2.11 

Пәннің шифры: АK 3226 

Пән атауы: Аграрлық құқық  

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерге аграрлық 

құқықтар туралы жан-жақты білім 

алу. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Аграрлық құқығы - 

Қазақстан заңдарының саласы. 

Аграрлық заңдарының көздері. 

Аграрлық қатынастар. Аграрлық 

ұйымдары: ұйымдық-құқықтық 

КВ 2.11 

Шифр дисциплины: АР 3226 

Название дисциплины: Аграрное 

право 

Пререквизиты: Гражданское 

право Республики Казахстан 

(особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: заключается в 

получении студентами полного 

представления о развитии данной 

правовой отрасли, об отношениях, 

которые нуждаются в правовом 

регулировании.  

Краткое содержание 

CC 2.11 

Code of Discipline: AL 3226 

Name of the discipline: Agrarian 

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 

The purpose of the study: is to 

provide students with a complete 

picture of the development of this 

legal industry, of relationships 

that need legal regulation. 

Brief description of the 

discipline: Agrarian Law as a 

branch of Kazakhstan law. 

Sources of Agrarian Law. 



нысандары және құқықтық 

мәртебесінің жалпы сипаттамасы. 

Шаруа (шаруашылық) 

шаруашылығының құқықтық 

жағдайы. Азаматтардың жеке 

қосалқы шаруашылығын құқықтық 

мәртебесі. Ауыл шаруашылық тауар 

өндірушілер қауымдастығының 

құқықтық мәртебесі. 

Аграрлықндағы және 

агроөнеркәсіптік кешендегі 

ынтымақтастықты құқықтық 

реттеу. Аграрлық тауар 

өндірушілерінің шарттық 

қатынастары. Аграрлық 

коммерциялық ұйымдарының 

мүлкін құқықтық режимі. 

Күтілетін нәтиже: Өмірлік 

жағдайларды шешуде нақты 

нормативтік актілерді қолдануға 

дағдыланады, белгілі бір мәселе 

бойынша нормативтік актілердің 

ережелерін біліп қана қоймай, 

сонымен қатар, заң шығарушының 

ауыл шаруашылық құқық туралы 

ғылым көзқарасы тұрғысынан 

түсіндіре алады. 

Құзыреті: Аграрлық 

заңшығарушылық нормаларын 

біледі және оларды аграрлық 

құқықтық қатынастар аясында 

қолдана алады.  

дисциплины:  Аграрное право как 

отрасль казахстанского права. 

Источники аграрного права. 

Аграрные правоотношения. 

Сельскохозяйственные 

организации: организационно–

правовые формы и общая 

характеристика правового статуса. 

Правовое положение 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Правовое положение 

личного подсобного хозяйства 

граждан. Правовое положение 

объединений 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Правовое 

регулирование кооперации в 

сельском хозяйстве и АПК. 

Договорные отношения 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Правовой 

режим имущества 

сельскохозяйственных 

коммерческих организаций. 

Ожидаемые результаты: 

Обладает навыками применения 

конкретных нормативных актов 

при разрешении жизненных 

ситуаций, не только знать 

положения нормативных актов по 

определенному вопросу, но и 

уметь объяснять позицию 

законодателя с точки зрения науки 

аграрного права. 

Компетенции: Знать аграрные 

правотворческие нормы и 

использует их в сфере аграрных 

правоотношений. 

Agrarian relationship. 

Agricultural organizations: legal 

forms and general characteristics 

of legal status. The legal status of 

the peasant (farm) economy. The 

legal status of private farms of 

citizens. The legal status of 

associations of agricultural 

producers. Legal regulation of 

cooperation in agriculture and 

agriculture. The contractual 

relationship of agricultural 

producers. The legal status of the 

property of agricultural 

commercial organizations. 

Expected results: Has the skills 

to apply specific regulations in the 

resolution of life situations, not 

only know the provisions of the 

regulations on a particular issue, 

but also be able to explain the 

position of the legislator in terms 

of the science of agrarian law. 

Competences: Know the agrarian 

law-making norms and use them 

in the field of agrarian legal 

relations. 

ТК 2.11 

Пәннің шифры: MKMMKK 3226 
Пән атауы: Басқару тәртібіне 

қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 
Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық 

құқық (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты жазу және қорытнды 

аттестацияға дайындалу 
Мақсаты: Пәннің мақсаты - осы 

арнайы курста үкімет тәртібіне 

қарсы қылмыстардың қазіргі 

заманғы өзекті мәселелерін зерттеу 

КВ 2.11 

Шифр дисциплины: PPIGUGS 

3226 

Название дисциплины: 
Уголовные правонарушения 

против порядка управления 

Пререквизиты: Уголовное право 

РК (особенная часть) 

Постреквизиты: написание 

дипломной работы или подготовка 

к итоговой аттестации  

Цель изучения: Цель дисциплины 

изучить и обширно исследовать в 

этом специальном курсе по 

CC 2.11 

Code of Discipline: COAOM 

3226 

Discipline name: Criminal 

offenses against the order of 

management 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(special part) 

Post requisites: writing a thesis 

or preparing for the final 

certification 

Purpose of the study: The 

purpose of the discipline is to 



және терең зерттеу. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Қоғамымызда орын 

алған күрделі әлеуметтік-

экономикалық, саяси өзгерістердің 

нәтижесінде лауазымды 

адамдардың қылмыстары 

мемлекеттік органның аппараты 

жүйесінде немесе коммерциялық 

және өзге де ұйымдар жүйесінде 

істелетіні айқындалды. Осыған орай 

бұрынғы Кодекстегі лауазымдық 

қылмыстар деген тарау лауазымды 

адамдардың қызмет бабын 

пайдалана отырып істейтін қоғамға 

қауіпті іс-әрекеттерінің мәніне 

қарай коммерциялық және өзге де 

ұйымдардағы қызмет мүдделеріне 

қарсы және мемлекеттік қызмет 

мүдделеріне қарсы қылмыстар 

болып жеке екі тарауға бөлінеді. 

Күтілетін нәтиже: Басқару 

тәртібіне қарсы қылмыстарға қарсы 

әрекет ету дағдылары мен әдістерін 

пайдаланады, сондай-ақ қылмыстың 

осы түрі үшін қылмыстық құқық 

нормаларын біледі және оларды 

жіктеуге және талдауға қабілетті. 

Құзыреті: Басқару тәртібіне қарсы 

қылмыстық құқық нормаларын білу 

выбору современные актуальные 

проблемы преступлений против 

порядка управления.  

Краткое содержание основных 

разделов: Преступления против 

порядка управления - это 

предусмотренные статьями УК РК 

общественно опасные деяния 

(действия или бездействие), 

осуществляемые умышленно или 

по неосторожности, подрывающие 

авторитет органов 

государственной власти (местного 

самоуправления) и причиняющие 

вред либо создающие угрозу 

причинения вреда охраняемым 

законом интересам граждан, 

организаций, общества, 

государства. 
Ожидаемые результаты: 

Использует навыки и методы 

противодействия преступлениям 

против порядка упралвения, а так 

же знает нормы уголовного права 

по данному виду преступлений и 

способен их классифицировать и 

анализировать.  

Компетенции: Владеть знаниями 

норм уголовного правонарушения 

против порядка управления 

study and extensively explore in 

this special course on the selection 

of contemporary topical issues of 

crimes against management order. 

Brief description of the 

discipline: Crimes against the 

order of management are socially 

dangerous acts (actions or 

inaction) provided for in the 

articles of the Criminal Code of 

the Republic of Kazakhstan, 

carried out deliberately or through 

carelessness, undermining the 

authority of state authorities (local 

government) and causing harm or 

creating a threat to harm the 

interests protected by law citizens, 

organizations, society, state. 

Expected results: Uses the skills 

and methods to counter crimes 

against the order of control, and 

also knows the rules of criminal 

law for this type of crime and is 

able to classify and analyze them. 

Competences: To have 

knowledge of the norms of 

criminal offense against the order 

of management 

ТК 2.12 

Пәннің шифры: HSK 3227 

Пән атауы: Халықаралық сауда 

құқығы  

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Халықаралық сауда 

түсінігін, оларды жүзеге асырудың 

механизмi, қазiргi таңдағы 

дамуының тенденциялары мен 

ерекшелiктерiн қарастыру.  

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: «Қазіргі халықаралық 

сауда құқықтың ерекше жүйесі 

ретінде және оның мазмұны; 

Халықаралық-құқықтық сауда 

КВ 2.12 

Шифр дисциплины: MTP 3227 

Название дисциплины: 

Международное торговое право 

Пререквизиты: Гражданское 

право Республики Казахстан 

(ососбенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Изучение 

студентами этого курса 

предполагает ознакомление со 

способами и формами правового 

регулирования правоотношений 

международного характера с 

содержанием рассматриваемых 

вопросов на основе 

сравнительного анализа 

CC 2.12 

Code of Discipline: ITL 3227 

The name of the discipline: 

International Trade Law 

Prerequisites: Civil Law of the 

Republic of Kazakhstan 

(ososnennaya part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: The 

study of this course by students 

involves familiarization with the 

ways and forms of legal 

regulation of international 

relations with the content of the 

issues under consideration based 

on a comparative analysis of 

Kazakhstan legislation. 

Brief description of the 

discipline: Introduction to 



ғылым және халықаралық 

құқықтың тарихы; Қазақстан 

тарихындағы халықаралық сауда 

құқықтық институттардың пайда 

болуы және дамуы; Халықаралық 

сауда құқықтың қайнар көздері; 

Халықаралық сауда құқықтың 

қағидалары; Халықаралық сауда 

құқықтың субъектілері, мемлекетті 

тану және мемлекеттің құқық 

мирасқорлығы; Халықаралық 

шарттар құқығы; Халықаралық 

ұйымдардың құқықтық мәртебесі; 

Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ)-

әмбебап халықаралық ұйым 

ретінде; Халықаралық және 

мемлекетшілік құқықтың қатынасы 

және бір бірімен өзара әрекеттесуі; 

Халықаралық құқықтық 

жауапкершілік;  

Күтілетін нәтиже: Халықаралық 

сауда құқығы туралы тақырыпты, 

әдістерді, жүйені, көздерді және 

негізгі ережелерді біледі, сондай-ақ 

теориялық білімді іс жүзінде 

қолдануды біледі. 

Құзыреті: Халықаралық сауда 

құқықғы нормаларын және 

қағидаларын біледі. 

казахстанского законодательства.  

Краткое содержание 

дисциплины: Введение в 

торговое право; Торговое право 

как комплексная отрасль права; 

Основы правового регулирования 

торговой деятельности в 

Казахстане; Торговая 

деятельность (понятие, формы и 

виды); Субъекты торговой 

деятельности; Создание, 

реорганизация и ликвидация 

субъектов торговой деятельности; 

Правовой режим имущества в 

торговой деятельности; 

Государственное регулирование 

торговой деятельности; Торговый 

договор; Ответственность в сфере 

торговой деятельности; Защита и 

разрешение торговых споров; 

Правовое регулирование торговой 

деятельности; Система торговых 

договоров. 

Ожидаемые результаты: Знает 

предмет, методы, систему, 

источники и основные положения 

международного торгового права, 

а также умеет применять 

теоретические знания на практике. 

Компетенции: Знать принципы и 

нормы международного торгового 

права. 

commercial law; Commercial law 

as a complex branch of law; 

Basics of legal regulation of 

trading activities in Kazakhstan; 

Trading activity (concept, forms 

and types); Subjects of trading 

activity; Creation, reorganization 

and liquidation of subjects of 

trading activities; Legal status of 

property in trading activities; 

State regulation of trading 

activities; Trade agreement; 

Responsibility in the field of 

trading; Protection and resolution 

of trade disputes; Legal regulation 

of trading activities; The system 

of trade agreements. 

Expected results: Knows the 

subject, methods, system, sources 

and basic provisions of 

international trade law, and also 

knows how to apply theoretical 

knowledge in practice. 

Competences: Know the 

principles and norms of 

international trade law. 

ТК 2.12 

Пәннің шифры: ABSKKB 3227 
Пән атауы: Ақпараттандыру және 

байланыс саласындағы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар 
Пререквизиттері: ҚР Қылмыстық 

құқық (ерекше бөлім) 
Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Зерттеудің мақсаты: Бұл курсты 

зерттеу мақсаты ақпараттық және 

коммуникация саласындағы 

қылмыстың құқықтық мәртебесін 

толық түсіну. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл 

курс студенттерге Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық 

КВ 2.12 

Шифр дисциплины: UPSIS 3227 

Название дисциплины: 

Уголовные правонарушения в 

сфере информатизации и связи  

Пререквизиты: Уголовное право 

РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Целью изучения 

данного курса является полное 

понимание правового статуса 

преступлений в сфере 

информатизации и связи. 

Краткое содержание 

дисциплины: Данный курс 

CC 2.12 

Discipline code: COFIC 3227 

Discipline name: Criminal 

offenses in the field of 

information and communication 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(special part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: The 

purpose of studying this course is 

to fully understand the legal status 

of crimes in the field of 

information and communications. 

Brief description of the 

discipline: This course allows 

students to study the institution of 



құқық институтын жеке-жеке оқуға 

мүмкіндік береді. Сондай-ақ, осы 

курсты оқып-үйрену студенттерге 

ақпарат пен коммуникация 

саласындағы терең және жан-жақты 

қылмыстарды зерттеуге және 

профилактикалық шараларды 

зерделеуге мүмкіндік береді. 

Күтілетін нәтижелер: Ақпарат 

және коммуникация саласындағы 

қылмыстық құқық бұзушылықтарға 

қарсы күрестің дағдылары мен 

әдістерін қолдана алады. 

Құзыреттілік: Ақпарат және 

байланыс саласындағы қылмыстық 

құқық бұзушылықтарды білу. 

позволояет студентам изучить 

персонально институт уголовного 

права РК. Так же изучение 

данного курса позволит студентам 

углубленно и всесторонне изучить 

преступления в сфере 

информатизации и связи и изучить 

профилактические меры. 

Ожидаемые результаты: Умеет 

применять навыки и методы 

борьбы против уголовных 

правонарушений в сфере 

информатизации и связи. 

Компетенции: Знать уголовные 

правонарушения в сфере 

информатизации и связи. 

criminal law of the Republic of 

Kazakhstan personally. Also, the 

study of this course will allow 

students to thoroughly and 

comprehensively study crimes in 

the field of informatization and 

communication and to study 

preventive measures. 

Expected results: Able to apply 

the skills and methods of 

combating criminal offenses in 

the field of information and 

communication. 

Competences: To know criminal 

offenses in the field of 

information and communication. 

ТК 2.12 

Пәннің шифры: KRZhK 3227 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының жер құқығы 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы (жалпы бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Пәндерді оқып-үйрену 

мақсаты - студенттердің жер туралы 

заңының негізгі теориялық 

принциптерін, нарықтық 

экономиканы қалыптастырудағы 

жер заңнамасының маңыздылығын 

ашып білу, Қазақстан Республикасы 

жер қорының құрамын және 

құқықтық режимін зерттеу, жер 

қатынастарының түрлі 

жағдайларына құқықтық 

нормаларды дұрыс қолдануда 

студенттердің дағдыларын 

қалыптастыру. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Жер құқығы заңның 

тәуелсіз саласы ретінде жерді 

табиғи ресурс және меншік құқығы, 

оны ұтымды пайдалану мен 

қорғауды ұйымдастыру, оның 

ұтымды пайдалануын және 

қорғауын, топырақ құнарлылығын 

жақсарту және көбейтуді, 

субъектілердің құқықтары мен 

КВ 2.12 

Шифр дисциплины: ZPRK 3227 

Название дисциплины: 
Земельное право Республики 

Казахстан 

Пререквизиты: Гражданское 

право Республики Казахстан 

(особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Цель изучения 

дисциплины:является разъяснение  

студентам основных 

теоретических положений 

земельного права, раскрытие 

значения земельного 

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 содержание 

дисциплины: Земельное право 

как самостоятельная отрасль права 

представляет собой совокупность 

правовых норм, регулирующих 

отношения по использованию и 

охране земли как природного 

CC 2.12 

Code of Discipline: LLRK 3227 

Name of the discipline: Land 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

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 

The purpose of the study: 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 Kazakhstan, 

developing students' skills for the 

correct application of law to 

various situations of land 

relations. 

Brief description of the 

discipline: 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 



заңды мүдделерін қорғауды 

қамтамасыз ететін құқықтық 

нормалар жиынтығы болып 

табылады жер қатынастары. 

Күтілетін нәтиже: Мемлекет 

құрған жердің құқықтық режимін 

біледі және Қазақстан 

Республикасының жер заңнамасын, 

оның принциптерін, міндеттерін 

және құрылымын түсінеді. 

Құзыреті: ҚР Жер құқығының 

жүйесі мен пәнін біледі, сондай 

алған білімі бойынша тиісті іс 

тәжірибеде қолданады. 

ресурса и права собственности, 

условия и средства производства в 

целях организации ее 

рационального использования и 

охраны, улучшения и 

воспроизводства плодородия почв, 

прав и законных интересов 

субъектов земельных отношений. 

Ожидаемые результаты: Знает 

правовой режим земель, 

установленный государством, и 

имеет представление о системе 

земельного законодательства РК, 

его принципах, задачах и 

структуре. 

Компетенции: Знать предмет и 

систему земельного права РК, и 

согласно полученным знаниями 

использует их на практике. 

soil fertility, rights and the 

legitimate interests of the subjects 

of land relations. 

Expected results: Knows the 

legal regime of lands established 

by the state, and has an idea about 

the system of land legislation of 

the Republic of Kazakhstan, its 

principles, objectives and 

structure. 

Competences: 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. 

ТК 2.12 

Пәннің шифры: MKMBMKKKB 

3227 

Пән атауы: Мемлекеттік қызмет 

пен мемлекеттік басқару 

мүдделеріне қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар 

Пререквизиттері: ҚР Қылмыстық 

құқық (ерекше бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Пән құқық саласы сол 

сияқты демократиялық негіздерді, 

мемлекеттік міндеттерді атқаратын 

адамдардың риясыз адалдығы үшін 

жағдайлар жасауға да бағытталған. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Сыбайлас 

жемқорлықпен күрес туралы ҚР-

ның Заңы; Сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу және 

онымен күрес; Сыбайлас 

жемқорлық туралы заң бұзушылық 

үшін туындайтын жауапкершілік; 

Сыбайлас жемқорлықпен құқық 

бұзушылықтардың зардаптарын 

жою; Қазақстан мен Ресейдің 

сыбайлас жемқорлықпен күресу 

жолдары; Сыбайлас жемқорлық 

қылмыстарын айқындау мен 

КВ 2.12 

Шифр дисциплины: 

KIUPPIGSGU 3227 

Название дисциплины: 

Коррупционные и иные уголовные 

правонарушения против интересов 

государственной службы и 

государственного управления            

Пререквизиты: Уголовное право 

РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Студент 

ознакомится с практикой 

применения норм судами, 

прокуратурой и органами 

следствия, свободно 

ориентировался в уголовно- 

правовых нормах.  

Краткое содержание 

дисциплины:  Общие положения 

Закона «О борьбе с коррупцией»; 

Предупреждение коррупции, 

коррупционные правонарушения и 

ответственность за них; 

Коррупция как источник 

возникновения социально 

политических конфликтов; 

Государственная программа 

CC 2.12 

Code of Discipline: 

COCOAIPSPA 3227 

Discipline name: Corruption and 

other criminal offenses against the 

interests of public service and 

public administration 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(special part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: The 

student will become familiar with 

the practice of applying the rules 

by the courts, the prosecutor's 

office and the investigating 

authorities, and were freely 

guided by the criminal law. 

Brief description of the 

discipline: General provisions of 

the Law "On Combating 

Corruption"; Prevention of 

corruption, corruption offenses 

and responsibility for them; 

Corruption as a source of social 

and political conflicts; State Anti-

Corruption Program for 2015-

2020; Problems of fighting 

corruption in the Republic: some 

facts and figures; Legal 



саралау мәселелері; Сеніп 

тапсырылған бөтен мүлікті 

иемденіп кету немесе талан-таражға 

салу; Заңды кәсіпкерлік қызметіне 

көпе-көрінеу кедергі жасау; 

Экономикалық контрабанда; Заңсыз 

сыйақы алу; Коммерциялық 

тәсілмен сатып алу; Қызмет 

бабындағы өкілеттікті теріс 

пайдалану; Қызмет бабындағы 

билікті немесе лауазымды 

өкілеттікті асыра пайдалану; Пара 

алу, Пара беру және оған делдал 

болу. 

Күтілетін нәтижелер: Сыбайлас 

жемқорлықтың пайда болуына 

ықпал ететін және осы балалар үшін 

жазалауды білетін, сондай-ақ 

сыбайлас жемқорлықты жою және 

алдын-алу туралы білімді нақты 

шаралар анықтай алады. 

Құзыреттілік: Сыбайлас 

жемқорлықтың пайда болуына 

ықпал ететін нақты шаралар 

қабылдауды және осы жазбалар 

үшін жазалауды білуді, сондай-ақ 

сыбайлас жемқорлықты жою мен 

алдын-алуды білу. 

борьбы с коррупцией на 2015-2020 

годы; Проблемы борьбы с 

коррупцией в Республиках: 

некоторые факты и цифры; 

Правовая основа борьбы с 

коррупцией; Причины и условия, 

способствующие коррупции; 

Правонарушения, создающие 

условия для коррупции, и 

ответственность за них; Меры 

предупреждения коррупции; 

Меры финансового контроля; 

Устранения последствий 

коррупционных правонарушений. 

Ожидаемые результаты: Умеет 

определять конкретные меры 

которые способствуют 

возникновению коррупции и 

владеет знаниями о назначении 

наказания за данные дечния, а так 

же владеет знаниями о ликвидации 

и профилактики коррупции. 

Компетенции: Уметь определять 

конкретные меры которые 

способствуют возникновению 

коррупции и владеет знаниями о 

назначении наказания за данные 

дечния, а так же владеет знаниями 

о ликвидации и профилактики 

коррупции. 

framework for the fight against 

corruption; The causes and 

conditions conducive to 

corruption; Offenses that create 

the conditions for corruption, and 

responsibility for them; 

Corruption prevention measures; 

Financial controls; Elimination of 

the consequences of corruption 

offenses. 

Expected results: Able to 

identify specific measures that 

contribute to the emergence of 

corruption and has knowledge of 

the purpose of punishment for 

these actions, and also has 

knowledge of the elimination and 

prevention of corruption. 

Competences: To be able to 

identify specific measures that 

contribute to the emergence of 

corruption and has knowledge of 

the purpose of punishment for 

these actions, as well as 

knowledge of the elimination and 

prevention of corruption. 

ВК 

Пәннің шифры: KSTN 3228 
Пән атауы: Қылмыстарды 

саралаудың теориялық негіздері  

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (жалпы бөлім) 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Қылмыстарды 

саралаудың теориялық негіздері заң 

ғылымының бір саласы ретінде өзге 

құқық салаларымен тығыз 

байланыстылығын ашып көрсету. 

қылмыстылылықтың әлеуметтік 

құбылыс екенін түсіндіріп, оның 

пайда болу себептері мен алдын алу 

жолдарын үйрету. 

Пәнге берілген қысқаша 

ВК 

Шифр дисциплины: TOKP 3228 

Название дисциплины: 

Теоретические основы 

квалификации преступлений 

Пререквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (общая 

часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Дать глубокие 

знания студентам для дальнейшей 

работы в правоохранительных 

органах используя полученные 

знания.  

Краткое содержание 

дисциплины: Понятие, виды и 

значение квалификации 

UC 

Code of Discipline: TBQC 3228 

Name of the discipline: 

Theoretical basis for the 

qualification of crimes 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(general part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: To 

give profound knowledge to 

students for further work in law 

enforcement agencies using the 

knowledge gained. 

Brief description of the 

discipline: The concept, types and 

value of qualification of crimes; 

Criminal law and qualification of 

crimes; Qualification of crimes as 



сипаттама: Қылмыстарды 

саралаудың теориялық негіздерінің 

түсінігі, тәсілдері және жүйесі 

Қылмыстылық түсінігі, нысандары 

және оның даму тенденциялары; 

Қылмыстылық себептері; 

Қылмыскердің жеке басы; 

Қылмыстылықтың алдын алу. 

Рецивті қылмыстылық және оның 

алдын алу; Кәсіби қылмыстылық; 

Ұйымдасқан қылмыстылық; 

Кәмелетке тлмағандардың 

қылмыстылығының 

криминологиялық сипаттамасы; 

Әйел қылмыстылығы; Абайсызда 

жасалаған қылмыстардың 

қылмыстылығы; Зорлау, бұзақылық 

қылмыстылығы және олардың 

сипаттамасы; Меншікке 

қарсықылмыстардың сипаттамасы 

және олардың алдын алу; 

Мемлекеттік билік аясындағы 

қылмыстылық; Экологиялық 

қылмыстылық және оның алдын 

алу. 

Күтілетін нәтижелер: Ол белгілі 

бір адамдардың әрекеттерінде 

құқық бұзушылықтарды дұрыс 

жіктеуге және құқық бұзушылық 

құрамын анықтай алады, сондай-ақ 

осы әрекеттердің құқықтық 

құрылымын біледі. 

Құзыреттілік: Адамдардың 

жекелеген түрлерінің іс-

әрекеттерінде құқық 

бұзушылықтың құрамын қалай 

дұрыс жіктеу және анықтау 

керектігін білу. 

преступлений; Уголовный закон и 

квалификация преступлений; 

Квалификация преступлений как 

процесс познания; Основные 

направления и этапы уголовно – 

правовой квалификации; Состав 

преступления – законодательная 

модель для квалификации 

преступлений; Уголовно – 

правовая норма и квалификация 

преступлений; Конкуренция норм 

(составов преступлений); 

Квалификация по признакам 

объективной стороны 

преступления; Квалификация 

деяния; Квалификация 

последствий; 

Ожидаемые результаты: Умеет 

верно классфифицировать 

правонарушения и определять 

состав правонарушения в 

действии отдельных видов лиц, а 

также знает правовую структуру 

данных действий. 

Компетенции: Знать как 

правильно классифицировать и 

определять состав 

правонарушения в действии 

отдельных видов лиц. 

a process of knowledge; The main 

directions and stages of criminal 

legal qualification; Composition 

of the crime - the legislative 

model for the qualification of 

crimes; Criminal legal norm and 

qualification of crimes; 

Competition of norms (corpus 

delicti); Qualification on the 

grounds of the objective side of 

the crime; Qualification of the act; 

Qualification of effects; 

Expected results: Able to 

correctly classify offenses and 

determine the composition of the 

offense in the action of certain 

types of individuals, and also 

knows the legal structure of these 

actions. 

Competences: Know how to 

properly classify and determine 

the composition of the offense in 

the action of certain types of 

individuals. 

ВК 

Пәннің шифры: Cri 3229 

Пән атауы: Криминология 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (жалпы бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерді қылмыс-

тылылықты, оның себептерін, 

қылмыскердің тұлғасын, 

ВК 

Шифр дисциплины: Cri 3229 

Название дисциплины: 

Криминология 

Пререквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (общая 

часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения:  Ознакомить 

UC 

Code of Discipline: Cri 3229 

Discipline name: Criminology 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(general part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: To 

acquaint students with the concept 

of the causes and conditions of the 

crime, the identity of the offender, 



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. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Криминология түсінігі, 

тәсілдері және жүйесі; 

Қылмыстылық түсінігі, нысандары 

және оның даму тенденциялары. 

Қылмыстылық себептері. 

Қылмыскердің жеке басы. 

Қылмыстылықтың алдын алу. 

Рецидивті қылмыстылық және оның 

алдын алу. Кәсіби қылмыстылық. 

Ұйымдасқан қылмыстылық. 

Кәмелетке толмағандар 

қылмыстылығының 

криминологиялық сипаттамасы. 

Әйел қылмыстылығы. 

Абайсызда жасалаған 

қылмыстардың қылмыстылығы. 

Зорлау, бұзақылық қылмыстылығы 

және олардың криминологиялық 

сипаттамасы.  

Күтілетін нәтиже: Ол 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. 

Құзыреті: Құқықбұзушылықтарға 

криминологиялық сипаттама бере 

алады. 

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 содержание 

дисциплины: Предмет и метод 

криминологии, структура 

предмета; Понятие преступности и 

её социально правовая сущность, 

виды, уровень; Понятие причин и 

условий отдельного преступления; 

Понятие предупреждения 

преступлений; Понятие рецидива 

и его виды; Состояние, структура 

и динамика преступности 

несовершеннолетних; Состояние, 

структура и динамика 

преступности женщин; Понятие и 

виды неосторожной преступности 

и её основная характеристика; 

Понятие организованной 

преступности и правовая 

характеристика борьбы с нею; 

Ожидаемые результаты: Знает 

основные особенности лиц, 

совершивших преступления 

различных видов, с тем, чтобы 

правильно организовать свою 

будущую профессиональную 

деятельность по их профилактике 

и владеет различными 

законодательными и нормативно - 

правовыми актами, как уголовная, 

уголовно - процессуальная, 

уголовно – исполнительная. 

Компетенции: Знать как нужно 

сделать криминологическую 

характеристику правонарушений. 

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 of the 

discipline: The subject and 

method of criminology, the 

structure of the subject; The 

concept of crime and its social 

and legal nature, types, level; 

Understanding the causes and 

conditions of a particular crime; 

Concept of crime prevention; The 

concept of relapse and its types; 

The state, structure and dynamics 

of juvenile delinquency; The state, 

structure and dynamics of the 

crime of women; The concept and 

types of reckless crime and its 

main characteristics; The concept 

of organized crime and the legal 

characteristics of the fight against 

it; 

Expected results: 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. 

Competences: Know how to 

make criminological 

characteristics of offenses. 

ВК 

Пәннің шифры: SS 4230 

Пән атауы: Сот сараптамасы  

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

ВК 

Шифр дисциплины: SE 4230 

Название дисциплины: 

Судебная экспертология  

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан 

UC 

Code of Discipline: JE 4230 

Discipline name: Judicial 

expertology 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the Republic of 

Kazakhstan 



жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

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. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама:    Сот сараптамасы 

қылмыстық сот өндірісінде арнайы 

білімдерді пайдаланудың ең 

жетілген нысаны болып табылады. 

Оның мақсаты- қылмыстық істің 

жаңа мән-жайларын анықтау, жаңа 

дәлелдеме алу.  

Күтілетін нәтиже: Сарапшының 

қорытындысын бағалауға, заңды 

маңызды шешімдерді жасағанда 

және негіздеу кезінде сарапшының 

қорытындысын пайдалана алады. 

Құзыреті: Сот сараптамасы 

аясында заңмен қарастырылған 

арнайы ғылыми білімді қолдану 

біледі. 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: 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 содержание 

дисциплины: В судебно-

следственной практике нередко 

возникают вопросы, которые не 

могут быть решены на основе 

одних лишь правовых познаний. 

Для их разрешения требуются 

специальные познания в области 

судебной медицины, химии, 

товароведении и т.д. Изучение 

дисциплины позволит будущему 

юристу в достаточной степени 

овладеть знаниями, умениями и 

навыками при возникновении 

необходимости привлечения 

института специальных знаний в 

исследование материалов 

уголовного, гражданского или 

административного дела.  

Ожидаемые результаты: 
Усвоение данной дисциплины 

позволяет студентом с системных 

позиций подойти к изучению 

концептуальных основ судебной 

экспертизы как практической 

деятельности и, в частности, ее 

задач, объектов, методов и 

классификаций. 

Компетенции: Знать как 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: 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 of the 

discipline: In judicial-

investigative practice, there are 

often questions that cannot be 

resolved on the basis of legal 

knowledge alone. To resolve them 

requires special knowledge in the 

field of forensic medicine, 

chemistry, merchandising, etc. 

Studying the discipline will allow 

the future lawyer to sufficiently 

master the knowledge, skills and 

abilities when the need arises to 

involve the institution of special 

knowledge in the study of 

criminal, civil or administrative 

case materials. 

Expected results: 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. 

Competences: Know how to 

apply special skills in forensic 

expertology in practice according 

to the law. 



применять специальные навыки по 

судебной экспертологии на 

практике согласно 

законодательству. 

ТК 2.13 

Пәннің шифры: SP 4231 

Пән атауы: Cот психологиясы 

Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық 

құқығы (жалпы бөлім)  

 Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

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. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама:  
Сот психиатрисяының пәнін, 

дамуынын қысқаша очеркі. 

Зақымдану және механикалық 

зақымнан қаза болу. Оттегі 

жетіспеушілігіне байланысты 

денсаулығының бұзылуы және қаза 

болу. Химиялық факторлердың 

әсерінен денсаулығының бұзулуы 

және қаза болу. Мәйіттің сот-

психиатриялық сараптамасы. Заттай 

дәлелдемелердің сот-

психиатриялық сараптамасы. 

Күтілетін нәтижелер: 

Психологиялық әсер ету әдістерін, 

сондай-ақ табысты тергеу үшін 

адамдарда өтірік табудың 

психологиялық әдістерін біледі. 

Құзыреттілік: тергеу жүргізу 

кезінде психологиялық білімді 

қолдана білу. 

КВ 2.13 

Шифр дисциплины: SP 4231 

Название дисциплины: Судебная 

психология 

Пререквизиты: Уголовное право 

РК (общая часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: овладеть 

знаниями и умениями по 

применению основ экспертизы в 

рамках практической 

деятельности. Сформировать у 

студентов основное представление 

о деятельности экспертов, о видах 

экспертизы. 

Краткое содержание 

дисциплины: Предмет судебной 

психиатрии и краткий очерк ее 

развития. Повреждения и смерть 

от механического повреждения. 

Расстройство здоровья и смерть от 

острого кислородного голодания. 

Расстройство здоровья и смерть от 

воздействия физических факторов. 

Расстройство здоровья и смерть от 

воздействия химических 

факторов. Судебно-

психиатрическая экспертиза 

трупа. Судебно психиатрическая 

экспертиза вещественных 

доказательств. 

Ожидаемые результаты: Знает 

методы психологического 

воздействия, а также 

психологические приемы по 

выведыванию у людей лжи для 

успешного расследования.  

Компетенции: Уметь применять 

психологические знания при 

проведении расследования. 

CC 2.13 

Code of Discipline: FP 4231 

Discipline name: Forensic 

Psychology 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(general part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: to 

acquire knowledge and skills in 

the application of the basics of 

expertise in the framework of 

practical activities. To form the 

students a basic idea of the 

activities of experts, on the types 

of expertise. 

Brief description of the 

discipline: The subject of forensic 

psychiatry and a brief sketch of its 

development. Damage and death 

from mechanical damage. Health 

disorder and death from acute 

oxygen starvation. Health disorder 

and death from physical factors. 

Disorder of health and death from 

exposure to chemical factors. 

Forensic psychiatric examination 

of the corpse. Forensic psychiatric 

examination of physical evidence. 

Expected results: Knows the 

methods of psychological impact, 

as well as psychological 

techniques for breeding people to 

lie for a successful investigation. 

Competences: To be able to 

apply psychological knowledge 

during an investigation. 



ТК 2.13 

Пәннің шифры: SDT 4331 

Пән атауы: Сот дәлелдемелер 

теориясы  

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Бұл пәнді оқып білу 

келешек құқық қорғау органдарның 

мамандарына қажет екендігін, 

студенттермен алғашқы күннен 

ұғынуы ең бастапқы талаптардың 

бірі болып саналады. 

Криминалистика бағамының 

бағдарламасы осы және басқа да 

ғылым салаларындағы теориялық 

ойларды жетік меңгеріп, оларды 

тергеуші, анықтама органы және 

криминалистикалық бөлім 

қызметкерлеріне арналған 

тәжірибелік нұсқаулармен 

байланыстырады 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Сот медицинаның 

пәнін, дамуынын қысқаша очеркі. 

Зақымдану және механикалық 

зақымнан қаза болу. Оттегі 

жетіспеушілігіне байланысты 

денсаулығының бұзылуы және қаза 

болу. Химиялық факторлердың 

әсерінен денсаулығының бұзулуы 

және қаза болу. Мәйіттің сот-

медициналық сараптамасы. Заттай 

дәлелдемелердің сот-медициналық 

сараптпмасы. 

Күтілетін нәтижелер: Ол сот 

талқылауына арналған докторлық 

жинақтарды жинау, дайындау және 

бекіту дағдыларына ие және 

олардың теориялық негіздерін 

біледі, сондай-ақ осы дағдыларды 

практикада қалай қолданатынын 

біледі. 

Құзыреттілік: сот талқылауына 

арналған құжаттарды жинау, 

дайындау және бекіту дағдыларын 

меңгеру және олардың теориялық 

КВ 2.13 

Шифр дисциплины: TSD 4331 
Название дисциплины: Теория 

судебных доказательств  

Пререквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (особенная 

часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: выработать у 

студентов систему знаний, умений 

и навыков по использованию 

криминалистических средств, 

методов и приемов в раскрытии, 

расследовании и предотвращении 

преступлений, развить у студентов  

способности самостоятельно 

определять особенности 

расследования отдельных видов 

преступлений. 

Краткое содержание 

дисциплины: Предмет судебной 

медицины и краткий очерк ее 

развития. Повреждения и смерть 

от механического повреждения. 

Расстройство здоровья и смерть от 

острого кислородного голодания. 

Расстройство здоровья и смерть от 

воздействия физических факторов. 

Расстройство здоровья и смерть от 

воздействия химических 

факторов. Судебно-медицинская 

экспертиза трупа. Судебно 

медицинская экспертиза 

вещественных доказательств. 

Ожидаемые результаты: 
Владеет навыками собирания, 

подготовки и утверждения 

докозательств для судебного 

процессе и знает их теоретические 

предпосылки, а так же умеет 

использовать эти навыки на 

практике. 

Компетенции: Обладать 

навыками собирания, подготовки 

и утверждения докозательств для 

судебного процессе и знает их 

теоретические предпосылки, а так 

CC 2.13 

Code of Discipline: TFE 4331 

Discipline name: Theory of 

forensic evidence 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(special part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: to 

develop in students a system of 

knowledge and skills for the use 

of forensic tools, methods and 

techniques in disclosing, 

investigating and preventing 

crimes, to develop in students the 

ability to independently determine 

the features of the investigation of 

certain types of crimes. 

Brief description of the 

discipline: The subject of forensic 

medicine and a brief sketch of its 

development. Damage and death 

from mechanical damage. Health 

disorder and death from acute 

oxygen starvation. Health disorder 

and death from physical factors. 

Disorder of health and death from 

exposure to chemical factors. 

Forensic examination of the 

corpse. Forensic medical 

examination of material evidence. 

Expected results: Owns the skills 

of collecting, preparing and 

approving evidence for the 

judicial process and knows their 

theoretical background, as well as 

knows how to use these skills in 

practice. 

Competencies: Possess the skills 

of collecting, preparing and 

approving evidence for the 

judicial process and knows their 

theoretical background, as well as 

being able to use these skills in 

practice. 



негіздерін біледі, сондай-ақ бұл 

дағдыларды іс жүзінде пайдалана 

алады. 

же умеет использовать эти навыки 

на практике. 

ТК 2.13 

Пәннің шифры: ZKKP 4231 

Пән атауы: Заңгердің кәсіби 

қызметінің психологиясы 

Пререквизиты: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы (жалпы бөлім) 

Постреквизиты Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

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 

керек. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: «Заңгердің кәсіби 

қызметінің психологиясының пәні, 

құрылымы, тәсілдері. Заң 

психологиясының даму тарихы; Заң 

психологиясының негізгі 

мәселелері; Азаматтық құқықтық 

реттеудің психологиялық 

аспектілері; Азаматтық іс 

жүргізудің психологиялық 

аспектілері; Криминалды мінез –

құқылық психологиясы. 

Қылмыскердің жеке басының және 

қылмыстық топ психологиясы; 

Жеке тұлғаның қылмыстық мінез–

құлқының қалыптасуының 

психологиялық факторлары.; 

Қылмыстық іс-әрекет 

психологиясы; Қылмыстық сот 

өндірісінің психологиясы. Алдын 

ала тергеу психологиясы. 

Тергеушінің және тергеу 

әрекеттерінің психологиясы. 

Іздестіру тергеу әрекеттерінің 

психологиясы. Қылмыскердің жеке 

тұлғасын және қызметін модельдеу; 

КВ 2.13 

Шифр дисциплины: PPDUi 4231 

Название дисциплины: 

Психология профессиональной 

деятельности юриста 

Пререквизиты: Гражданское 

право Республики Казахстан 

(общая часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: научить 

студентов правильному 

использованию знаний 

психологии, логики при 

осуществлении оперативно-

розыскных действий, при 

изучении личности преступника, 

свидетеля потерпевшего, 

правильно уметь охарактеризовать 

личность, уметь выделять ее 

особенности.  

Краткое содержание основных 

разделов: Предмет психологии 

профессиональной деятельности 

юриста. Задачи юридической 

психологии. Структура 

юридической психологии. Методы 

юридической психологии. 

Принципы юридической 

психологии. Развитие 

юридической психологии в 

западных странах. Основные 

этапы развития юридической 

психологии в России. Основные 

этапы развития советской 

юридической психологии. 

Развитие юридической 

психологии в Казахстане. Предмет 

и методы психологии. Общее 

понятие о психике. 

Классификация психических 

явлений. Психика человека. 

Сознание как высшая форма 

CC 2.13 

Code of Discipline: PPL4231 

Discipline name: Psychology of 

professional lawyer 

Prerequisites: Civil Law of the 

Republic of Kazakhstan (general 

part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: to 

teach students the correct use of 

knowledge of psychology, logic in 

the implementation of 

operational-search actions, in 

studying the identity of a criminal, 

a witness to a victim, to be able to 

correctly characterize a person, to 

be able to distinguish its features. 

Brief description of the 

discipline: The subject of the 

psychology of the professional 

activity of a lawyer. Tasks of legal 

psychology. The structure of legal 

psychology. Methods of legal 

psychology. Principles of legal 

psychology. The development of 

legal psychology in Western 

countries. The main stages of the 

development of legal psychology 

in Russia. The main stages of the 

development of Soviet legal 

psychology. The development of 

legal psychology in Kazakhstan. 

The subject and methods of 

psychology. The general concept 

of the psyche. Classification of 

mental phenomena. The psyche of 

man. Consciousness as the highest 

form of the psyche. 

Neurophysiological basis of the 

psyche. Principles and laws of 

higher nervous activity. Features 

of the higher nervous activity of 

man. 

Expected results: Owns the basic 



Тергеу іс-әрекеттерінің 

психологиясы; Жауап алу 

психологиясы.  

Күтілетін нәтижелер: Ол кәсіби 

қызметте психологиялық өзін-өзі 

танудың психологиялық 

құралдарына және психологиялық 

өзін-өзі реттеу құралдарына ие. 

Құзыреттілік: психологиялық 

аспектілерді білу және оларды 

заңгердің кәсіби қызметінде 

қолдану 

психики. Нейрофизиологические 

основы психики. Принципы и 

законы высшей нервной 

деятельности. Особенности 

высшей нервной деятельности 

человека. 

Ожидаемые результаты: Владеет 

основными психологическими 

средствами познания в 

профессиональной деятельности и 

средствами психологической 

саморегуляции. 

Компетенции: Знать 

психологические аспекты и 

применяет их в профессиональной 

деятельности юриста 

psychological means of 

knowledge in professional 

activities and means of 

psychological self-regulation. 

Competences: Know the 

psychological aspects and apply 

them in the professional activities 

of a lawyer 

ТК 2.13 

Пәннің шифры SMPN 4231 

Пән атауы: Сот медицинасы және 

психиатрия негіздері  

Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық 

құқығы (жалпы бөлім)  

 Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

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. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама:  
Сот медицинаның пәнін, дамуынын 

қысқаша очеркі. Зақымдану және 

механикалық зақымнан қаза болу. 

Оттегі жетіспеушілігіне 

байланысты денсаулығының 

бұзылуы және қаза болу. Химиялық 

факторлердың әсерінен 

денсаулығының бұзулуы және қаза 

болу. Мәйіттің сот-медициналық 

сараптамасы. Заттай 

дәлелдемелердің сот-медициналық 

сараптпмасы. 

Күтілетін нәтиже: Сарапшылардың 

КВ 2.13 

Шифр дисциплины OSMP 4231 

Название дисциплины: Основы 

судебной медицины и психиатрии 

Пререквизиты: Уголовное право 

РК (общая часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: овладеть 

знаниями и умениями по 

применению основ экспертизы в 

рамках практической 

деятельности. Сформировать у 

студентов основное представление 

о деятельности экспертов, о видах 

экспертизы. 

Краткое содержание основных 

разделов: Предмет судебной 

медицины и краткий очерк ее 

развития. Повреждения и смерть 

от механического повреждения. 

Расстройство здоровья и смерть от 

острого кислородного голодания. 

Расстройство здоровья и смерть от 

воздействия физических факторов. 

Расстройство здоровья и смерть от 

воздействия химических 

факторов. Судебно-медицинская 

экспертиза трупа. Судебно 

медицинская экспертиза 

вещественных доказательств. 

Ожидаемые результаты: Умеет 

CC 2.13 

Code of Discipline: BFMP 4231 

Discipline name: Basics of 

forensic medicine and psychiatry 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(general part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: to 

acquire knowledge and skills in 

the application of the basics of 

expertise in the framework of 

practical activities. To form the 

students a basic idea of the 

activities of experts, on the types 

of expertise. 

Brief description of the 

discipline: The subject of forensic 

medicine and a brief outline of its 

development. Damage and death 

from mechanical damage. Health 

disorder and death from acute 

oxygen starvation. Health disorder 

and death from physical factors. 

Disorder of health and death from 

exposure to chemical factors. 

Forensic examination of the 

corpse. Forensic medical 

examination of material evidence. 

Expected results: Able to 

skillfully and rationally pose 

questions to a specialist and 

accurately formulate, draw up a 



сұрақтарына мұқият және ұтымды 

жауап бере алады және дәлелдеуге, 

тергеу жоспарына немесе сот 

талқылауын жасауға қабілетті. 

Құзыреті: Сот медицинасы мен 

психиатрияның құқықтық 

негіздерін білу және оларды кәсіби 

қызметте пайдалану. 

умело и рационально поставить 

перед специалистом вопросы и 

точно сформулировать, составить 

план расследования или 

разбирательства. 

Компетенции: Знать правовые 

основы судебной медицины и 

психиатрии и умеет использовать 

их в профессиональной 

деятельности. 

plan of investigation or 

proceedings. 

Competences: Know the legal 

foundations of forensic medicine 

and psychiatry and know how to 

use them in professional activities. 

ВК 

Пәннің шифры: KRAIZhK 2303 
Пән атауы: Қазақстан 

Республикасындағы әкімшілік іс 

жүргізу құқығы 

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасындағы әкімшілік 

құқығы 
Постреквизиттер: Соттармен 

әкімшілік істерді қарауда 

прокурордың қатысуы, Әкімшілік-

құқықтық құжаттарды құрастыруға 

жаттықтыру 

Мақсаты: әкімшілік құқық пәнінен 

алған білімдері негізінде әкімшілік 

іс жүргізу құқығын оқып үйрену, 

әкімшілік іс жүргізу жүйесіндегі 

пәннің басқа әкімшілік 

өндірістермен арақатынасын, 

студенттерді әкімшілік іс жүргізу 

тәртібіне үйрету. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Әкімшілік іс жүргізудің 

түсінігі, түрлері, тәжірибеде жүзеге 

асуы туралы қарастырылған. 

Әкімшілік іс жүргізудің теориялық 

жағын әкімшілік құқық 

институтының негіздері ретінде , 

әкімшілік іс жүргізу нормаларын 

тәжірибеде қолдану оқытылады. 

Күтілетін нәтиже: Ол әкімшілік 

процестің нормаларында қалай 

жүруді біледі, сондай-ақ әкімшілік 

сот ісін жүргізу жүйесін біледі. 
Құзыреті: Әкімшілік процестің 

тәртібін біліңіз, сондай-ақ осы 

ережелерді талқылауға 

пайдаланыңыз. 

ВК 

Шифр дисциплины: APPRK 

2303 

Название дисциплины: 

Административно- 

процессуальное право в 

Республике Казахстан 

Пререквизиты: 

Административное право 

Республики Казахстан 

Постреквизиты: Участие 

прокурора в рассмотрении 

административных дел судами, 

Практикум по составлению 

административно-правовых 

документов 

Цель изучения: изучение 

административно-

процессуального права на основе 

знаний, полученных при изучении 

административного права, 

уяснение соотношения 

административно-юрисдикционых 

производств с другими видами 

административных производств в 

системе административного 

процесса, ознакомление 

обучающихся с порядком ведения 

производства. 

Краткое содержание 

дисциплины: Курс содержит 

основные сведения о содержании, 

видах и практике реализации 

таких административных 

процедур. Теоретическое 

обоснование административного 

процесса как одного из основных 

институтов административного 

права, а также анализ и обобщение 

практики применения 

административно-процессуальных 

норм. 

UC 

Code of Discipline: APLRK 

2303 

Name of the discipline: 

Administrative and procedural 

law in the Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Administrative 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Post requisites: Participation of 

the prosecutor in the consideration 

of administrative cases by the 

courts, Workshop on the 

preparation of administrative legal 

documents 

The purpose of the study: the 

study of administrative and 

procedural law based on the 

knowledge gained from the study 

of administrative law, 

understanding the relationship of 

administrative and jurisdictional 

proceedings with other types of 

administrative proceedings in the 

system of administrative process, 

familiarizing students with the 

order of production. 

Brief description of the 

discipline: The course contains 

basic information about the 

content, types and practice of 

implementing such administrative 

procedures. Theoretical 

substantiation of the 

administrative process as one of 

the main institutions of 

administrative law, as well as 

analysis and synthesis of the 

practice of application of 

administrative procedures. 

Expected results: Able to 

navigate in the norms of the 



Ожидаемые результаты: Умеет 

ориентироваться в нормах 

административного процесса, а 

так же знает систему ведения 

административного 

судопроизводства. 

Компетенции: Знать ведение 

административного процесса, а 

также использовать данные 

нормативные акты в 

судопроизводстве. 

administrative process, as well as 

knows the system of 

administrative proceedings. 

Competencies: To know the 

conduct of the administrative 

process, as well as to use these 

regulations in legal proceedings. 

ВК  

Пәннің шифры: Adv 3304 
Пән атауы: Адвокатура 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: студенттердің 

адвокатура институты бойынша 

терең білім алып, онымен 

байланысты заңдарды жетік біліп, 

құқық қорғау органдары мен соттың 

қызметін жетілдірудің нысандары 

бойынша мағлұмат беру. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Адвокаттың қызметті 

қолданыстағы заңаманың теориясы 

мен тәжірбиесін терең білуге 

нгізделеді. Сонымен қатар, кәсіби 

адвокаттық қызмет азаматтық және 

қылмыстық іс жүргізуді, азаматтық, 

қылмыстық, әкімшілік құқық және 

соттағы дәлелдеу теориясын, т.б. 

жетік және дәйекті игеруді талап 

етеді. Бұған дейін студенттер 

оқыған пәндермен қатар, 

«Қазақстан Республикасындағы 

адвакатура және адвокаттық 

қызмет» курсының арнайы пән 

ретінде адвокаттық қызметтің 

теориялық негізін 

қалыптастырудағы орны ерекше.  

Күтілетін нәтиже: Студенттердің 

заң жөнінен ойлау қабілетін 

дамыту, қылмысты саралау 

мәселелерінде оны дұрыс қолдануға 

машықтандырып үйрету, 

ВК 

Шифр дисциплины: Adv 3304 

Название дисциплины: 

Адвокатура 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Целью курса 

«Адвокатура» является изучение 

студентами действующего 

законодательства РК, 

регулирующего адвокатскую 

деятельность, а также 

формирование у них знаний о 

сущности, задачах, 

функционировании и порядке 

формирования адвокатуры в 

Республике Казахстан, Права и 

обязанности адвокатов. Программа 

курса направлена на то, чтобы 

сориентировать студентов в их 

будущей профессиональной 

деятельности, дать им общее 

представление об основных 

направлениях деятельности 

коллегии адвокатов и видах 

юридической помощи, 

оказываемой адвокатами 

гражданам и организациям. 

Краткое содержание 

дисциплины: Курс «Адвокатура» 

предназначен для студентов, 

обучающихся по специальности 

5В030100 «Юриспруденция», и 

подготовлен на основе действую-

UC 

Code of Discipline: Adv 3304 

Discipline name: Advocasy 

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 

The purpose of the study: The 

purpose of the "Bar" course is the 

study by students of the current 

legislation of the Republic of 

Kazakhstan regulating advocacy, 

as well as the formation of their 

knowledge of the nature, 

objectives, functioning and 

formation of the bar in the 

Republic of Kazakhstan, the rights 

and duties of lawyers. The 

program of the course is aimed at 

orienting students in their future 

professional activity, giving them 

a general idea of the main 

activities of the bar association 

and the types of legal assistance 

provided by advocates to citizens 

and organizations. 

Brief description of the 

discipline: The Bar course is 

designed for students studying in 

the specialty 5B030100 

Jurisprudence, and is prepared on 

the basis of the current legislation 

regulating advocacy and the work 

of leading Kazakh and Russian 

scientists on this problem. The 

course program is conditionally 

divided into General and Special 

parts and therefore is both 



жинақталған білімді басшылыққа 

ала отырып, өзінің қоғамға пайдалы 

қызметінің тиісті салаларында оны 

дұрыс пайдаланып, заңдылықтың 

жүзеге асырылуын қамтамасыз ету 

болып табылады. Бұл пән 

«қылмыстық іс жүргізу қатынастар» 

модулінің элективті таңдау пәні 

болып табылады. Адвокатура 

осыған байланысты құқық 

бұзушылықтың, сондай-ақ 

жауаптылықтың пайда болу 

жағдайларын белгілейді. Пәннің 

бағдарламалық мазмұны 4 модульге 

бөлінген. 

Құзыреті: Адвокаттық қызметті 

реттейтін заң нормаларын біледі 

және қызметте пайдалана алады. 

щего законодательства, 

регулирующего адвокатскую 

деятельность, а также работ 

ведущих казахстанских и 

российских ученых по данной 

проблематике. Программа курса 

условно разделена на Общую и 

Особенную части и поэтому носит 

как теоретический, так и 

проблемный характер. Вместе с 

тем она предполагает 

осуществление анализа 

деятельности адвоката, 

выступающего в качестве 

защитника или представителя при 

рассмотрении уголовных, 

административных и 

соответственно гражданских дел. 

Ожидаемые результаты: Данная 

дисциплина позволяет студентам 

овладеть должным объемом знаний 

и навыков осуществления анализа 

действующего законодательства, 

регулирующего адвокатскую 

деятельность, необходимым для 

работы в различных общественных 

и правовых структурах, 

государственных органах и др. 

Компетенции: Знать регламент 

нормативных актов по 

адвокатской деятельности и 

использует их на службе. 

theoretical and problematic. 

However, it involves the analysis 

of the activities of a lawyer, acting 

as a defender or representative in 

criminal, administrative and civil 

cases. 

Expected results: This discipline 

allows students to master the 

proper amount of knowledge and 

skills to carry out an analysis of 

the current legislation regulating 

advocacy necessary to work in 

various social and legal structures, 

government bodies, etc. 

Competences: Know the 

regulations of legal acts on 

advocacy and use them in the 

service. 

ТК 3.1 

Пәннің шифры: APSAKKO 4305 
Пән атауы: Азаматтық процесте 

сот актілерін қайта 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: 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 

КВ 3.1 

Шифр дисциплины: PPSAGP 

4305 

Название дисциплины: 

Производство по пересмотру 

судебных актов 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 изучения: Понимать 

основание апелляционной 

процедуры,проанализировать дел 

по жалобам прокуроров, сравнить 

CC 3.1 

Code of Discipline: PRJACP 

4305 

Name of the discipline: 

Proceedings for the revision of 

judicial acts 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 

The purpose of the study: 

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 



қарауды талдау  

Негізгі тараудың қысқа мазмұны: 
Апелляциялық іс жүргізу түсінігі 

мен негізі. Прокурордың 

наразылығымен істі қайта қарау, 

Тараптардың шағымымен қайта 

қарауға жатқызылатын істер, 

кассациялық іс жүргізу негізі, 

Төрелік сотта істі қарау  

Күтілетін нәтижелер: Азаматтық 

сот ісін жүргізудегі сот актілерін 

қарау үшін іс жүргізу 

Құзыреттілік: Азаматтық процеске 

сот актілерін қайта қараудың 

өндірісін білу 

дел по жалобам сторонами, 

описать основание процедуры 

кассации, проанализировать 

рассмотрение арбитражного 

разбирательства 

Краткое содержание 

дисциплины: Основа 

апелляционного производства. 

Пересмотр дела с протестом 

прокурора, пересмотр жалобы 

сторон, основание кассационного 

разбирательства, рассмотрение 

дела в третейском суде 

Ожидаемые результаты: 

Осуществляет производство по 

пересмотру судебных актов в 

гражданском судопроивзодстве 

Компетенции: Знать 

производство по пересмотру 

судебных актов в гражданском 

процессе 

procedure, analyze the 

consideration of the arbitration 

proceedings 

Brief description of the 

discipline: The basis of the appeal 

proceedings. Review of the case 

with the protest of the prosecutor, 

review of the complaint of the 

parties, the basis of the cassation 

proceedings, consideration of the 

case in the arbitration court. 

Expected results: Carries out the 

proceedings for the revision of 

judicial acts in the civil court 

proceedings. 

Competences: Know the 

proceedings for the revision of 

judicial acts in civil proceedings 

ТК 3.1 

Пәннің шифры: IBAKIZh 4305 
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: Целью изучения данного 

курса является изучения 

провзодства по делам с участием 

присяжных заседателей. 

Негізгі тараудың қысқа мазмұны: 

Курс «Производство по делам с 

участием присяжных заседателей» 

позволяет изучать студентам 

актуальный на сегодняшний день 

производство по делам с участием 

присяжных заседателей. 

Күтілетін нәтижелер: Ол сот ісін 

жүргізеді, сот төрелігінің осы 

түрінің құрылымы мен жұмысын 

біледі. 

Құзыреттілік: алқабилердің 

қатысуымен іс-жүргізуді білу. 

КВ 3.1 

Шифр дисциплины: PpDUPZ 

4305 

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 изучения: Целью изучения 

данного курса является изучения 

провзодства по делам с участием 

присяжных заседателей.  

Краткое содержание 

дисциплины: Курс 

«Производство по делам с 

участием присяжных заседателей» 

позволяет изучать студентам 

актуальный на сегодняшний день 

производство по делам с участием 

присяжных заседателей.  

Ожидаемые результаты: 

Осуществляет производство по 

делам с участием присяжных 

заседателей, владеет знаниями о 

CC 3.1 

Code of Discipline: PJ 4305 

Discipline name: 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 of Study: The purpose 

of studying this course is to study 

the conduct of jury trials. 

Brief description of the 

discipline: The course 

"Proceedings for jury trials" 

allows students to study current to 

date proceedings on jury trials. 

Expected results: Carries out 

jury cases, has knowledge of the 

structure and system of work of 

this type of justice. 

Competences: Know of 

proceedings on jury trial 



структуре и системе работы 

данного вида правосудия. 

Компетенции: Знать 

производство по делам с участием 

присяжных заседателей 

ТК 3.1 

Пәннің шифры: EDKO 4305 
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. 

Негізгі тараудың қысқа мазмұны: 

Еңбек құқығы заңнамада көзделген 

ереуілге құқықты қоса алғанда, 

қызметкерлердің жеке және 

ұжымдық еңбек дауларын қарау 

және шешу құқығын қамтамасыз 

ету принципін көрсетеді. Бұл 

қағидат жеке (еңбек дауын шешу 

жөніндегі комиссиялар мен соттар) 

және ұжымдық (келісу 

комиссиялары, делдалдар, 

кәсіподақтар) еңбек дауларын 

қарайтын және шешетін 

органдардың жүйесінен тұрады. 

Ұсынылатын пән жеке және 

ұжымдық еңбек дауларының 

жекелеген санаттарын қарау және 

шешу (еңбек шартын жасасу, 

өзгерту және тоқтату туралы 

келіспеушіліктерді, жұмыс уақытын 

және демалыс уақытын бұзу туралы 

дауларды, жалақы туралы даулар, 

тәртіптік және материалдық 

жауапкершілік туралы даулар және 

т.б.). 

КВ 3.1 

Шифр дисциплины: PRTD 4305 

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 изучения: 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 содержание 

дисциплины: Трудовое право 

отражает принцип обеспечения 

права работников на рассмотрение 

и разрешение индивидуальных и 

коллективных трудовых споров с 

использованием предусмотренных 

законом способов, включая право 

на забастовку. Указанный 

принцип предполагает наличие 

системы органов, 

рассматривающих и разрешающих 

индивидуальные (комиссии по 

трудовым спорам и суды) и 

коллективные (примирительные 

комиссии, посредники, 

профсоюзы) трудовые споры. 

Предлагаемая тематика 

предопределяет глубокое 

CC 3.1 

Code of Discipline: LDRP 4305 

Discipline name: Labor Dispute 

Resolution 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 

The purpose of the study: 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 of the 

discipline: Labor law reflects the 

principle of ensuring the right of 

workers to consider and resolve 

individual and collective labor 

disputes using the methods 

provided by law, including the 

right to strike. This principle 

implies the existence of a system 

of bodies reviewing and resolving 

individual (labor dispute 

commissions and courts) and 

collective (conciliation 

commissions, mediators, trade 

unions) labor disputes. The 

proposed topic predetermines an 

in-depth study of both general 

issues (concept, principles, 

sources, legal relations) and issues 

of consideration and resolution of 

certain categories of individual 

and collective labor disputes 

(disputes about entering into, 



Күтілетін нәтижелер: Еңбек 

заңнамасына сәйкес туындайтын 

еңбек дауларын реттеу дағдылары 

бар. 

Құзыреттілік: Еңбек даулары 

бойынша іс жүргізу шараларын 

білу. 

исследование как общих вопросов 

(понятие, принципы, источники, 

правоотношения), так и вопросов 

рассмотрения и разрешения 

отдельных категорий 

индивидуальных и коллективных 

трудовых споров (споров о 

заключении, изменении и 

прекращении трудового договора, 

споров о рабочем времени и 

времени отдыха, споров о 

заработной плате, споров о 

дисциплинарной и материаль- ной 

ответственности и т.д.). 

Ожидаемые результаты: Владеет 

навыками по регулированию 

возникших трудовых споров 

согласно трудовому 

законодательству  

Компетенции: Знать 

производство по рассмотрению 

трудовых споров 

changing and terminating an 

employment contract, disputes 

about working time and rest time, 

disputes about wages, disputes 

about disciplinary and material 

liability, etc.). 

Expected results: Owns the skills 

to regulate labor disputes in 

accordance with labor legislation 

Competences: Know the labor 

dispute resolution proceedings. 

ТК 3.1 

Пәннің шифры: KRTPZh 4305 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасындағы тергеушінің 

процессуалдық жағдайы                                        

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Алдын ала тергеу 

органдарының және тергеушінің 

мәртебесінің құқықтық жағдайын 

білу, Алдын ала тергеу органдары 

қызметінің жағдайын меңгеру. 

 Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Тергеушінің құқықтары 

мен міндерттері және қызметті, 

қылмыстық процесте тергеушінің 

алатын орнымен негізгі жалпы 

ережелері мен принциптері, оның 

негізгі ұғымдары мен 

институттарын түсіндіру, сондай-ақ 

нақты қылмыс түрлерінің 

белгілерімен, олардың 

жазаланушылық шектерімен 

таныстыру қылмыстық заңның 

КВ 3.1 

Шифр дисциплины: PPSRK 4305 

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 изучения: Дать знание 

правового положение органов 

предварительного следствия и 

основную характеристику 

полномочий следователя.  

Краткое содержание 

дисциплины:     Понятие и 

полномочия следователя в 

уголовном процессе; Правовое 

положение органов 

предварительного следствия; 

Основная характеристика 

полномочий следователя; 

Правовая основа деятельности 

органов предварительного 

CC 3.1 

Code of Discipline: TPPIRK 

4305 

The name of the discipline: The 

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 of Study: To provide 

knowledge of the legal status of 

the preliminary investigation 

bodies and the main characteristic 

of the investigator’s powers. 

Brief description of the 

discipline: The concept and 

powers of the investigator in the 

criminal process; The legal status 

of the preliminary investigation; 

The main characteristic of the 

powers of the investigator; The 

legal basis of the activities of the 

preliminary investigation; The 

legal status of the investigator; 

Forms and methods of operational 



мезгілге және кеңістікке қарай 

қолданылуы, Тергеушінің 

қылмысты ашу мен қылмыстың 

түсінігі және іс-әрекеттің қоғамға 

қауіптілігін және құқыққа 

қайшылығын жоятын мән-жайлары. 

Күтілетін нәтиже: Ол тергеушінің 

құқықтық мәртебесі туралы біледі 

және қылмыстық процеске сәйкес 

қылмыстарды тергеу барысында 

алынған білімді пайдаланады. 

Құзыреті: Алдын ала тергеу 

органдарының құқықтық жағдайын 

және тергеуші құзыретінің негізгі 

сипаттамасын біледі. 

следствия; Правовой статус 

следователя; Формы и методы 

оперативно-розыскной 

деятельности; Оперативно-

розыскные мероприятия и 

оперативная обстановка в 

оперативно-розыскной 

деятельности; Виды оперативно-

розыскной деятельности, 

оперативно-розыскной процесс; 

Оперативно-розыскные 

мероприятия и оперативная 

обстановка в оперативно-

розыскной деятельности; 

Результаты оперативно-розыскной 

деятельности и порядок их 

использование.  

Ожидаемые результаты: Знает о 

правовом статусе следователя и 

использует полученные знания в 

процессе расследования 

преступлений согласно 

уголовному процессу. 

Компетенции: Знать о правовом 

статусе следователя во время 

уголовного процесса. 

search activities; Operational-

search activities and operational 

situation in the operational-search 

activity; Types of operational-

search activity, operational-search 

process; Operational-search 

activities and operational situation 

in the operational-search activity; 

Results of operational-search 

activity and the procedure for 

their use. 

Expected results: Knows about 

the legal status of the investigator 

and uses this knowledge in the 

process of investigating crimes in 

accordance with the criminal 

process. 

Competence: Know the legal 

status of the investigator during 

the criminal process. 

ТК 3.2 

Пәннің шифры: AIBAO 4306 
Пән атауы: Азаматтық істер 

бойынша атқарушылық өндіріс 

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. 

Негізгі тараудың қысқа мазмұны: 

Осы оқу курсын білу пәні - 

атқарушылық іс жүргізу 

саласындағы азаматтық іс жүргізу 

құқығының ғылымына тән 

КВ 3.2 

Шифр дисциплины: IPGP 4306 

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 изучения: 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 содержание 

CC 3.2 

Code of Discipline: EPCP 4306 

Name of the 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 

The purpose of the study: 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 content of the discipline: 

The subject of knowledge of this 

training course is the rules of law 

governing social relations arising 



азаматтар мен ұйымдардың 

субъективтік құқықтары, сондай-ақ 

құқықтық санаттар, ғылыми 

көзқарастар мен ұғымдар жүзеге 

асырылатын атқарушылық іс 

жүргізуді жүзеге асыру барысында 

туындайтын әлеуметтік 

қатынастарды реттейтін құқықтық 

нормалар. 

Күтілетін нәтижелер: Атқарушы 

өндіріс туралы білімі бар және 

оларды азаматтық процеске 

енгізеді. 

Құзыреттілік: Азаматтық процесте 

атқару процесін білу. 

дисциплины: Предметом 

познания данного учебного курса 

являются нормы права, 

регулирующие общественные 

отношения, возникающие при 

осуществлении исполнительного 

производства, при котором 

осуществляется реализация 

субъективных прав граждан и 

организаций, а также правовые 

категории, научные взгляды и 

концепции, характерные для науки 

гражданского процессуального 

права в области исполнительного 

производства. 

Ожидаемые результаты: Владеет 

знаниями исполнительного 

производства и реализует их в 

гражданском процессе. 

Компетенции: Знать 

исполнительное производство в 

гражданском процессе. 

in the implementation of 

enforcement proceedings, in 

which the subjective rights of 

citizens and organizations are 

exercised, as well as legal 

categories, scientific views and 

concepts characteristic of the 

science of civil procedural law 

field of enforcement proceedings. 

Expected results: Owns 

knowledge of the enforcement 

proceedings and implements them 

in civil proceedings. 

Competences: To know 

enforcement proceedings in civil 

proceedings. 

ТК 3.2 

Пәннің шифры: KRKAK 4306 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

атқару құқығы  

Пререквизиттері : Қазақстан 

Республикасының қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық–

атқару заңдарының мақсаттары 

әлеметтік әділеттілікті қалпына 

келтіру, сотталғандарды түзеу, 

сотталғандардың да, өзге 

адамдардың да жаңа қылмыстар 

жасауының алдын алу болып 

табылады. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Қылмыстық-атқару 

құқығының түсінігі, пәні және курс 

жүйесі, Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық-

атқару заңдары, Жазаны орындауды 

құқықтық реттеу және түзеу 

шараларын жасау, Жазаны өтеудегі 

КВ 3.2 

Шифр дисциплины: UIPRK 4306 

Название дисциплины: 

Уголовно-исполнительное право 

Республики Казахстан 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Студент будет 

знать сферу исполнения и отбытия 

уголовных наказаний, а также 

истории становления уголовно – 

исполнительной системы 

Казахстана, международного 

сотрудничества в 

рассматриваемой сфере и других 

вопросов. 

Краткое содержание 

дисциплины:   Понятие уголовно 

- исполнительного права; 

Предмет, задачи и система курса;  

Уголовно - исполнительное 

законодательство; Исполнение 

наказания и применение 

CC 3.2 

Code of Discipline: CLRK 4306 

Discipline name: Criminal law of 

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 

The purpose of the study: The 

student will know the scope of the 

execution and serving of criminal 

sentences, as well as the history of 

the formation of the criminal - 

executive system of Kazakhstan, 

international cooperation in this 

area and other issues. 

Brief description of the 

discipline: The concept of 

criminal - executive law; The 

subject, objectives and course 

system; Criminal executive 

legislation; Execution of 

punishment and the use of 

corrective action; The system of 

institutions and bodies that 

execute punishment; The legal 

status of staff and institutions and 



тұлғалардың құқықтық жағдайы, 

Сотталған адамдардың негізгі 

міндеттері, құқықтары, Жазаны 

орындаушы мекемелер мен 

органдар, олардың қызметтеріне 

бақылау жасау, Сотталған 

адамдардың міндетті еңбек 

қызметімен байланысты емес 

жазалардың орындалуы, Қоғамдық 

жұмыстарға тарту түріндегі жазаны 

орындау тәртібі 

Күтілетін нәтижелер: 

Атқарушылық іс жүргізу 

нормаларын түсінуге және 

заңнамаға сәйкес қызметті жүзеге 

асыруға қабілетті 

Құзыреттілік: Атқарушылық іс 

жүргізу ережелерін қолданыңыз 

және біліңіз. 

исправительного воздействия; 

Система учреждений и органов, 

исполняющих наказание; 

Правовое положение персонала и 

учреждений и органов, 

применяющих наказания; 

Контроль за деятельностью 

персонала учреждений и органов, 

исполняющих наказание; 

Исполнение наказаний, не 

связанных с изоляцией 

осужденного от общества; 

Ожидаемые результаты: Умеет 

разбираться в нормах 

исполнительного производства и 

осуществляет деятельность 

согласно законодательству 

Компетенции: Применять и знать 

нормы исполнительного 

производства. 

bodies that apply penalties; 

Monitoring the activities of staff 

of institutions and bodies that 

execute punishment; Execution of 

punishments not related to the 

isolation of the convicted person 

from the public; 

Expected results: Able to 

understand the standards of 

enforcement proceedings and 

operates in accordance with the 

law 

Competence: Apply and know 

the rules of enforcement 

proceedings. 

ТК 3.2 

Пәннің шифры: SAIKPK 4306 
Пән атауы: Соттармен әкімшілік 

істерді қарауда прокурордың 

қатысуы 
Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасындағы әкімшілік іс 

жүргізу құқығы  

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерді өндірісті 

жоғары деңгейде қадағалау және 

оқу процедуралары саласындағы 

әкімшілік істерді қарауға үйрету. 

Негізгі тараудың қысқа мазмұны: 

«Прокурордың әкімшілік істерді 

соттарға қарауға қатысуы» арнайы 

курсы студенттерге Қазақстан 

Республикасының соттарында 

әкімшілік істерді қарауға 

прокурордың қатысуының терең 

түсінігін зерттеуге, сондай-ақ 

студенттерді осындай істерді 

қадағалауға оқытуға мүмкіндік 

береді. 

Күтілетін нәтижелер: 

Прокурордың іс жүзінде соттар 

әкімшілік істерді қарауға қатысуы 

туралы алған білімдерін босатады. 

КВ 3.2 

Шифр дисциплины: UPRADS 

4306 

Название дисциплины: Участие 

прокурора в рассмотрении 

административных дел судами 

Пререквизиты: 

Административно- 

процессуальное право в 

Республике Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Обучение 

студентов рассмотрению 

административных дел в сфере 

высшего надзора за 

производством и порядком 

подготовки.  

Краткое содержание 

дисциплины: Спецкурс «Участие 

прокурора в рассмотрении 

административных дел судами» 

позволяет изучить студентами 

углубленное понятие участия 

прокурора в рассмотрении 

административных дел судами РК, 

а также обучить студентов системе 

надзора за делами подобного рода.  

CC 3.2 

Code of Discipline: TPPCACC 

4306 

Name of the discipline: The 

participation of the prosecutor in 

the consideration of 

administrative cases by the courts 

Prerequisites: Administrative 

Procedure Law in the Republic of 

Kazakhstan 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: 

Teaching students to consider 

administrative cases in the field of 

higher supervision of production 

and the order of preparation. 

Brief description of the 

discipline: The special course 

“The participation of the 

prosecutor in administrative cases 

by the courts” allows students to 

study the in-depth concept of the 

participation of the prosecutor in 

administrative cases by the courts 

of the Republic of Kazakhstan, as 

well as to teach students a system 

for supervising such cases. 

Expected results: It releases the 

knowledge gained about the 



Құзыреттілік: Прокурордың соттар 

әкімшілік істерді қарауға қатысуы 

туралы білу. 

Ожидаемые результаты: 

Релизует полученные знания об 

участии прокурора в расмотрении 

административных дел судами на 

практике. 

Компетенции: Обладать 

знаниями об участии прокурора в 

рассмотрении административных 

дел судами. 

participation of the prosecutor in 

administrative cases by the courts 

in practice. 

Competences: To have 

knowledge about the participation 

of the prosecutor in the 

consideration of administrative 

cases by the courts. 

ТК 3.2 

Пәннің шифры: TSAZhTZH 4306 
Пән атауы: Тергеу және сот 

әрекеттерін жүргізудің тактикасына 

жаттықтыру 

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 
Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Курсты оқудың мақсаты 

- Қазақстан Республикасының 

қылмыстық іс жүргізу құқығының 

институтын, соның ішінде тергеу 

және сот ісін жүргізу тактикасын 

жан-жақты зерделеу. 

Негізгі тараудың қысқа мазмұны: 

«Тергеу және сот ісін жүргізу 

тактикасы» тақырыбындағы 

семинар студенттерге Қазақстан 

Республикасының қылмыстық іс 

жүргізу заңнамасын тереңдете 

зерделеуге мүмкіндік береді, атап 

айтқанда тергеу іс-қимылының 

тактикасы, сондай-ақ осы курс 

тергеу іс-әрекеттерінің дұрыстығын 

және алдын ала тергеу барысында 

олардың тәртібін жан-жақты 

зерделеуге мүмкіндік береді. 

Күтілетін нәтижелер: Тергеу және 

сот іс-әрекеттерінің тактикасын 

жүзеге асыру дағдылары бар 

Құзыреттілік: тергеу және сот ісін 

жүргізу тактикасын білу. 

КВ 3.2 

Шифр дисциплины: PTPSSD 

4306 

Название дисциплины: 

Практикум по тактике 

производства следственных и 

судебных действии 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Целью изучения 

данного курса является 

всесторонее изучение института 

уголовно-процессуального права 

РК, а именно тактике 

производства следственных и 

судебных действий. 

Краткое содержание 

дисциплины: Курс «Практикум 

по тактике производства 

следственных и судебных 

действий» позволяетя студентам 

углубленно изучить институт 

уголовно-процессуального права 

РК, а именно тактику 

производства следственных 

действий, так же на данному курсе 

сможет всесторонне изучить 

правильность следственных 

действий и их порядок в 

досудебном расследовании.  

Ожидаемые результаты: Имеет 

навыки реализации тактики 

производства следственных и 

судебных действий 

Компетенции: Знать тактику 

производства следственных и 

CC 3.2 

Code of Discipline: PWTIJA 

4306 

The name of the discipline: 

Practical work on the tactics of 

investigative and judicial actions 

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 

The purpose of the study: The 

purpose of the study of this course 

is a comprehensive study of the 

institute of criminal procedural 

law of the Republic of 

Kazakhstan, namely the tactics of 

the production of investigative 

and judicial actions. 

Brief description of the 

discipline: The course "Practical 

work on the tactics of 

investigative and judicial actions" 

allows students to thoroughly 

study the institute of criminal 

procedure law of the Republic of 

Kazakhstan, namely the tactics of 

investigative actions, as well as 

this course will be able to fully 

explore the correctness of 

investigative actions and their 

order in the pretrial investigation. 

Expected results: Has the skills 

to implement the tactics of 

investigative and judicial actions 

Competences: To know the 

tactics of investigative and 

judicial actions. 



судебных действий. 

ТК 3.3 

Пәннің шифры: AKKKZh 4307 

Пән атауы: Әкімшілік-құқықтық 

құжаттарды құрастыруға 

жаттықтыру 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасындағы әкімшілік іс 

жүргізу құқығы 

Пән постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Қазақстан 

Республикасының негізгі заңи 

актілерімен таныстыру. Қазақстан 

республикасында, рәсімдер және 

құжаттың қисында- көрсететін 

талаптармен танысу. Қазіргі қазақ 

тілдің -іскер стилінің өзгешелігінің 

игерушілігі. 

Негізгі тараудың қысқа мазмұны: 

Қазақстан Республикасындағы тіл 

туралы. Қазақстан 

Республикасының негізгі заң 

актілері. Құжат реквизиттері. 

Құжаттарды ресімдеудің ережелері. 

Жеке адамдардың құжаттары: 

Өмірбаян. Түйіндеме. Қолхат. 

Сенімхат. Қызметтік құжаттар. 

Жеке адамдардың құжаттары: 

өтініш. Кадрларды тіркеу жөніндегі 

жеке іс парағы. Мінездеме. 

Қызметкерлер құрамына 

байланысты бұйрықтар. Еңбек 

келісімдері. Анықтамалық-

ақпараттық құжаттар: анықтама. 

Баяндау хат. Түсініктеме. Қызметтік 

хатар. Ұйымдастыру құжаттары. 

Жарғы. Ереже. Реттеу құжаттары. 

Хаттама.  

Хабарландыру. 

Күтілетін нәтижелер: Әкімшілік 

сот iсiн жүргiзуге және iс жүргiзу 

шешiмдерiн өңдеуге процессуалдық 

құжаттарды ресiмдеу дағдылары 

бар. 

Құзыреттілік: заңнамалық 

актілерге сәйкес әкімшілік және іс 

жүргізу құжаттарын толтыру 

КВ 3.3 

Шифр дисциплины: PSAPD 4307 

Название дисциплины: 

Практикум по составлению 

административно-правовых 

документов 

Пререквизиты: 

Административно- 

процессуальное право в 

Республике Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: ознакомление с о 

сновными законодательными 

актами Республики Казахстан о 

языках в Республике Казахстан, с 

требованиями, предъявляемыми к 

составлению, оформлению и 

систематизации документов. 

Освоение особенностей 

официально-делового стиля 

современного казахского языка. 

Краткое содержание 

дисциплины: Закон о языке РК. 

Основные законодательные акты 

РК. Реквизиты документов. 

Правила подготовки документов. 

Личные документы граждан: 

автобиография, резюме, расписка, 

сенімхат, служебные документы, 

заявление, личный листок учета 

кадров, характеристика, приказ о 

количестве служащих, трудовоые 

договора. Информационно-

справочные документы: справка, 

направление, объяснительная, 

служебное письмо. 

Организационные документы. 

Указ, Правила, Положение, 

Протокол, Объявление. 

Ожидаемые результаты: Имеет 

навыки составления 

процессуальных документов при 

административном 

судопроизводстве и оформления 

процессуальных решений. 

Компетенции: Уметь заполнять 

CC 3.3 

Code of Discipline: WPALD 

4307 

The name of the discipline: 

Workshop on the preparation of 

administrative legal documents 

Prerequisites: Administrative 

Procedure Law in the Republic of 

Kazakhstan 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: 

familiarization with the main 

legislative acts of the Republic of 

Kazakhstan on languages in the 

Republic of Kazakhstan, with the 

requirements for the preparation, 

execution and systematization of 

documents. Mastering the features 

of the official business style of the 

modern Kazakh language. 

Brief description of the 

discipline: Law on the language 

of the Republic of Kazakhstan. 

The main legislative acts of the 

Republic of Kazakhstan. Details 

of the documents. Rules for the 

preparation of documents. 

Personal documents of citizens: 

autobiography, resume, receipt, 

senimhat, official documents, 

application, personal list of 

personnel records, characteristics, 

order on the number of 

employees, employment 

contracts. Information and 

reference documents: reference, 

referral, explanatory, official 

letter. Organizational documents. 

Decree, Regulations, Regulations, 

Protocol, Announcement. 

Expected results: He has the 

skills to draw up procedural 

documents in administrative 

proceedings and formalize 

procedural decisions. 

Competences: To be able to 

complete administrative and 

procedural documents in 



административно-процессуальные 

документы согласно 

законодательным актам 

accordance with legislative acts 

ТК 3.3 

Пәннің шифры: КZhTTA 4307 

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 

қоғамға қауіптілігін және құқыққа 

қайшылығын жоятын мән-жайлар 

туралы толық түсінік беру болып 

табылады.  

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Криминалистикалық 

тактиканың түсінігі және жалпы 

ережелері.Тергеу болжауы және 

тергеуді жоспарлау. Адам өлтіру 

қылмыстарын тергеу тактикасы. 

Әйел зорлауды тергеу тактикасы. 

Тонауды және қарақшылықты 

тергеу тактикасы. Алаяқтықты 

тергеу тактикасы. Біреудің затын 

иемдену немесе ысырап ету ісін 

тергеу. Жол көлік оқиғасын тергеу 

тактикасы. Қорқытып алушылық 

қылмыстарын тергеу әдістемесі. 

Пара алу ісін тергеу әдістемесі; 

Есірткі заттардың заңсыз айналымы 

туралы істерді тергеу тактикасы; 

Кәмілетке толмағанда қылмысын 

тергеу тактикасы; Бұзақылықты 

тергеу әдістемесі; Өрт қоюды, өртке 

қарсы тәртіп ережелерін бұзу  

қылмыстық істерді тергеу 

тактикасы; Ұйымдасқан 

қылмыстарды тергеу әдістемесі 

Күтілетін нәтижелер: қылмыстың 

белгілі бір түрлерін тергеу әдістерін 

жүргізеді және оларды іс жүзінде 

кәсіби қызметте пайдаланады 

Құзыреттілік: қылмыстың белгілі 

КВ 3.3 

Шифр дисциплины: MROVP 

4307 
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 изучения: Дать студенту 

знания теории и практики 

расследования отдельных видов 

преступлений, свободно 

ориентировался в дальнейшей 

практической деятельности.  

Краткое содержание 

дисциплины: Общие положения 

криминалистической методики  

расследования преступлений; 

Основы методики расследования 

преступлений по горячим следам; 

Основы методики расследования 

преступлений, совершенных 

организованными преступными 

группами; Расследование убийств; 

Расследование половых 

преступлений; Расследование 

преступлений против 

собственности, совершенных 

путем присвоения, растраты, 

мошенничества и вымогательства; 

Расследование краж, грабежей и 

разбойных нападений; 

Расследование финансовых 

преступлений; Расследование 

налоговых преступлений; 

Расследование взяточничества и 

коррупции; Расследование 

преступных нарушений 

требований промышленной 

безопасности, правил техники 

безопасности труда и пожарной 

безопасности. 

Ожидаемые результаты: 

CC 3.3 

Code of Discipline: MICTC 

4307 

Name of the 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 

The purpose of the study: To 

give the student knowledge of the 

theory and practice of 

investigating certain types of 

crimes, freely guided in further 

practical activities. 

Brief description of the 

discipline: General provisions of 

criminalistic crime investigation 

techniques; The basics of crime 

investigation techniques in hot 

pursuit; Fundamentals of the 

methodology for the investigation 

of crimes committed by organized 

criminal groups; Murder 

investigation; Investigation of sex 

crimes; Investigation of property 

crimes committed by 

misappropriation, embezzlement, 

fraud and extortion; Investigation 

of thefts, robberies and robberies; 

Investigation of financial crimes; 

Investigation of tax offenses; 

Investigation of bribery and 

corruption; Investigation of 

criminal violations of industrial 

safety requirements, occupational 

safety and fire safety regulations. 

Expected results: Carries out 

investigative methods of certain 

types of crimes, and uses them in 

practice in the professional 

service 

Competences: Know about the 

methods of investigation of 

certain types of crimes, and use 



бір түрлерін тергеу әдістерін білу 

және оларды іс жүзінде кәсіби 

қызметте қолдану. 

Осуществляет методы 

расследования отдельных видов 

преступлений, и использует их на 

практике в профессиональной 

службе 

Компетенции: Знать о методах 

расследования отдельных видов 

преступлений, и использовать их 

на практике в профессиональной 

службе. 

them in practice in professional 

service. 

ТК 3.3 

Пәннің шифры: ASOZKD 4307 
Пән атауы: Азаматтық сот 

өндірісіндегі заңгердің кәсіби 

дағдылары 

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 

өкілдерінің процессуалдық 

құқықтары мен міндеттерін талдап, 

оған құқықтық талдау жасай алуға 

баулу. 

Негізгі тараудың қысқа мазмұны: 

Азаматтық іс жүргізу тараптары 

ұғымы мен түрлері, Азаматтық іс 

жүргізу тараптарының өкілдері, 

олардың құқықтық жағдайы, 

Адвокаттардың азаматтық процеске 

қатысуы, Адвокаттардың 

патрисипативтік келісім жасауға 

құқықтары мен шектері.  

Күтілетін нәтиже: Күтілетін 

нәтижелер: Адвокаттық қызметте 

азаматтық істерді қарау кезінде 

алынған кәсіби дағдыларды 

пайдаланады, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 

жүргізу құқығының нормаларын 

біледі. 

Құзыреті: Азаматтық істер 

бойынша адвокаттың сатып 

алынған кәсіби дағдыларын 

пайдаланыңыз 

КВ 3.3 

Шифр дисциплины: PNUiGS 

4307 

Название дисциплины: 

Профессиональные навыки 

юриста в гражданском 

судопроизводстве 

Пререквизиты: Гражданское 

процессуальное право Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Уметь 
анализировать юридические права 
и обязанности представителей 

гражданского процесса.  
Краткое содержание 

дисциплины: Понятия и типы 

сторон гражданского 

судопроизводства, представители 

сторон гражданского 

судопроизводства и их правовой 

статус, участие адвокатов в 

гражданском судопроизводстве, 

права и ограничения адвокатов по 

патрисипативным соглашениям. 

Ожидаемые результаты: 

Применяет полученные 

профессиональные навыки в 

деятельности юриста при 

рассмотрении гражданских дел, а 

так же знает нормы гражданско-

процессуального права РК. 

Компетенции: Использовать 

полученные профессиональные 

навыки юриста при рассмотрении 

гражданских дел. 

CC 3.3 

Code of Discipline: PSLCP 4307 

The name of the discipline: 

Professional skills of a lawyer 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 

The purpose of the study: To be 

able to analyze the legal rights 

and obligations of representatives 

of the civil process. 

Brief description of the 

discipline: The concepts and 

types of parties to civil 

proceedings, representatives of 

the parties to civil proceedings 

and their legal status, the 

participation of lawyers in civil 

proceedings, the rights and 

restrictions of lawyers under the 

patricial agreements. 

Expected results: Applies the 

acquired professional skills in the 

activities of a lawyer in civil 

cases, and also knows the rules of 

civil procedure law of the 

Republic of Kazakhstan. 

Competences: Use the acquired 

professional skills of a lawyer in 

civil cases. 

ТК 3.3 КВ 3.3 CC 3.3 



Пәннің шифры: ZhIKT 4307 
Пән атауы: Жедел іздестіру 

қызметінің теориясы  

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.  

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама:  
ЖІҚ-нің түсінігі және   міндеттері; 

ЖІҚ-нің құқықтық негіздері мен 

принциптері; ЖІҚ-нің міндеттері 

мен құқықтары; ЖІҚ-ін іске 

асырушы тұлғалар; ЖІҚ-ін іске 

асырушы  органдарының 

халықаралық құқық қорғау 

орғандарымен әрекеттестігі; ЖІҚ-

нің іске асыру шаралары түсінігі 

және түрлері; ЖІҚ-нің нәтижесі 

және оны қолдану тәртібі; ЖІҚ-нің  

түрлері;  Жедел іздестіру процесі. 

Күтілетін нәтиже: Құқық қорғау 

органдарында жедел-іздестіру 

қызметін жүргізу дағдысы бар және 

қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны 

жүзеге асырады. 

Құзыреті: Жедел іздестіру 

қызметінің теориясын меңгеріп, 

тәжірбиеде қолдана алады. 

Шифр дисциплины: ТОRD 4307 
Название дисциплины: Теория 

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 изучения: 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 содержание 

дисциплины:      
Введение в курс “Оперативно-

розыскной деятельности”; 

Понятие, цели, признаки, задач и 

функции оперативно-розыскной 

деятельности; Общая 

характеристика и структура 

действующего оперативно-

розыскного закона; Правовая 

основа и принципы оперативно-

розыскной деятельности; 

Субъекты и объекты оперативно-

розыскной деятельности, их 

обязанности и права; 

Взаимодействие органов, 

осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность; Лица, 

участвующие в осуществлении 

оперативно-розыскной 

деятельности; Правовая и 

социальная защита лиц, 

участвующих в оперативно-

розыскной деятельности; Формы и 

методы оперативно-розыскной 

деятельности; Оперативно-

розыскные мероприятия; 

Оперативная обстановка в 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

Code of Discipline: TOSA 4307 

Name of the discipline: Theory 

of operational search activity 

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 

The purpose of the study: 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 of the 

discipline: Introduction to the 

course of “operational-search 

activity”; The concept, goals, 

signs, objectives and functions of 

operational search activities; 

General characteristics and 

structure of the current 

operational-search law; Legal 

basis and operational search 

principles; Subjects and objects of 

operational-search activity, their 

duties and rights; The interaction 

of bodies carrying out operational 

investigative activities; Persons 

involved in the implementation of 

operational investigative 

activities; Legal and social 

protection of persons involved in 

operational search activities; 

Forms and methods of operational 

search activities; Operational 

search activities; Operational 

situation in the operational-search 

activity. 

Expected results: Owns the skills 

of conducting an operational-

search activity in a professional 

service in law enforcement bodies 

and carries out it in accordance 

with the current legislation. 

Competences: To practice skills 

by studying the theory of 



 Ожидаемые результаты: 

Владеет навыками ведения на 

профессиональной службе в 

правоохранительных органах 

оперативно-розыскную 

деятельность и осуществляет ее 

согласно действующему 

законодательству. 

Компетенции: Применять на 

практике навыки изучив теорию 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

operational search activities. 

ВК 

Пәннің шифры: Kri 4308 
Пән атауы: Криминалистика 

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Кримианлистика пәнін 

оқып білу келешек құқық қорғау 

органдарының мамандарына қажет 

екендігін, студенттермен алғашқы 

күннен ұғынуы ең бастапқы 

талаптардың бірі болып саналады.  

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Курсты оқу барысында 

студенттер қылмыстың алдын алып, 

әшкерелеуде қолданылатын 

криминалистикалық құралдар мен 

әдіс-тәсілдерді білікті пайдалануды 

оқып үйренеді. Еліміздегі құқықтық 

тәртіп нығайту және қылымыспен 

күресте қолданылатын 

криминалистикалық әдіс 

құралдардың тәжірибелік бағытын 

аталмыш бағдарлама анық беріп 

отыр.  

Күтілетін нәтижелер: 

Криминалистикада туындаған 

мәселелерді практикалық талдауды 

жүзеге асырады және заңнамада 

көрсетілген қылмыстардың әртүрлі 

түрлерін тергеу барысында алынған 

білімдерді қолданады. 

Құзыреттілік: Криминалистикада 

пайда болған мәселелерін талдай 

білу және тәжірибеде жинақталған 

ВК 

Шифр дисциплины: Kri 4308 

Название дисциплины: 

Криминалистика 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Выработать у 

студентов систему знаний, умений 

и навыков по использованию 

криминалистических ссредств, 

методов и приемов в раскрытии, 

расследовании и предотвращении 

преступлений. 

Краткое содержание 

дисциплины: Курс – 

«Криминалистика» это одна из 

основных юридических 

дисциплин в содержании 

образования студентов 

юридического факультета и 

представляет собой теоретические 

описание системы современного 

законодательства РК методики 

расследования всех видов 

преступлений, изъятию, 

закрепленнию и исследованию 

вещественных докозательств.  

Ожидаемые результаты: 

Осуществляет практический 

анализ проблем возникших в 

криминалистике и применяет 

полученные знания в процессе 

расследования разного вида 

UC 

Code of Discipline: Cri 4308 

Discipline name: Criminalistics 

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 

The purpose of the study: 

Develop students' system of 

knowledge and skills for the use 

of forensic means, methods and 

techniques in the detection, 

investigation and prevention of 

crimes. 

Brief description of the 

discipline: The course - 

"Criminalistics" is one of the main 

legal disciplines in the content of 

education of law students and is a 

theoretical description of the 

system of modern legislation of 

the Republic of Kazakhstan 

methods of investigating all types 

of crimes, seizure, consolidation 

and research of material evidence. 

Expected results: Performs a 

practical analysis of the problems 

encountered in forensic science 

and applies the knowledge gained 

in the process of investigating 

various types of crimes specified 

in the legislation. 

Competencies: To be able to 

analyze the problems of forensic 

science and apply the knowledge 

gained in practice. 



білімді қолдану. преступлений указанных в 

законодательстве. 

Компетенции: Уметь 

осуществлять анализ проблем 

криминалистики и применять 

полученные знания в 

практической деятельности. 

ТК 3.4 

Пәннің шифры: MZh 4309 
Пән атауы: Медиацияға 

жаттықтыру 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Бұл пәннің негізгі 

мақсаты студенттерде медиатордың 

іс-тәжірибелік дағдыларын 

қалыптастыру, медиатор ретінде 

процессуалдық істе медиатор 

ретінде қатысуды үйрету, медиация 

процессін түсіндіру, конфликттік 

жағдайларды бақылаумен 

таныстыру, дауларды басқа 

мейірімдік амалдармен шешу 

жолдарын табу, сонымен қатар 

медиация туралы бас негізгі білімін 

қалыптастыру болып табылады. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Медиация – 

тараптардың ерікті келісімі 

бойынша жүзеге асырылатын, 

олардың өзара қолайлы шешімге 

қол жеткізуі мақсатында 

медиатордың (медиаторлардың) 

жәрдемдесуімен тараптар 

арасындағы дауды (дау-шарды) 

реттеу рәсімі; Медиатор дегеніміз, 

тәуелсіз, бейтарап, істің нәтижесіне 

мүдделі емес, медиация 

тараптарының өзара келісімі 

бойынша таңдалған, медиаторлар 

тізіліміне қосылған және 

медиатордың функцияларын 

орындауға келісім берген жеке 

тұлға медиатор бола алады. 

Күтілетін нәтижелер: 

Медиатордың мәртебесін білу, 

КВ 3.4 

Шифр дисциплины: PpGP 4309 

Название дисциплины: 
Практикум по медиации 

Пререквизиты: Гражданское 

процессуальное право Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: 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 содержание 

дисциплины: Медиация, в праве 

— одна из технологий 

альтернативного урегулирования 

споров (англ. alternative dispute 

resolution, ADR) с участием 

третьей нейтральной, 

беспристрастной, не 

заинтересованной в данном 

конфликте стороны — медиатора, 

который помогает сторонам 

выработать определённое 

соглашение по спору, при этом 

стороны полностью контролируют 

процесс принятия решения по 

урегулированию спора и условия 

CC 3.4 

Code of Discipline: WM 4309 

Discipline name: Workshop on 

mediation 

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 

The purpose of the study: 

Discipline aims to provide 

students with basic knowledge of 

mediation, other alternative 

methods of dispute resolution, 

conflict management, mediation, 

acquiring practical skills to 

participate in the mediation 

procedure as a mediator, parties 

(representatives of the parties), 

and using the mediation approach 

to prevent the emergence and 

resolution of conflicts in various 

fields of activity. 

Brief description of the 

discipline: Mediation, in law - 

one of the technologies of 

alternative dispute resolution 

(English alternative dispute 

resolution, ADR) with the 

participation of a third neutral, 

impartial, not interested in this 

conflict side - a mediator who 

helps the parties to work out a 

certain agreement on the dispute, 

In this regard, the parties fully 

control the decision-making 

process to resolve the dispute and 

the conditions for its resolution. 

Expected results: He has 

knowledge of the status of the 

mediator, as well as the principles 

of the conduct, process and 

regulation of public relations in 



сондай-ақ Қазақстан 

Республикасында медиация 

қызметін жүзеге асыру саласындағы 

қоғамдық қатынастарды жүргізу, 

процесті және реттеу принциптерін 

білу. 

Құзыреттілік: Медиатордың 

мәртебесін, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасында медиацияны 

ұйымдастыру саласындағы 

қоғамдық қатынастарды жүргізу, 

өңдеу және реттеу қағидаттарын 

түсіну. 

его разрешения. 

Ожидаемые результаты: Владеет 

знаниями о статусе медиатора, а 

также о принципах проведения, 

процесса и регламентации 

общественных отношений в сфере 

организации деятельности 

медиации в РК. 

Компетенции: Понимать статус 

медиатора, а также о принципах 

проведения, процессе и 

регламентации общественных 

отношений в сфере организации 

деятельности медиации в РК. 

the field of organization of 

mediation activities in the 

Republic of Kazakhstan. 

Competences: Understand the 

status of the mediator, as well as 

the principles of the conduct, 

process and regulation of social 

relations in the organization of 

mediation activities in the 

Republic of Kazakhstan. 

ТК 3.4 

Пәннің шифры: KIBEIZh 4309 
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 

Зерттеудің мақсаты: Курстың 

мақсаты - студенттерді Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

істерінде арнайы іс жүргізуді 

үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: 

«Қылмыстық істер бойынша арнайы 

іс» курсы «Құқықтану» 

мамандығын таңдаудың құрамдас 

бөлігі болып табылады және 

қылмыстық істер бойынша арнайы 

іс жүргізу өндірісін жан-жақты 

және жан-жақты зерттеуге 

арналған. 

Күтілетін нәтижелер: Ол 

қылмыстық істер бойынша арнайы 

іс жүргізуді жүргізу дағдысын 

меңгереді және өндірістің осы түрін 

реттеу жүйесін біледі. 

Құзыреттілік: Қылмыстық істер 

бойынша арнайы іс жүргізуді 

жүргізе алады.  

КВ 3.4 

Шифр дисциплины: OPUD 4309 

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 изучения: Целью курса 

является обучение студентов 

ведению особого производства по 

уголовным делам РК.  

Краткое содержание 

дисциплины: Курс «Особые 

производства по уголовным 

делам» является компонентом по 

выбору специальности 

«Юриспруденция» и предназначен 

для всестороннего и углубленного 

изучения производству особого 

производства по уголовным делам.  

Ожидаемые результаты: Владеет 

навыками ведения особого 

производства по уголовным делам 

и знает систему регулирования 

данного вида производства. 

Компетенции: Уметь вести 

особое производство по 

уголовным делам 

CC 3.4 

Code of Discipline: SPC 4309 

The name of the discipline: 

Special criminal proceedings 

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 

The purpose of the study: The 

purpose of the course is to teach 

students how to conduct special 

criminal proceedings in the 

Republic of Kazakhstan. 

Brief description of the 

discipline: The course "Special 

proceedings in criminal cases" is a 

component of the choice of the 

specialty "Jurisprudence" and is 

intended for a comprehensive and 

in-depth study of the production 

of special proceedings in criminal 

cases. 

Expected results: Owns the skills 

of conducting special proceedings 

in criminal cases and knows the 

system of regulation of this type 

of production. 

Competences: To be able to 

conduct special criminal 

proceedings 

ТК 3.4 

Пәннің шифры: AIZhZh 4309 
Пән атауы: Азаматтық іс жүргізуге 

жаттықтыру 

КВ 3.4 

Шифр дисциплины: PGP 4309 

Название дисциплины: 

Практикум по гражданскому 

CC 3.4 

Code of Discipline: PWCP 4309 

The name of the discipline: 

Practical work on civil procedure 



Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 

жүргізу құқығы 
Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: азаматтардың арасында 

туындаған даулы мәселелерід сотта 

қарастырып шешудің құқықтық 

реттелуін талдау және 

процесуалдық құжаттарды сауатты 

толтыруға машықтандыру  

Негізгі тараудың қысқа мазмұны 

Азаматтық іс жүргізу құқығының 

саласы, әдісі, пәні. Азаматтық іс 

жүргізу құқықтық қатынастары 

және оның субъектілері. Азаматтық 

істердің соттылығы мен 

ведомствалық бағыныстылығы. 

Бiрiншi сатыдағы сотта iс жүргiзу. 

Сырттай іс жүргізу және сырттай 

шешім. Заңды күшіне енген сот 

актілерін жаңадан ашылған мән-

жайлар бойынша қайта қарау. 

Атқарушылық iс жүргiзу. 

Халықаралық процесс.  
Күтілетін нәтиже: Азаматтық сот 

ісін жүргізу процедуралық 

құжаттарын рәсімдеу және рәсімдік 

шешімдерді рәсімдеу дағдылары 

бар. 

Құзыреті: Заңнамалық актілерге 

сәйкес азаматтық іс жүргізу 

құжаттарын толтыру. 

процессу 

Пререквизиты: Гражданское 

процессуальное право Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: проанализировать 

правовое регулирование 

разрешения споров в суде и 

организовать компетентное 

заполнение процессуальных 

документов 

Краткое содержание 

дисциплины: Сфера, метод, 

дисциплина гражданского 

процессуального права. 

Гражданско-процессуальные 

правоотношения и его субъекты. 

Судебная и подчиненная 

юрисдикция гражданских дел. 

Судебные разбирательства в суде 

первой инстанции. Соответствие и 

неполное решение. Пересмотр 

судебных актов, вступивших в 

законную силу в отношении вновь 

открытых обстоятельств. Труды 

правоприменительной практики. 

Международный процесс. 

Ожидаемые результаты: Имеет 

навыки составления 

процессуальных документов при 

гражданском судопроизводстве и 

оформления процессуальных 

решений. 

Компетенции: Уметь заполнять 

гражданско-процессуальные 

документы согласно 

законодательным актам 

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 

The purpose of the study: to 

analyze the legal regulation of 

dispute resolution in court and to 

organize the competent filling out 

of procedural documents 

Brief description of the 

discipline: Sphere, method, 

discipline of civil procedural law. 

Civil procedural legal relations 

and its subjects. Judicial and 

subordinate jurisdiction of civil 

cases. Court proceedings in the 

court of first instance. Compliance 

and incomplete solution. Revision 

of judicial acts that entered into 

force in respect of newly 

discovered circumstances. Works 

of law enforcement practice. 

International process. 

Expected results: Has the skills 

to draw up procedural documents 

in civil proceedings and formalize 

procedural decisions. 

Competences: Be able to fill out 

civil procedure documents in 

accordance with legislative acts 

ТК 3.4 

Пәннің шифры: KIZhKKZh 4309 

Пән атауы: Қылмыстық іс жүргізу 

құжаттарын құрастыруға 

жаттықтыру 

Пререквизиттер: ҚР қылмыстық іс 

жүргізу құқығы  

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

КВ 3.4 

Шифр дисциплины: РSUPD 4309 

Название дисциплины: 

Практикум по составлению 

уголовно- процессуальных 

документов 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право РК. 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

CC 3.4 

Code of discipline: WDCPD 

4309 

Discipline name: Workshop on 

drafting criminal procedure 

documents 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the Republic of 

Kazakhstan. 

Post requisites: Writing and 



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.  

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама Қылмыстық істі қозғау 

актілері. Тергеу іс-әрекетінің 

хаттамасы. Айыпталушы ретіне 

жауапқа тарту қаулысы. 

Эксгумация. Сарапшының 

қорытындысы. Өтініш жасау. 

Қылмыстық іс жүргізу қызметін 

атқаратын мемлекеттік органдар 

мен лауазымды адамдардың 

әрекеттері мен шешімдеріне 

шағымдану. 

Сезіктіні ұстау. Қамауға алу – 

бұлтартпау шарасы ретінде. 

Бұлтартпау шарасын тоқтату немесе 

өзгерту. Қылмыстық іс жүргізу 

кезінде азаматтық талапты қоюдың 

тәртібі және оны шешу. Азаматтық 

істі қозғау кезінде талап қою 

арқылы іс жүргізу. Ерекше талап 

қою арқылы іс жүргізу. Бұйрық 

арқылы іс жүргізу. Ерекше іс 

жүргізу. Апелляциялық сатыда істі 

қайта қарау. 

Күтілетін нәтиже: Қылмыстық 

процесте процессуалдық 

құжаттарды ресімдеу және рәсімдік 

шешімдерді ресімдеу дағдылары 

бар. 

Құзыреті: Қылмыстық іс жүргізу 

құжаттарын заңнамалық актілерге 

сәйкес толтыра білу. 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Дать знания 

теории и практики применения 

норм судами, прокуратурой и 

органами следствия. Задача: - 

развитие правового мышления 

студентов; - правильное 

составление студентом уголовно- 

процессуальных документо; 

установление научных 

соотношении теории и практики. 

Краткое содержание 

дисциплины: Уголовно-

процессуальные документы. Их 

виды и значение; Уголовно-

процессуальные решения; Акты 

возбуждения уголовного дела; 

Постановление о привлечении в 

качестве обвиняемого; 

Эксгумация; Заключение эксперта; 

Особенности производства 

допроса; Особенности 

производства очной ставки; 

Протокол получения образцов для 

экспертного исследования; 

Основания и порядок назначения 

судебной экспертизы; 

Обвинительное заключение; 

Процессуальные требования к 

судебным документам главного 

судебного разбирательства; 

Ожидаемые результаты: Имеет 

навыки составления 

процессуальных документов при 

уголовном судопроизводстве и 

оформления процессуальных 

решений. 

Компетенции: Уметь заполнять 

уголовно-процессуальные 

документы согласно 

законодательным актам 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: To 

give knowledge of the theory and 

practice of the application of 

standards by courts, prosecutors 

and investigating authorities Task: 

- development of students' legal 

thinking; - correct preparation of 

criminal procedure documents by 

the student; establishing the 

scientific relationship between 

theory and practice. 

Brief description of the 

discipline: Criminal Procedure 

Documents. Their types and 

significance; Criminal procedure 

decisions; Acts of initiation of 

criminal proceedings; The ruling 

on the prosecution; Exhumation; 

Expert opinion; Features of 

interrogation; Features of the 

confrontation; The protocol for 

obtaining samples for expert 

research; The grounds and 

procedure for the appointment of 

a forensic examination; Closing 

indictment; Procedural 

requirements for judicial 

documents of the main court 

proceedings; 

Expected results: He has the 

skills to draw up procedural 

documents in criminal 

proceedings and formalize 

procedural decisions. 

Competencies: To be able to 

complete criminal procedure 

documents in accordance with 

legislative acts. 

ВК 

Пәннің шифры: TsTKKK 3310 

Пән атауы: Цифрлық 

технологияны құқық қызметте 

қолдану 

Пререквизиттері: Ақпараттық-

коммуникациалық технологиялар 

ВК 

Шифр дисциплины: PThTUiD 

3310 

Название дисциплины: 

Применение цифровых 

технологий в юридической 

деятельности 

UC 

Code of Discipline: TUDTLA 

3310 

Name of the discipline: The use 

of digital technology in legal 

activities 

Prerequisites: Information and 



(ағылшын тілінде) 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: 1) заңгер студенттерге 

қазіргі әлемдегі тәжірибелі 

заңгерлердің түрлі қызмет аясында 

жинақтаған заңи ақпараттарды 

қабылдау, жіберу, сақтау мен өңдеу 

тәсілдері мен дағдыларын 

қалыптастыру; 2) болашақ 

заңгерлер қызмет жасайтын 

құқықтық бөлімдердегі мемлекеттік 

құпияларды қорғау, ақпараттық 

қауіпсіздік, оны жүзеге 

деңгейлерінің негізгі қағидаларын 

оқыту; 3) кең таралған басқару 

жүйелерінің кешенімен жұмысқа, 

графикалық криминалистік 

жүйелермен жұмысқа және 

ғаламдық компьютер жүйелерінің 

ақппараттарымен жұмысты үйрету. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Құқықтық ақпарат. 

Ақпараттың қасиеттері. Құқықтық 

қызметтегі ақпараттық 

технологиялар. Кеңесші Қосу және 

Кепіл ақпараттық іздеу жүйесі.  

Күтілетін нәтижелер: Құқықтық 

қызметті жүзеге асыру кезінде 

сандық технологияларды, атап 

айтқанда: компьютерлік, баспа, 

лазер, сондай-ақ ноу-хау 

технологияларды қолданады. 

Құзыреттілік: Ақпараттық 

технологияны заңды тәжірибеде 

қолдану. 

Пререквизиты: Информационно-

коммуникационные технологии 

(на английском языке) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: 1) привить 

студентам-юристам навыки и 

приемы владения технологиями; 

2) обучение основным принципам 

информационной безопасности, 

уровням их реализации; 3) 

обучить студентов основными 

правилами работы с системами 

управления базами данных 

наиболее распространенного типа. 

Краткое содержание основных 

разделов: Правовая информация; 

Свойства информации; 

Информационные технологии в 

юридической деятельности; 

Информационно - поисковые 

системы Консультант Плюс и 

Гарант; Работа в сети Интернет.  

Ожидаемые результаты: 

Испольузет цифровые технологии, 

а именно: компьютерные, 

печатные, лазерные, а так же ноу-

хау технологии при реализации 

юридической деятельности. 

Компетенции: Применять 

цифровые технологии в 

юридической деятельности. 

Communication Technology (in 

English) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: 1) to 

teach law students the skills and 

techniques of technology; 2) 

training in the basic principles of 

information security, the levels of 

their implementation; 3) to teach 

students the basic rules of 

working with database 

management systems of the most 

common type. 

Brief description of the 

discipline: Legal information; 

Information properties; 

Information technology in legal 

activities; Information retrieval 

systems Consultant Plus and 

Garant; Work on the Internet. 

Expected results: The use of 

digital technology, namely: 

computer, printing, laser, as well 

as the know-how of technology in 

the implementation of legal 

activities. 

Competences: Apply digital 

technologies in legal activities. 

ВК 

Пәннің шифры: KRPK 3311 

Пән атауы: ҚР Прокурорлық 

қадағалау 

Пререквизиттер: Құқыққорғау 

органдары 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерді құқық 

қорғау органдары жұмысымен 

ВК 

Шифр дисциплины: PNRK 3311 

Название дисциплины: 

Прокурорский надзор РК  

Пререквизиты: 

Правоохранительные органы 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Является 

UC 

Code of Discipline: PSRK 3311 

Name of the discipline: 

Prosecutor's supervision of the 

Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Law Enforcement 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

The purpose of the study: 

Arming students with the 

knowledge of the basics of 



терең таныстыру және болашақта 

осы органдарда жұмыс істегуе ниет 

білдірудің негізін қалау.  

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Прокурорлық қадағалау 

курсының негізгі мақсаты адам 

және азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтары қорғау бойынша 

конституциялық кепілдіктердің 

және еліміздегі заңдардың нақты 

біркелкі қолданылуын қамтамасыз 

ететін мемлекеттік қызметтің бір 

нысаны ретінде прокурорлық 

қадағалау туралы студенттерге 

білім беру.  

Күтілетін нәтиже: Прокуратура 

органдарында қадағалау жүйесін, 

қағидаттарын және қызметтерін 

жүзеге асырады, сондай-ақ осы 

аспектілерде қызметті жүзеге 

асырудың ерекшеліктерін біледі. 

Құзыреті: Прокуратурада 

қадағалауды, қағидаларды және 

қызметті жүзеге асыру дағдыларын 

меңгеріңіз. 

вооружение студентов знаниями 

основ научного творчества и 

формирования умений 

самостоятельного и грамотного 

ведения процессуальных действий 

в органах прокуратуры.  

Краткое содержание 

дисциплины: Курс предмета 

предназначен для студентов 

высших учебных 

заведенийявляется одним из 

обязательных компонентов. 

Необходимость изучения и 

исследования предмета 

Прокурорского надзора дает 

возможность формирования и 

направления слияиния к 

социальной среде, к большим 

достижениям в личной жизни, 

служению обществу.  

Ожидаемые результаты: 
Реализует систему надзора, 

принципы и службы в органах 

прокуратуры, а также знает 

особенности ведения деятельности 

в органах данного аспекта. 

Компетенции: Обладать 

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 of the 

discipline: The course of the 

subject is intended for students of 

higher educational institutions is 

one of the essential components. 

The need to study and research 

the subject of Prosecutorial 

Supervision enables the formation 

and direction of merger to the 

social environment, to great 

achievements in personal life, and 

to serve the community. 

Expected results: 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. 

Competencies: Possess skills for 

implementing supervision, 

principles and services in the 

prosecutor's office. 

ТК 3.5 

Пәннің шифры: NIZhZh 4312 

Пән атауы: Нотариалдық іс 

жүргізуге жаттықтыру 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Құқық қорғау 

органдарының мамандарына қажет 

екендігін, студенттермен алғашқы 

күннен ұғынуы ең бастапқы 

талаптардың бірі болып саналады.  

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Пәнді оқыту 

барысында мемлекет және құқық 

теориясы бойынша заң терминдерін 

білу , қоғамдағы мемлекет пен 

КВ 3.5 

Шифр дисциплины: PNP 4312 

Название дисциплины: 

Практикум по нотариальному 

делопроизводству 

Пререквизиты: Гражданское 

процессуальное право Республики 

Казахстан  

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: 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. 

CC 3.5 

Code of Discipline: PWNOW 

4312 

Name of the discipline: Practical 

work on notarial office work 

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 

The purpose of the study: the 

formation of the basic legal 

knowledge of future lawyers 

about the activities of the notaries, 

the general principles of the 

institute of notaries, the 

challenges facing the authorities 

and officials included in the 

system of notaries. Mastering the 

theory and practice of notaries' 



құқықтың роліне баға беру, құқық 

нормаларын талқылау, түсіндіре 

білу, қоғам қатынастарын 

мемлекеттік реттеуге баға беру 

қарастырылады. Болашақ 

заңгерлерді қоғамды реттеп, 

басқаруды жақсартып, дағдарыстан 

шығу жолдарын іздестіріп, 

қылмысқа қарсы күресті батыл, 

табанды жүргізуге, құқықтық білімі 

мен құқықтық мәдениетін үнемі 

жоғарлату қарастырылған. 

Күтілетін нәтиже: Ол кәсіптік 

қызметте нотариустың өндірісін 

жүргізу үшін сатып алынған 

дағдыларды пайдаланады және 

әртүрлі жағдайларда кәсіби тұрғыда 

оның мінез-құлқының көрінісі 

туралы біледі. 

Құзыреті: Нотариалдық кеңсе 

жұмысының құқықтық 

сипаттамаларын және оны жүргізу 

тәртібін, сондай-ақ алған білімі 

туралы кәсіби қызметте оларды іс 

жүзінде қолдану үшін білу. 

Освоение теории и практики 

деятельности нотариусов, 

уяснение роли органов нотариата в 

обеспечении защиты прав и 

законных интересов физических и 

юридических лиц. 

Краткое содержание 

дисциплины: Понятие, предмет и 

система нотариата в РК. 

Организация нотариата в РК. 

Нотариальные действия и 

основные правила их совершения. 

Удостоверение сделок и 

завещаний. Выдача свидетельств о 

праве на наследство. 

Засвидетельствование бесспорных 

актов. Придание исполнительной 

силы долговым и платежным 

документам 

Ожидаемые результаты: 

Использует полученные навыки по 

ведению нотариального 

производства в профессиональной 

деятельности, и знает о проядке 

его проведения в различного рода 

ситуациях профессионального 

контекста 

Компетенции: Знать правовую 

характеристику нотариального 

делопроизводства и порядок его 

проведения, а так же в 

профессиональной деятельности 

по полученным знаниями 

использовать их на практике. 

activities, understanding the role 

of notary bodies in ensuring the 

protection of the rights and 

legitimate interests of individuals 

and legal entities. 

Brief description of the 

discipline: The concept, subject 

and system of notaries in the 

Republic of Kazakhstan. 

Organization of notaries in the 

Republic of Kazakhstan. Notarial 

acts and the basic rules of their 

commission. Certification of 

transactions and wills. Issuance of 

certificates of inheritance. 

Witnessing of indisputable acts. 

Giving executive power to debt 

and payment documents 

Expected results: Uses the 

acquired skills for notarial 

production in professional 

activities, and knows about its 

implementation in various 

situations of professional context 

Competences: To know the legal 

characteristics of notarial office 

work and the procedure for its 

conduct, as well as to use them in 

practice according to the 

knowledge gained. 

ТК 3.5 

Пәннің шифры: SIZhZh 4312 

Пән атауы: Сот ісін жүргізуге 

жаттықтыру 

Пререквизиттері: ҚР қылмыстық 

іс жүргізу құқығы  

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: сот, прокуратура, 

құқыққорғау органдарында 

теориялық алған білімін тәжірибе 

жүзінде қолдану барысында 

құжаттармен жұмыс істеуді меңгеру 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: «Сот ісін жүргізу» 

КВ 3.5 

Шифр дисциплины: PSD 4312 

Название дисциплины: 

Практикум по судебному 

делопроизводству 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право РК. 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: Дать знания 

теории и практики применения 

норм судами, прокуратурой и 

органами следствия. 

Краткое содержание 

C 3.5 

Code of Discipline: PWJO 4312 

The name of the discipline: 

Practical work on judicial office 

work. 

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 

The purpose of the study: To 

give knowledge of the theory and 

practice of the application of 

standards by courts, prosecutors 

and investigating authorities 

Brief description of the 



пәнінің түсінігі, Қазақстан 

Республикасының соттар жүйесі. 

Аудандық және оған теңестірілген 

сот ісін жүргізуді ұйымдастыру 

және сот қызметкерлері арасында 

міндеттерді айқындау. Аудандық 

және оған теңестірілген сотқа келіп 

түскен кіріс хат-

хабарды(корреспонденцияны)қабыл

дау,тіркеу әне есепке алу, Шығыс 

хат-хабарлар мен сот құжаттарын 

жөнелту,Сотқа келуші азаматтарды 

қабылдау және құжаттардың 

орындалуын бақылау, Сот істері 

мен басқа да материалдарды тіркеу 

және есепке алу, Сот істерін қарауға 

дейінгі ресімдеу және адамдардың 

сотқа келуін қамтамасыз ету 

Күтілетін нәтиже: Сот актілерінің 

құқықтық сипаттамаларын және 

оны жүргізу тәртібін біледі, сондай-

ақ оларды кәсіби қызметте 

пайдаланады. 

Құзыреті: Сот кеңсе жұмысының 

құқықтық сипаттамаларын және 

оны жүргізу тәртібін, сондай-ақ 

алған білімі туралы кәсіби қызметте 

оларды іс жүзінде қолдану үшін 

білу. 

дисциплины: Уголовно-

процессуальные документы. Их 

виды и значение; Уголовно-

процессуальные решения; Акты 

возбуждения уголовного дела; 

Постановление о привлечении в 

качестве обвиняемого; 

Эксгумация; Заключение эксперта; 

Особенности производства 

допроса; Особенности 

производства очной ставки; 

Протокол получения образцов для 

экспертного исследования; 

Основания и порядок назначения 

судебной экспертизы; 

Обвинительное заключение; 

Процессуальные требования к 

судебным документам главного 

судебного разбирательства; 

Ожидаемые результаты: Знает 

правовую характеристику 

судебного делопроизводства и 

порядок его проведения, а так же 

использует их в 

профессиональной деятельности. 

Компетенции: Знать правовую 

характеристику судебного 

делопроизводства и порядок его 

проведения, а так же в 

профессиональной деятельности 

по полученным знаниями 

использовать их на практике. 

discipline: Criminal Procedure 

Documents. Their types and 

significance; Criminal procedure 

decisions; Acts of initiation of 

criminal proceedings; The ruling 

on the prosecution; Exhumation; 

Expert opinion; Features of 

interrogation; Features of the 

confrontation; The protocol for 

obtaining samples for expert 

research; The grounds and 

procedure for the appointment of 

a forensic examination; Closing 

indictment; Procedural 

requirements for judicial 

documents of the main court 

proceedings; 

Expected results: Knows the 

legal characteristics of judicial 

proceedings and the order of its 

conduct, as well as uses them in 

their professional activities. 

Competences: To know the legal 

characteristics of judicial 

proceedings and the order of its 

conduct, as well as in professional 

activities according to acquired 

knowledge, to use them in 

practice. 

ТК 3.5 

Пәннің шифры: AUOKZhZh 4312 
Пән атауы: Азаматтар мен 

ұйымдардың өтініштерін қарау 

жұмысына жаттықтыру 
Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: студенттерге азаматтық 

сот ісін жүргізу барысында 

құрастырылатын әртүрлі 

құжаттарды (талап арыз, ұйғарым, 

шешім, сот бұйрығы, шағым, 

наразылық, т.б.) құрастырудың 

принциптерін, құжаттардың 

КВ 3.5 

Шифр дисциплины: PPOGO 

4312 

Название дисциплины: 

Практикум по работе с 

обращениями граждан и 

организации 

Пререквизиты: Гражданское 

процессуальное право Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель изучения: преподавать 

студентам принципы сбора 

различных документов (иск, 

порядок, решение, судебный 

CC 3.5 

Code of Discipline: WWWCO 

4312 

Discipline name: Workshop on 

working with citizens and 

organizations 

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 

The purpose of the study: to 

teach students the principles of 

collecting various documents 

(lawsuit, order, decision, court 

order, complaint, protest, etc.), 

formed during civil proceedings, 

document types, compilation 



түрлерін, құрастыру тәртібін 

үйрету; іскерлік дағдылар 

қалыптастыру. 

Негізгі тараудың қысқа мазмұны: 

Азаматтар мен ұйымдардың 

өтініштерін қарау, пәніАзаматтар 

мен ұйымдардың өтініштерін қарау 

қатынастары және оның 

субъектілері.Азаматтар мен 

ұйымдардың өтініштерін қарау 

соттылығы бiрiншi сатыдағы сотта 

iс жүргiзу Сырттай іс жүргізу және 

сырттай шешім. Заңды күшіне 

енген сот актілерін жаңадан 

ашылған мән-жайлар бойынша 

қайта қарау. Атқарушылық iс 

жүргiзу. 
Күтілетін нәтижелер: Азаматтар 

мен ұйымдардың азаматтар мен 

ұйымдардың өтініштері 

саласындағы мемлекеттік және 

жекеменшік секторларға жіберілген 

дағдыларын пайдаланады, сондай-

ақ осы қызметтің 

ұйымдастырушылық құрылымын 

біледі. 

Құзыреттілік: азаматтар мен 

ұйымдардың өтініштері бойынша 

сатып алынған дағдыларды қолдану 

приказ, жалоба, протест и т.д.), 

сформированные во время 

гражданского судопроизводства, 

типы документов, порядок 

компиляции; развитие деловых 

навыков. 

Краткое содержание 

дисциплины: Жалобы граждан и 

организаций, предметные вопросы 

Контакты граждан и организаций 

и их субъектов. Юрисдикция 

заявлений граждан и организаций 

в суде первой инстанции. 

Корреспондентские процедуры и 

заочные решения. Пересмотр 

судебных актов, вступивших в 

законную силу в отношении вновь 

открытых обстоятельств. Труды 

правоприменительной практики. 

Ожидаемые результаты: 

Использует полученные в 

процессе обучения навыки в сфере 

обращений граждан и организаций 

в органы государственного и 

частного сектора, а так же знает 

организационную структуру 

данной деятельности. 

Компетенции: Применять 

полученные навыки в сфере 

обращений граждан и организаций 

procedure; business skills 

development. 

Brief description of the 

discipline: Complaints of citizens 

and organizations, substantive 

issues. Contacts of citizens and 

organizations and their subjects. 

Jurisdiction of applications of 

citizens and organizations in the 

court of first instance. 

Correspondent procedures and 

correspondence decisions. 

Revision of judicial acts that 

entered into force in respect of 

newly discovered circumstances. 

Works of law enforcement 

practice. 

Expected results: Uses the skills 

obtained in the learning process in 

the field of citizens and 

organizations applying to the 

public and private sector, and also 

knows the organizational structure 

of this activity. 

Competences: Apply acquired 

skills in the field of citizens and 

organizations 

ТК 3.5 

Пәннің шифры: KIKPKD 4312 
Пән атауы: Қылмыстық істерді 

қарауда 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-

әрекеттерді сәтті өткізу үшін 

қылмыстық істерді қарау кезінде 

студенттерге прокурордың кәсіби 

дағдыларын үйрету. 

Негізгі тараудың қысқа мазмұны: 

«Қылмыстық істерді қарау кезінде 

прокурордың кәсіби дағдылары» 

КВ 3.5 

Шифр дисциплины: PNPRUD 

4312 

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 

дисциплинам 

Цель изучения: Целью изучения 

данного курса является обучение 

студентов профессиональным 

навыкам прокурора при 

рассмотрении уголовных дел для 

успешного ведения надзор и 

CC 3.5 

Code of Discipline: PSPCC 4312 

Name of the 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 

The purpose of the study: The 

purpose of studying this course is 

to teach students the professional 

skills of the prosecutor in criminal 

cases for the successful conduct of 

supervision and other professional 

activities. 

Brief description of the 

discipline: The course 

"Professional skills of the 



курсы таңдаудың құрамдас бөлігі 

болып табылады және қылмыстық 

істерді қарау кезінде болашақта 

прокуратурада кәсіби қызметті 

жүзеге асырғысы келетін 

студенттерге арналған. 
Күтілетін нәтиже: Қылмыстық 

істерді қарау кезінде прокурордың 

қызметін жүргізу дағдысы бар, 

сондай-ақ осы қызметтің 

нормаларын түсінеді. 
Құзыреті: Использовать 

полученные профессиональные 

навыки прокурора при 

рассмотрении уголовных дел 

прочей профессиональной 

деятельности. 

Краткое содержание 

дисциплины: Курс 

«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.  

Ожидаемые результаты: Владеет 

навыками ведения деятельности 

прокурора при рассмотрении 

уголовных дел, а также 

разбираеться в нормах данной 

деятельности. 

Компетенции: Использовать 

полученные профессиональные 

навыки прокурора при 

рассмотрении уголовных дел 

prosecutor in criminal cases" is a 

component of choice and is 

intended solely for students who 

wish to carry out their 

professional activities in the 

prosecution authorities in the 

future in criminal cases. 

Expected results: Owns the skills 

of the prosecutor's activities in 

handling criminal cases, and also 

understands the norms of this 

activity. 

Competences: Use the acquired 

professional skills of the 

prosecutor in criminal cases 
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