


 

 



Модуль коды: ӘГ-1                                         

Модуль атауы: Әлеуметтік-

гуманитарлық  

Пән атауы: Әлеуметтік-саяси 

білімдер модулі (әлеуметтану, 

мәдениеттану, саясаттану, 

психология)  

Пререквизиттер: - 

Постреквизиттер: - 

Мақсаты: біз өмір сүріп 

жатқан динамикалық 

әлеуметтік әлем туралы 

социологиялық ойлау мен 

қиялды қалыптастырудан, 

сонымен қатар қазіргі 

қоғамдардың, олардың 

әлеуметтік құрылымдарының, 

жүйелері мен 

институттарының сыни 

ойлауы мен талдауын 

қалыптастырудан тұрады. 

Қысқаша сипаттамасы: 
Адам мен қоғам дамуының 

объективті және субъективті 

үдерістерін терең тануға 

қажетті заңдылықтарды, 

механизмдер мен фактілерді 

көрсететін әлеуметтік-саяси 

және психологиялық білімді 

қамтиды. Әлеуметтану, 

мәдениеттану, саясаттану, 

психология - ғылыми 

пәндерінің арасындағы 

өзараәрекет ақпараттық 

толықтыру, ықпалдасу және 

зерттеу тәсілдерінің 

әдістемелік біртұтастығы 

қағидаларының негізінде іске 

асады. 

Оқыту нәтижелері: 

Әлеуметтану, саясаттану, 

мәдениеттану және 

психологияның негізгі білімін 

ескере отырып, тұлғааралық, 

әлеуметтік және кәсіби қарым-

қатынастың әртүрлі 

салаларындағы жағдайларға 

баға беру; өзін-өзі дамыту 

және мансаптық өсу үшін өмір 

бойы жеке білім 

траекториясын құру, дене 

шынықтыру әдістері мен 

Код модуля: СГ - 1                                     

Название модуля: Социально-

гуманитарный  

Название дисциплины: Модуль 

социально-политических знаний 

(социология, культурология, 

политология, психология)  

Пререквизиты: - 

Постреквизиты: - 

Цель: состоит в формировании 

социологического мышления и 

воображения о динамичном 

социальном мире, в котором мы 

живем, а также в формировании 

критического мышления и 

анализа современных обществ, 

их социальных структур, систем 

и институтов. 

Краткое описание: Курс 

содержит социально-

политические и психологические 

знания, отражающие 

закономерности, механизмы и 

факты, необходимые для 

познания глубины объективных 

и субъективных процессов 

развития общества и человека. 

Взаимодействие между 

научными дисциплинами - 

социология, культурология, 

политология, психология, 

осуществляется на основе 

принципов информационной 

дополнительности, 

интегрированности и 

методической целостности 

исследовательских подходов. 

Результаты обучения:  Давать 

оценку ситуациям в различных 

сферах межличностной, 

социальной и профессиональной 

коммуникации с учетом базового 

знания социологии, политологии, 

культурологи и психологии; 

выстраивать личную 

образовательную траекторию в 

течение всей жизни для 

саморазвития и карьерного роста, 

ориентироваться на здоровый 

образ жизни для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Сode of module: SH - 1 

Name of module: Social 

and humanitarian 

Name of discipline: 
Social and Political 

кnowledge мodule 

(sociology, cultural 

studies, political science, 

psychology) 

Prerequisites: - 

Postrequisites: - 
Purpose: it consists in the 

formation of sociological 

thinking and imagination 

about the dynamic social 

world in which we live, as 

well as in the formation of 

critical thinking and 

analysis of modern 

societies, their social 

structures, systems and 

institutions. 

Brief description: 
Contains socio-political 

and psychological 

knowledge, reflecting the 

patterns, mechanisms and 

facts necessary for 

understanding the depth of 

the objective and 

subjective processes of 

development of society 

and man. The interaction 

between scientific 

disciplines - sociology, 

cultural studies, political 

science, psychology, is 

carried out on the basis of 

the principles of 

information 

complementarity, 

integration and 

methodological integrity 

of research approaches.  

Learning outcomes: To 

assess situations in various 

spheres of interpersonal, 

social and professional 

communication, taking 

into account basic 

knowledge of sociology, 

political science, cultural 



құралдары арқылы 

толыққанды әлеуметтік және 

кәсіби қызметті қамтамасыз 

ету үшін салауатты өмір 

салтын ұстану. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Кәсіпкерліктің мәні мен рөлі 

туралы білімді игерді, 

Қазақстандағы кәсіпкерліктің 

даму ерекшеліктерін түсінеді, 

нақты жағдайда өз ісін құру 

және жүргізу дағдыларын 

қолданады; бизнестің негізгі 

көрсеткіштерін есептей алады: 

пайда, өзіндік құн, 

пайдалылық, шығындар, 

өнімділік 

посредством методов и средств 

физической культуры. 

Формируемые компетенции: 

Владеет знаниями о сущности и 

роли предпринимательства, 

понимает особенности развития 

предпринимательства в 

Казахстане, имеет прикладные 

навыки по созданию и ведению 

собственного бизнеса в реальных 

условиях; умеет рассчитывать 

основные предпринимательские 

показатели: прибыль, 

себестоимость, рентабельность, 

издержки, производительность 

studies and psychology; to 

build a personal 

educational trajectory 

throughout life for self-

development and career 

growth, to focus on a 

healthy lifestyle to ensure 

full-fledged social and 

professional activities 

through methods and 

means of physical culture. 

Formed competencies: 

Owns knowledge of the 

nature and role of 

entrepreneurship, 

understands the features of 

entrepreneurship 

development in 

Kazakhstan, has applied 

skills to create and conduct 

its own business in real 

conditions; can calculate 

the main business 

indicators: profit, cost, 

profitability, costs, 

productivity 

Модуль коды: ӘГ-1                                         

Модуль атауы: Әлеуметтік-

гуманитарлық  

Пән атауы: Қоғамтану білімі 

(пәнаралық курс) 

Пререквизиттер:- 

Постреквизиттер: - 

Мақсаты:  

Қысқаша сипаттамасы: 

Модуль студенттердің 

экономиканың жұмыс істеу 

заңдылықтары, әр түрлі 

деңгейдегі экожүйенің жұмыс 

істеуінің негізгі заңдары 

туралы кешенді түсініктерін 

қалыптастыруға бағытталған, 

сонымен қатар өмір 

қауіпсіздігінің теориялық 

негіздерін қамтиды және Ілияс 

Жансүгіровтың өмірбаянын 

зерттейді және оның көркем 

әдебиеттің қалыптасуына 

қосқан үлесін зерттейді. 

Оқыту нәтижелері: 

Әлеуметтану, саясаттану, 

мәдениеттану және 

Код модуля: СГ - 1                                     

Название модуля: Социально-

гуманитарный  

Название дисциплины: 
Обществоведческое знание 

(междисциплинарный курс) 

Пререквизиты: - 

Постреквизиты: - 

Цель:  
Краткое описание: Модуль 

ориентирован на формирование у 

студентов комплексного 

представления о 

закономерностях 

функционирования экономики, 

рассматривает основные 

закономерности 

функционирования экосистем 

различного уровня, а также  

содержит теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности 

и 

рассматривает биографию 

Ильяса Жансугурова, изучает его 

вклад в формирование 

художественных принципов 

Сode of module: SH - 1 

Name of module: Social 

and humanitarian 

Name of discipline: 
Social studies knowledge 

(interdisciplinary course) 

Prerequisites: - 

Postrequisites: - 

Purpose: 
Brief description: The 

module is focused on the 

formation of students' 

complex understanding of 

the laws of the functioning 

of the economy, of the 

basic laws of functioning 

of the ecosystem of 

various levels, and also 

contains the theoretical 

foundations of life safety 

and examines the 

biography of Ilyas 

Zhansugurov and studies 

his contribution to the 

formation of fiction.  

Learning outcomes: To 



психологияның негізгі білімін 

ескере отырып, тұлғааралық, 

әлеуметтік және кәсіби қарым-

қатынастың әртүрлі 

салаларындағы жағдайларға 

баға беру; өзін-өзі дамыту 

және мансаптық өсу үшін өмір 

бойы жеке білім 

траекториясын құру, дене 

шынықтыру әдістері мен 

құралдары арқылы 

толыққанды әлеуметтік және 

кәсіби қызметті қамтамасыз 

ету үшін салауатты өмір 

салтын ұстану. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Қоршаған ортаның әмбебап 

құндылығын мойындай 

отырып оған 

жауапкершілікпен қарау, 

өзінің іс-әрекетінің нәтижелері 

мен салдарларын табиғатқа 

келтіретін зиянды шектеу 

немесе азайту мақсатымен 

бағалау қабілеті;  

техносферадағы адам мен 

табиғи ортаның қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудің мақсаттары 

мен міндеттерін насихаттау; 

төтенше жағдайларда әртүрлі 

өндірістік процестердің 

қауіпсіздік негіздерін білу 

отечественной литературы. 

Результаты обучения: Давать 

оценку ситуациям в различных 

сферах межличностной, 

социальной и профессиональной 

коммуникации с учетом базового 

знания социологии, политологии, 

культурологи и психологии; 

выстраивать личную 

образовательную траекторию в 

течение всей жизни для 

саморазвития и карьерного роста, 

ориентироваться на здоровый 

образ жизни для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

посредством методов и средств 

физической культуры. 

Формируемые компетенции: 

Ответственное отношение к 

природной среде на основе 

признания её универсальной 

ценности, способность оценивать 

результаты и последствия своей 

деятельности с точки зрения 

природосообразности, 

ненанесения или минимизации 

вреда природе; 

пропагандировать цели и задачи 

обеспечения безопасности 

человека и природной среды в 

техносфере; использовать знания 

основ безопасности различных 

производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях 

assess situations in various 

spheres of interpersonal, 

social and professional 

communication, taking 

into account basic 

knowledge of sociology, 

political science, cultural 

studies and psychology; to 

build a personal 

educational trajectory 

throughout life for self-

development and career 

growth, to focus on a 

healthy lifestyle to ensure 

full-fledged social and 

professional activities 

through methods and 

means of physical culture. 

Formed competencies:  

Responsible attitude to 

environment based on the 

recognition of its universal 

value, ability to assess the 

results and consequences 

of own activities in terms 

of nature, minimizing 

harm to nature; 

to promote the goals and 

objectives of human and 

environmental safety in 

the technosphere; to use 

knowledge of the basics of 

safety of various 

production processes in 

emergency situations 

Модуль коды: МҚТТН - 3  

Модуль атауы: Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және 

теориялық негіздері  

Пән атауы: Мемлекет және 

құқық теориясы 

Пререквизиттер:- 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: студенттерді 

мемлекеттік - құқықтық 

құбылыстар туралы, олардың 

түрлері, нысандары мен 

функциялары туралы, 

Код модуля: ИТОГП - 3  

Название модуля: Исторические 

и теоретические основы 

государства и права  

Название дисциплины: Теория 

государства и права 

Пререквизиты:- 
Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена  

Цель: приобщении студентов к 

современным знаниям о 

государственно-правовых 

явлениях, об их типах, формах и 

функциях, о механизме 

государства и стациях правового 

Сode of module: HTFSL-

3 

Name of module: 

Historical and theoretical 

foundations of state and 

law 

Name of discipline: 
Theory of State and Law 

Prerequisites:- 
Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam                                                                                                   

Purpose: introduction of 

students to modern 

knowledge about state-

legal phenomena, their 



мемлекеттің механизмі және 

құқықтық реттеу станциялары, 

адам құқықтары мен 

бостандықтары және оларды 

қамтамасыз ету мен 

қорғаудағы заңдардың рөлі 

туралы қазіргі білімге баулу. 

Қысқаша сипаттамасы: 
Мемлекет және құқық 

теориясы пәнінің курсы 

Мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстар туралы жалпы 

білім кешенін зерттеуге, 

мемлекет пен құқықтың 

ерекше қасиеттерін көрсететін 

негізгі ұғымдар мен 

категориялар туралы түсінік 

алуға; жалпы теориялық 

білімнің мағынасын түсінуге 

бағытталған. Құқықтық 

жүйелер туралы түсінікті 

қалыптастырады, мемлекет 

пен құқықтың дамуы мен 

жұмыс істеуінің 

заңдылықтарын көрсетеді, 

саяси және құқықтық 

мәдениеттің негіздерін 

қалайды. 

Оқыту нәтижелері: 

академиялық деңгейде 

жазбаша және ауызша 

сөйлеуге зерттеу жүргізуге, 

мемлекет пен құқықтың пайда 

болуы, дамуы және жұмыс 

істеуі туралы алған білімдері 

негізінде заңнамалық актілер 

мен алдыңғы сот шешімдеріне 

талдау жүргізуге, олардың 

негізгі белгілерін, тарихи және 

теориялық аспектіде 

конституциялық заңнаманың 

негіздері туралы анықтауға, 

сондай-ақ ғылыми зерттеу 

әдістерін қолдануға қабілетті. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Біледі: мемлекет пен 

құқықтың табиғаты мен мәнін, 

мемлекет пен құқықтың пайда 

болуының, жұмыс істеуінің 

және дамуының негізгі 

заңдылықтарын, мемлекет пен 

құқықтың тарихи типтері мен 

регулирования, правах и 

свободах человека и роли 

законов в их обеспечении и 

защите. 

Краткое описание: Курс 

дисциплины «Теория 

государства и права» направлен 

на изучение комплекса общих 

знаний о государственно-

правовых явлениях, получение 

представлений об основных 

понятиях и категориях, 

отражающих особые свойства 

государства и права; уяснение 

значений общетеоретических 

знаний. Формирует 

представление о правовых 

системах, показывает 

закономерности развития и 

функционирования государства и 

права, закладывает основы 

политической и правовой 

культуры. 

Результаты обучения: 

Способен вести исследование 

письменной и устной речи на 

академическом уровне, 

проводить анализ 

законодательных актов и 

предшествующих судебных 

решений на основе полученных 

знаний о происхождении, 

развитии и функционирования 

государства и права, выявляет их 

основные признаки, об основах 

конституционного 

законодательства в историческом 

и теоретическом аспекте; а также 

применять методы научного 

исследования. 

Формируемые компетенции:  

Знает: природу и сущность 

государства и права, основные 

закономерности возникновения, 

функционирования и развития 

государства и права, 

исторические типы и формы 

государства и права, их сущность 

и функции, механизм 

государства, систему права, 

механизм и средства правового 

регулирования, реализации 

types, forms and functions, 

the mechanism of the state 

and legal regulation, 

human rights and 

freedoms and the role of 

laws in their provision and 

protection. 

Brief description: The 

course of the discipline 

«Theory of State and law» 

is aimed at studying the 

complex of general 

knowledge about state-

legal phenomena, 

obtaining ideas about the 

basic concepts and 

categories reflecting the 

special properties of the 

state and law; clarifying 

the meanings of general 

theoretical knowledge. 

Forms an idea of legal 

systems, shows patterns of 

development and 

functioning of the state 

and law, lays the 

foundations of political 

and legal culture. 

Learning outcomes: Is 

able to conduct research 

on written and oral speech 

at the academic level, 

analyze legislative acts 

and previous court 

decisions based on the 

knowledge gained about 

the origin, development 

and functioning of the 

state and law, identifies 

their main features, about 

the foundations of 

constitutional legislation in 

historical and theoretical 

aspects; and also apply 

scientific research 

methods. 

Formed competencies: 

Knows: the nature and 

essence of the state and 

law, the basic laws of 

occurrence, functioning 

and development of the 



нысандарын, олардың мәні 

мен функцияларын, мемлекет 

механизмін, құқық жүйесін, 

құқықтық реттеу, құқықты 

іске асыру тетігі мен 

құралдарын. 

Конституциялық құқық 

теориясының маңызды 

ережелері мен 

тұжырымдарын, ҚР негізгі 

нормативтік актілерін, 

конституциялық құқықтың 

елдің құқықтық жүйесінің 

базалық саласы ретіндегі 

ерекшелігін қолдана алады, 

сондай – ақ конституциялық-

құқықтық нормаларды өз 

бетінше сипаттай, бағалай 

алады, ҚР Конституциясының 

жүйесі мен құрылымында 

бағдарлай алады 

Дамыған құқықтық сана, 

құқықтық ойлау және 

құқықтық мәдениет негізінде 

кәсіби қызметті жүзеге 

асыруға қабілетті; 

Заңға дәл сәйкес шешім 

қабылдауға және заңды іс-

әрекеттер жасауға қабілетті. 

права. 

Умеет: Использовать знания 

важнейшие положения и выводы 

теории конституционного права, 

основные нормативные акты РК, 

специфику конституционного 

права как базовой отрасли 

правовой системы страны, а 

также умеет  самостоятельно 

характеризовать, оценивать 

конституционно – правовые 

нормы,  ориентироваться в 

системе и структуре 

Конституции РК 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

Способен принимать решения и 

совершать юридические 

действия в томчном соответствии 

с законом. 

state and law, historical 

types and forms of the 

state and law, their essence 

and functions, the 

mechanism of the state, 

the system of law, the 

mechanism and means of 

legal regulation, 

implementation of law. 

Able to: to use the 

knowledge of the most 

important provisions and 

conclusions of the theory 

of constitutional law, the 

basic regulations of the 

Republic of Kazakhstan, 

the specifics of 

constitutional law as the 

basic branch of the legal 

system of the country, and 

is able to independently 

characterize, evaluate the 

constitutional and legal 

norms, navigate in the 

system and structure of the 

Constitution 

Able to carry out 

professional activities on 

the basis of a developed 

sense of justice, legal 

thinking and legal culture; 

Able to make decisions 

and perform legal actions 

in strict accordance with 

the law; 

Модуль коды: МҚТТН - 3  

Модуль атауы: Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және 

теориялық негіздері  

Пән атауы: Конституциялық 

құқық  

Пререквизиттер:- 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: ҚР 

конституционализмінің өзекті 

мәселелерін талдау, 

конституциялық құқықтың 

мәнін, конституциялық-

Код модуля: ИТОГП - 3  

Название модуля: Исторические 

и теоретические основы 

государства и права  

Название дисциплины: 
Конституционное право 

Пререквизиты:- 
Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена  

Краткое описание: Дисциплина  

изучает вопросы становления и 

совершенствования 

регламентации  действующей 

системы конституционно-

правовых отношений, позволит 

Сode of module: HTFSL-

3 

Name of module: 

Historical and theoretical 

foundations of state and 

law 

Name of discipline: 
Constitutional Law 

Prerequisites:- 
Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam                                                                                                   

Purpose: analysis of acute 

problems of 

constitutionalism in the 

Republic of Kazakhstan, 



құқықтық нормалардың 

пюридтік табиғатын анықтау, 

жалпы ілім мен 

Конституцияның 

проблемалары – оның заңдық 

табиғатының ерекшеліктері, 

оны әзірлеу, қабылдау және 

өзгерту, оның серпіні мен 

статикасында дамуы, ҚР 

Конституциясын іске асыру 

тетігі, Конституцияны заңдық 

қорғау проблемаларын 

анықтау. 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

қолданыстағы 

конституциялық-құқықтық 

қатынастар жүйесін 

регламенттеуді қалыптастыру 

мен жетілдіру мәселелерін 

зерделейді, студенттерге жеке 

тұлға мен мемлекет 

арасындағы өзара қарым-

қатынас негіздерін, елдегі 

мемлекеттік билікті 

ұйымдастыруды 

регламенттейтін мемлекет пен 

құқықтың Конституциялық 

сипаттамалары мен 

конституциялық-құқықтық 

сипаттағы өзге де 

қатынастарды бекітуге 

мүмкіндік береді. 

Конституциялық заңнама, ең 

алдымен, мемлекеттің 

экономикалық, саяси, 

әлеуметтік, мәдени негіздерін 

нығайтуға ықпал етеді. 

Оқыту нәтижелері: 

академиялық деңгейде 

жазбаша және ауызша 

сөйлеуге зерттеу жүргізуге, 

мемлекет пен құқықтың пайда 

болуы, дамуы және жұмыс 

істеуі туралы алған білімдері 

негізінде заңнамалық актілер 

мен алдыңғы сот шешімдеріне 

талдау жүргізуге, олардың 

негізгі белгілерін, тарихи және 

теориялық аспектіде 

конституциялық заңнаманың 

негіздері туралы анықтауға, 

сондай-ақ ғылыми зерттеу 

студентам закрепить в себе 

основы взаимоотношения 

личности и государства, 

конституционные 

характеристики государства  и 

права, регламентирующие 

организацию государственной 

власти в стране и иные 

отношения конституционно-

правового характера. 

Конституционное 

законодательство, прежде всего, 

способствует укреплению 

экономической, политической, 

социальной, культурной основ 

государства. 

Цель: анализ острых проблем 

конституционализма в РК, 

определение предмета 

конституционного права, 

пюридической природы 

конституционно-правовых норм, 

проблемы общего учения и 

Конституции – особенности ее 

юридической природы, 

разработки, принятия и 

изменения, развития ее в 

динамике и статике, механизм 

реализации Конституции РК, 

проблемы юридической защиты 

Конституции.  

Результаты обучения: 

Способен вести исследование 

письменной и устной речи на 

академическом уровне, 

проводить анализ 

законодательных актов и 

предшествующих судебных 

решений на основе полученных 

знаний о происхождении, 

развитии и функционирования 

государства и права, выявляет их 

основные признаки, об основах 

конституционного 

законодательства в историческом 

и теоретическом аспекте; а также 

применять методы научного 

исследования. 

Формируемые компетенции: 

Знает: природу и сущность 

государства и права, основные 

закономерности возникновения, 

definition of the subject of 

constitutional law, the 

puridic nature of 

constitutional and legal 

norms, problems of 

general doctrine and the 

Constitution - features of 

its legal nature, 

development, adoption and 

amendment, its 

development in dynamics 

and statics, the mechanism 

of implementation of the 

Constitution of the 

Republic of Kazakhstan, 

problems of legal 

protection of the 

Constitution. 

Brief description: The 

discipline studies the 

issues of formation and 

improvement of the 

regulation of the current 

system of constitutional 

and legal relations, will 

allow students to 

consolidate the 

foundations of the 

relationship between the 

individual and the state, 

the constitutional 

characteristics of the state 

and law regulating the 

organization of state 

power in the country and 

other relations of a 

constitutional and legal 

nature. Constitutional 

legislation, first of all, 

contributes to 

strengthening the 

economic, political, social, 

and cultural foundations of 

the state. 

Learning outcomes: Is 

able to conduct research 

on written and oral speech 

at the academic level, 

analyze legislative acts 

and previous court 

decisions based on the 

knowledge gained about 



әдістерін қолдануға қабілетті. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Біледі: мемлекет пен 

құқықтың табиғаты мен мәнін, 

мемлекет пен құқықтың пайда 

болуының, жұмыс істеуінің 

және дамуының негізгі 

заңдылықтарын, мемлекет пен 

құқықтың тарихи типтері мен 

нысандарын, олардың мәні 

мен функцияларын, мемлекет 

механизмін, құқық жүйесін, 

құқықтық реттеу, құқықты 

іске асыру тетігі мен 

құралдарын. 

Конституциялық құқық 

теориясының маңызды 

ережелері мен 

тұжырымдарын, ҚР негізгі 

нормативтік актілерін, 

конституциялық құқықтың 

елдің құқықтық жүйесінің 

базалық саласы ретіндегі 

ерекшелігін қолдана алады, 

сондай – ақ конституциялық-

құқықтық нормаларды өз 

бетінше сипаттай, бағалай 

алады, ҚР Конституциясының 

жүйесі мен құрылымында 

бағдарлай алады 

Дамыған құқықтық сана, 

құқықтық ойлау және 

құқықтық мәдениет негізінде 

кәсіби қызметті жүзеге 

асыруға қабілетті; 

Заңға дәл сәйкес шешім 

қабылдауға және заңды іс-

әрекеттер жасауға қабілетті.  

 

функционирования и развития 

государства и права, 

исторические типы и формы 

государства и права, их сущность 

и функции, механизм 

государства, систему права, 

механизм и средства правового 

регулирования, реализации 

права. 

Умеет: Использовать знания 

важнейшие положения и выводы 

теории конституционного права, 

основные нормативные акты РК, 

специфику конституционного 

права как базовой отрасли 

правовой системы страны, а 

также умеет  самостоятельно 

характеризовать, оценивать 

конституционно – правовые 

нормы,  ориентироваться в 

системе и структуре 

Конституции РК 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

Способен принимать решения и 

совершать юридические 

действия в томчном соответствии 

с законом. 

the origin, development 

and functioning of the 

state and law, identifies 

their main features, about 

the foundations of 

constitutional legislation in 

historical and theoretical 

aspects; and also apply 

scientific research 

methods. 

Formed competencies: 

Knows: the nature and 

essence of the state and 

law, the basic laws of 

occurrence, functioning 

and development of the 

state and law, historical 

types and forms of the 

state and law, their essence 

and functions, the 

mechanism of the state, 

the system of law, the 

mechanism and means of 

legal regulation, 

implementation of law. 

Able to: to use the 

knowledge of the most 

important provisions and 

conclusions of the theory 

of constitutional law, the 

basic regulations of the 

Republic of Kazakhstan, 

the specifics of 

constitutional law as the 

basic branch of the legal 

system of the country, and 

is able to independently 

characterize, evaluate the 

constitutional and legal 

norms, navigate in the 

system and structure of the 

Constitution 

Able to carry out 

professional activities on 

the basis of a developed 

sense of justice, legal 

thinking and legal culture; 

Able to make decisions 

and perform legal actions 

in strict accordance with 

the law; 

Модуль коды: АҚҚҚР - 4  Код модуля: ПРГП - 4 Сode of module: LRCLR 



Модуль атауы: Азаматтық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу  

Пән атауы: Азаматтық құқық 

(жалпы бөлім) 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Постреквизиттер: Азаматтық 

құқық (ерекше бөлім). 

Мақсаты: студенттердің 

жалпы кәсіптік даярлығын 

нығайту, сондай-ақ 

студенттердің азаматтық 

құқық мәселелері бойынша 

жүйелі және кешенді білімін 

қалыптастыру есебінен 

олардың мамандануын 

тереңдету. 

азаматтық заңнаманы 

зерделеу; мамандық бойынша 

теориялық және практикалық 

білімді жүйелеу, бекіту және 

кеңейту және осы білімді 

құқықтық сипаттағы ғылыми 

және практикалық міндеттерді 

шешу кезінде қолдану, 

сондай-ақ заң ғылымы 

жүйесіндегі азаматтық 

құқықтың рөлі мен орны 

туралы түсініктерді 

қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Азаматтық құқық (жалпы 

бөлім) мүліктік, сондай-ақ 

олармен байланысты және 

байланысты емес жеке 

мүліктік емес қатынастарды 

реттейтін құқықтық 

нормаларды зерделейді. Осы 

курс шеңберінде Қазақстан 

Республикасы Азаматтық 

кодексінің жалпы бөлімінің 

мазмұнына сәйкес бөлімдер 

қарастырылады. Бұл курс 

азаматтық құқықтың жалпы 

бөлімінің санаттары, 

институттары туралы білім 

жүйесін қалыптастырады; 

құқықтық техниканы, 

глоссарийді, Азаматтық құқық 

саласындағы анықтамаларды 

меңгеруге ықпал етеді. 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Гражданское право  (общая 

часть) 

Пререквизиты: 
Теория государства и права 

Постреквизиты: Гражданское 

право (особенная часть);  

Цель: укрепление 

общепрофессиональной 

подготовки студентов, а также 

углубление их специализации за 

счет формирования у студентов 

системных и комплексных 

знаний по вопросам 

гражданского права. 

изучение гражданского 

законодательства; 

систематизация, закрепление и 

расширение теоретических и 

практических знаний по 

специальности и применение 

этих знаний при решении 

научных и практических задач 

правового характера, а также 

формирование представлений о 

роли и месте гражданского права 

в системе юридической науки. 

Краткое описание: Гражданское 

право (общая часть) изучает 

правовые нормы, регулирующие 

имущественные, а также 

связанные и несвязанные с ними 

личные неимущественные 

отношения. В рамках данного 

курса рассматриваются разделы 

соответствующие содержанию 

Общей части Гражданского 

кодекса Республики Казахстан. 

Данный курс формирует систему 

знаний о категориях, институтах 

общей части гражданского права; 

способствует усвоению 

юридической техники, глоссария, 

дефиниций в сфере гражданского 

права. 

Результаты обучения: 

консультировать по широкому 

кругу юридических вопросов, 

представлять правовые интересы 

- 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil  law 

relations 

Name of discipline: Civil 

law (general part) 

Prerequisites: Theory of 

State and 

Lawзаңнамасының 

негіздері  

Postrequisites: Civil law 

(special part);  

Purpose: strengthening 

the general professional 

training of students, as 

well as deepening their 

specialization through the 

formation of systemic and 

comprehensive knowledge 

of students on civil law 

issues. study of civil law; 

systematization, 

consolidation and 

expansion of theoretical 

and practical knowledge in 

the specialty and the 

application of this 

knowledge in solving 

scientific and practical 

problems of a legal nature, 

as well as the formation of 

ideas about the role and 

place of civil law in the 

system of legal science. 

Brief description: Civil 

law (general part) studies 

the legal norms governing 

property, as well as related 

and unrelated personal 

non-property relations. 

Within the framework of 

this course, sections 

corresponding to the 

content of the General part 

of the Civil Code of the 

Republic of Kazakhstan 

are considered. This 

course forms a system of 

knowledge about the 

categories, institutions of 

the general part of civil 

law; promotes the 



Оқыту нәтижелері: 

заң мәселелерінің кең ауқымы 

бойынша кеңес беру, қаржы 

секторында клиенттердің 

құқықтық мүдделерін білдіру; 

ақпарат, бизнес және 

зияткерлік меншік саласында 

құқықтық дауларды 

тудыратын мәселелер 

бойынша келісімге қол 

жеткізу туралы келіссөздер 

жүргізу; ағымдағы еңбек 

заңнамасы негізінде заңдар 

мен Үкімет қаулыларының 

жобаларын жасау; мұраға 

және отбасы институтына 

байланысты заңды 

құжаттарды ресімдеу, еңбек 

заңнамасының талаптарын 

сақтау,еңбек заңнамасының 

талаптарын сақтау және 

сондай-ақ экологиялық, 

аграрлық және жер 

қатынастары саласындағы 

заңды қорытындыларды 

дайындайды және реттейді. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

- кәсіби міндеттерді орынды 

орындауға, заңгер этикасының 

қағидаттарын бұзбауға 

қабілетті;  

- ойлау мәдениетін, ақпаратты 

жинақтау, талдау, қабылдау, 

мақсат қою және оған қол 

жеткізу жолдарын таңдай 

білу;  

- - азаматтық заңнаманы 

жетілдіру мәселелері бойынша 

нормативтік құқықтық 

актілерді жасауға қатысуға 

қабілетті болу;   

- құқық субъектілерінің 

азаматтық заңнаманы 

сақтауын қамтамасыз етуге 

қабілетті болуға;;  

- Азаматтық құқық 

саласындағы нормативтік 

құқықтық актілерді кәсіби 

қызметте де, әлеуметтік 

қоғамда да қолдануға 

қабілетті; 

 - фактілер мен мән-жайларды 

клиентов в финансовом секторе; 

вести переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры в 

области информации, бизнеса и 

интеллектуальной 

собственности; составлять 

проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего трудового 

законодательства; оформлять 

юридические документы 

связанные с наследством и 

институтом семьи, а также 

подготавливать и регулировать 

юридические заключения в сфере 

экологических, аграрных и 

земельных правотношений. 

Формируемые компетенции: -  

- способен к разумному 

выполнению профессиональных 

обязанностей, не нарушать 

принципов этики юриста;  

- владеет культурой мышления, 

умение накапливать, 

анализировать, воспринимать 

информацию, ставить цели и 

выбирать пути их достижения;  

- - быть способным участвовать в 

составлении нормативных 

правовых актов по вопросам 

совершенствования 

гражданского законодательства;   

- быть способным обеспечить 

соблюдение гражданского 

законодательства субъектами 

права;  

- способен применять 

нормативные правовые акты в 

сфере гражданского права как в  

профессиональной деятельности, 

так в социальном обществе; 

 - умеет юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

- готов участвовать в 

юридической экспертизе 

проектов нормативных правовых 

актов, в том числе с целью 

выявления положений, 

создающих условия для 

assimilation of legal 

techniques, glossary, 

definitions in the field of 

civil law. 

Learning outcomes:  
advise on a wide range of 

legal issues, represent the 

legal interests of clients in 

the financial sector; 

negotiate an agreement on 

issues that cause legal 

disputes in the field of 

information, business and 

intellectual property; draft 

laws and government 

regulations based on 

current labor legislation; 

draw up legal documents 

related to inheritance and 

the institution of the 

family, and also prepare 

and regulate legal opinions 

in the field of 

environmental, agricultural 

and land legal relations. 

Formed competencies:  
- capable of reasonable 

performance of 

professional duties, not 

violating the principles of 

ethics of a lawyer; 

- owns a culture of 

thinking, the ability to 

accumulate, analyze, 

perceive information, set 

goals and choose ways to 

achieve them; 

- - be able to participate in 

the drafting of regulatory 

legal acts on the 

improvement of civil 

legislation; 

- be able to ensure 

compliance with civil law 

by subjects of law; 

- is able to apply 

normative legal acts in the 

field of civil law both in 

professional activities and 

in social society; 

 - is able to legally 

correctly qualify the facts 



заңды түрде дұрыс саралай 

алады;;  

- нормативтік құқықтық 

актілер жобаларының 

құқықтық сараптамасына, 

оның ішінде сыбайлас 

жемқорлыққа жағдай 

жасайтын ережелерді анықтау 

мақсатында қатысуға дайын;  

- әртүрлі нормативтік 

құқықтық актілерді 

түсіндіруге қабілетті болу;  

- білікті заң қорытындыларын 

және заң қызметінің нақты 

түрлерінде консультациялар 

беруге қабілетті. 

коррупции;  

-быть способным толкования 

различных нормативных 

правовых актов;  

- способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности. 

and circumstances; 

- ready to participate in the 

legal expertise of draft 

regulatory legal acts, 

including in order to 

identify provisions that 

create conditions for 

corruption; 

- be able to interpret 

various normative legal 

acts; 

- able to give qualified 

legal opinions and advice 

in specific types of legal 

activities. 

 

Модуль коды: ҚҚҚҚР - 5 

Модуль атауы: Қылмыстық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу 

Пән атауы: Қылмыстық 

құқық (жалпы бөлім) 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Постреквизиттер: 

Қылмыстық құқық (Ерекше 

бөлім); 

Мақсаты: Студенттердің 

Қазақстан Республикасы 

қылмыстық құқығының 

Жалпы бөлігі бойынша терең 

теориялық білім алуы және 

осы негізде олардың сот пен 

құқық қорғау органдарына 

жүктелген міндеттерді 

табысты атқаруына қажет 

болатын дағдылар мен 

қабілеттіліктерді иемденуі 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

оқу пәні демократиялық 

мемлекеттің қажеттіліктеріне 

сәйкес, сонымен қатар 

қылмыстық құқық пен оның 

қолданылуына сәйкес дамып 

келе жатқан қылмыстық 

құқық ғылымының теориялық 

ережелерін зерттеуді қамтиды. 

Сондықтан олардың мазмұны 

толығымен қолданыстағы 

қылмыстық заңнаманың 

тұжырымдамалық мазмұнына 

және тұтастай құқықтық 

Код модуля: ПРУП - 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Уголовное право (общая часть) 

Пререквизиты: Теория 

государства и права 

Постреквизиты: Уголовное 

право (особенная часть);  

Цель: Получение студентами 

 глубоких теоретических знаний 

в области общей части 

уголовного права Республики 

Казахстан и приобретение на 

этой основе навыков и умений, 

необходимых для успешного 

выполнения ими задач, 

возложенных на судебные и 

правоохранительные органы. 

Краткое описание: Данная 

учебная дисциплина 

предполагает изучение 

теоретических положений общей 

части уголовного права, 

эволюционирующего в 

соответствии с потребностями 

демократического правового 

государства и уголовного 

законодательства и практики его 

применения. Поэтому их 

содержание всецело основано на 

концептуальном содержании 

действующего уголовного 

законодательства и 

осуществляемой государством 

Сode of module: LRCLR 

- 5 

Name of module: Legal 

regulation of criminal law 

relations  

Name of discipline: 
Criminal Law (general 

part) 

Prerequisites: Theory of 

State and Law  

Postrequisites: Criminal 

law (special part) 

Purpose: Students acquire 

deep theoretical 

knowledge of the general 

part of Criminal Law of 

the Republic of 

Kazakhstan and on this 

basis acquire the skills and 

abilities necessary for the 

successful performance of 

the tasks assigned to the 

court and law enforcement 

agencies. 

Brief description: This 

academic discipline 

involves the study of the 

theoretical provisions of 

the science of criminal law 

of the general part, 

evolving in accordance 

with the needs of a 

democratic legal state and 

criminal legislation and 

the practice of its 

application. Therefore, 



саясаттың маңызды элементі 

болып табылатын мемлекет 

тарапынан жүзеге асырылатын 

қылмыстық саясатқа 

негізделген. 

Оқыту нәтижелері: 
қылмыстық құқық 

бұзушылықтың құрамын ашу, 

қылмыстар мен қылмыстарды 

санаттар бойынша жіктеу, 

қылмыстық құқық 

қағидаттарын, заңнамалық 

актілерді және нақты 

қылмыстық істермен 

байланысты алдыңғы 

шешімдерді (қылмыстық 

қудалау және сот төрелігі 

органдарының) зерттеу және 

бағалау, қылмыстық құқықтың 

жалпы және ерекше бөлігі 

нормаларының криминология 

ғылымына сәйкестігі. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Оқу нәтижесінде студент  

қылмыстық құқықтың жалпы 

бөлігінің нормаларын 

қолданады, қылмыстық құқық 

бойынша нақты қылмыстық 

құқық бұзушылықтардың 

құрамын айқындайды, құқық 

бұзушылықтарды санаттар 

бойынша сыныптайды, сотқа 

дейінгі тергеп-тексеруді, сот 

актілерін және алдыңғы 

шешімдерді бағалайды және 

зерделейді, сондай-ақ 

қылмыстық құқық 

ғылымының өзекті 

проблемаларын зерттейді.  

 

Қалыптастырылатын 

құзыреттер:  

- ойлау мәдениетіне ие, 

ақпаратты жинауға, талдауға, 

қабылдауға, мақсат қоюға 

және оған қол жеткізу 

жолдарын таңдауға қабілетті; 

- заңға қатаң сәйкестікте 

шешім қабылдауға және заңды 

іс-әрекеттер жасауға 

қабілетті;; 

- қылмыстық жауапкершілік 

уголовной политике, 

являющейся важнейшим звеном 

правовой политики в целом. 

Результаты обучения: 

раскрывать состав уголовного 

правонарушения, 

классифицировать преступления 

и преступность по категориям, 

исследовать и оценивать 

принципы уголовного права, 

законодательные акты и 

предшествующие решения 

(органов уголовного 

преследования и правосудия), 

связанные с конкретными 

уголовными делами, на 

соответствие норм общей и 

особенной части уголовного 

права и криминологической 

науке.  

Формируемые компетенции:  

- обладает культурой мышления, 

способен собирать, 

анализировать, воспринимать 

информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения; 

- способен принимать решения и 

совершать юридические 

действия в строгом соответствии 

с законом; 

- способен дать правовое 

квалифицированное заключение 

по вопросам наличия/отсутствия 

оснований уголовной 

ответственности, 

наличия/отсутствия оснований 

уголовной ответственности и 

освобождения от наказания; 

- способен применять нормы 

общей части уголовного права, 

определять состав конкретных 

уголовных правонарушений по 

уголовному законодательству, 

дифференцировать преступления 

по категориям. 

- способен проводить 

исследования в области 

актуальных проблем общей 

части уголовного права. 

their content is entirely 

based on the conceptual 

content of the current 

criminal legislation and 

the state's criminal policy, 

which is the most 

important link in legal 

policy in general. 

Learning outcomes: to 

disclose the composition 

of a criminal offense, 

classify crimes and 

criminality into categories, 

investigate and evaluate 

the principles of criminal 

law, legislative acts and 

previous decisions (of 

criminal prosecution and 

justice bodies) related to 

specific criminal cases, for 

compliance with the norms 

of the general and special 

part of criminal law and 

criminological science. 

Formed competencies:  
- has a culture of thinking, 

is able to collect, analyze, 

perceive information, set 

goals and choose ways to 

achieve it; 

- able to make decisions 

and perform legal actions 

in strict accordance with 

the law; 

- is able to give a qualified 

legal opinion on the issues 

of the presence/absence of 

grounds for criminal 

responsibility, the 

presence/absence of 

grounds for criminal 

responsibility and 

exemption from 

punishment; 

- able to apply the norms 

of the general part of 

criminal law, determine 

the composition of specific 

criminal offenses under 

criminal law, differentiate 

crimes by category. 

- able to conduct research 



негіздерінің болуы/болмауы, 

қылмыстық жауапкершілік 

және жазадан босату 

негіздерінің болуы/болмауы 

мәселелері бойынша 

құқықтық білікті қорытынды 

беруге қабілетті; 

- қылмыстық құқықтың жалпы 

бөлігінің нормаларын 

қолдануға, қылмыстық 

заңнама бойынша нақты 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың құрамын 

айқындауға, қылмыстарды 

санаттар бойынша саралауға 

қабілетті. 

- қылмыстық құқықтың жалпы 

бөлімінің өзекті мәселелері 

саласында зерттеулер 

жүргізуге қабілетті. 

in the field of topical 

issues of the general part 

of criminal law. 

Модуль коды: ӘҚҚҚР - 6 

Модуль атауы: Әкімшілік -

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу 

Пән атауы: Әкімшілік құқық 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы және 

Қазақстан Республикасы 

Конституциялық 

заңнамасының негіздері; 

Постреквизиттер: Әкімшілік 

рәсімдік-процестік құқығы  

Мақсаты: «Әкімшілік құқық» 

курсының мақсаты Әкімшілік 

құқықтың негізгі ұғымдары 

мен институттарын, атқарушы 

билікті жүзеге асыру тетігін 

зерделеу; әкімшілік құқық 

субъектілерінің құқықтық 

мәртебесін, атқарушы билікті 

іске асырудың нысандары мен 

әдістерін, мемлекеттік 

басқарудағы жауапкершілікті, 

әкімшілік процесті, 

мемлекеттік басқарудағы 

заңдылық пен тәртіпті 

қамтамасыз ету тәсілдерін 

қарау; Мемлекеттік басқару 

саласындағы және аясындағы 

әкімшілік құқықтық реттеуді 

талдау болып табылады 

басқару. 

Код модуля: ПРАП - 6 

Название модуля: Правовое 

регулирование 

административных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Административное право  

Пререквизиты: Теория  

государства и права и основы 

конституционного 

законодательства Республики 

Казахстан; 

Постреквизиты:                                                              

Административное процедурно-

процессуальное право 

Цель: Целью курса 

«Административное право» 

является 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; 

Сode of module: LRALR 

- 6 

Name of module: Legal 

regulation of 

administrative law 

relations  

Name of discipline: 
Administrative law  

Prerequisites: Theory of 

State and law  

Postrequisites: 

Administrative procedural 

and process-related law 

Purpose: The purpose of 

the course «Administrative 

Law» is to study the basic 

concepts and institutions 

of administrative law, the 

mechanism of the exercise 

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, 

administrative process, 

ways to ensure legality and 

discipline in public 

administration; analysis of 



Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курс Қазақстан 

Республикасының Әкімшілік 

құқық теориясының 

негіздерін, қоғамдық 

қатынастарды әкімшілік-

құқықтық реттеудің 

ерекшеліктері мен ғылыми-

практикалық маңызын 

қамтиды. Курс егемен 

Қазақстанның жаңа 

міндеттеріне сәйкес әкімшілік 

құқық институттарын қайта 

қарауға мүмкіндік береді. 

Курс әкімшілік заңнаманың 

негізгі қағидаттары, санаттары 

мен ережелері және оны 

қолдану практикасы туралы 

білімді байытуға бағытталған. 

Оқыту нәтижелері: 
құқықтық жауапкершіліктің 

түрлерін жіктеу, әкімшілік 

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу саласындағы 

құқықтық нормалар мен сот 

шешімдерін түсіндіру. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

негізгі әкімшілік-құқықтық 

категорияларды біледі.; 

 әкімшілік - құқықтық 

нормаларды талдау 

дағдыларын меңгерген;;  

 ол құқықтық құбылыстардың 

табиғатын талдай алады және 

осы ғылымның басқа 

ғылымдармен байланысын 

түсінеді. 

 нормативтік құқықтық 

актілерді қолдануға, кәсіби 

қызметте материалдық және 

процессуалдық құқық 

нормаларын іске асыруға 

қабілетті; 

 фактілер мен жағдайларды 

заңды түрде дұрыс анықтай 

алады.; 

 тәртіп пен заңдылықты, жеке 

адамның, қоғамның, 

мемлекеттің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жөніндегі 

лауазымдық міндеттерді 

орындауға дайын; 

анализ административно 

правового регулирования в 

отраслях и сферах 

государственного управления.  

Краткое описание: Данный курс 

содержит основы теории 

административного права 

Республики Казахстан, 

особенности и научно-

практическое значение 

административно-правового 

регулирования общественных 

отношений. Курс позволит 

пересмотреть институты 

административного права в 

соответствии с новыми задачами 

суверенного Казахстана. Курс 

ориентирован на обогащение 

знаниями об основных 

принципах, категориях и 

положениях административного 

законодательства и практики его 

применения. 

Результаты обучения: 

классифицировать 

разновидности юридической 

ответственности, толковать 

правовые нормы и судебные 

решения в сфере правового 

регулирования 

административных 

правоотношений. 

Формируемые компетенции:  
знает основные 

административно-правовые 

категории; 

владеет навыками анализа 

административно - правовых 

норм;  

умеет анализировать природу 

юридических явлений и 

понимает связь данной науки с 

другими науками. 

способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

способен юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

administrative legal 

regulation in branches and 

spheres of public 

administration 

management. 

Brief description: This 

course contains the basics 

of the theory of 

administrative law of the 

Republic of Kazakhstan, 

the features and scientific 

and practical significance 

of administrative and legal 

regulation of public 

relations. The course will 

allow to revise the 

institutions of 

administrative law in 

accordance with the new 

tasks of sovereign 

Kazakhstan. The course is 

aimed at enriching 

knowledge about the basic 

principles, categories and 

provisions of 

administrative legislation 

and the practice of its 

application. 

Learning outcomes: 
classify the types of legal 

liability, interpret legal 

norms and court decisions 

in the field of legal 

regulation of 

administrative legal 

relations. 

Formed competencies: 

- knows the main 

administrative and legal 

categories; 

- has the skills of 

analyzing administrative 

and legal norms;  

- is able to analyze the 

nature of legal phenomena 

and understands the 

connection of this science 

with other sciences. 

- able to apply regulatory 

legal acts, implement the 

norms of substantive and 

procedural law in 



- нормативтік құқықтық 

актілердің жобаларына заң 

сараптамасын жүргізуге, оның 

ішінде оларда сыбайлас 

жемқорлық көріністеріне 

жағдай жасауға ықпал ететін 

ережелерді анықтау 

мақсатында қатысуға 

дайынмын. 

готов к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

готов принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции. 

 

professional activities; 

- able to legally correctly 

qualify facts and 

circumstances; 

- ready to perform official 

duties to ensure law and 

order, security of the 

individual, society, state; 

 I am ready to take part in 

the legal examination of 

draft regulatory legal acts, 

including in order to 

identify provisions in them 

that contribute to the 

creation of conditions for 

the manifestation of 

corruption. 

Модуль коды: МҚТТН - 3  

Модуль атауы: Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және 

теориялық негіздері  

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының мемлекет 

және құқық тарихы 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Пәннің мақсаты 

студенттердің бойында 

Қазақстанда мемлекет пен 

құқықтың пайда болу, 

қалыптасу және даму тарихы 

туралы біртұтас түсінік 

қалыптастыру болып 

табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Қазақстан Республикасының 

мемлекет және құқық тарихы 

мемлекет және құқық 

институттарының пайда 

болуын, қалыптасуы мен 

дамуын олардың негізгі 

тарихи нысандарында 

зерттейді, уақыт пен 

кеңістікте дамып келе жатқан 

мемлекеттік-құқықтық 

процестердің мазмұнын 

талдауын қарастырады. 

Код модуля: ИТОГП - 3  

Название модуля: Исторические 

и теоретические основы 

государства и права  

Название дисциплины: 
История государства и права 

Республики Казахстан   

Пререквизиты: Теория  

государства и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Целью дисциплины 

является формирование у 

студентов целостного 

представления об истории 

возникновения, становления и 

развития государства и права в 

Казахстане 

Краткое описание: Дисциплина 

история государства и права 

Республики Казахстан исследует 

возникновение, становление и 

развитие институтов государства 

и права в их основных 

исторических формах, 

анализирует содержание 

государственно-правовых 

процессов, развивающихся во 

времени и пространстве. 

Результаты обучения:  

Способен вести исследование 

письменной и устной речи на 

академическом уровне, 

Сode of module: HTFSL-

3 

Name of module: 

Historical and theoretical 

foundations of state and 

law 

Name of discipline: 

History of State and Law 

of the Republic of 

Kazakhstan  

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: The purpose of 

the discipline is to form 

students' holistic 

understanding of the 

history of the emergence, 

formation and 

development of the state 

and law in Kazakhstan. 

Brief description: The 

discipline history of state 

and law of the Republic of 

Kazakhstan examines the 

emergence, formation and 

development of 

institutions of state and 

law in their main historical 

forms, analyzes the 

content of state and legal 

processes developing in 



Оқыту нәтижелері: 
академиялық деңгейде 

жазбаша және ауызша 

сөйлеуге зерттеу жүргізуге, 

мемлекет пен құқықтың пайда 

болуы, дамуы және жұмыс 

істеуі туралы алған білімдері 

негізінде заңнамалық актілер 

мен алдыңғы сот шешімдеріне 

талдау жүргізуге, олардың 

негізгі белгілерін, тарихи және 

теориялық аспектіде 

конституциялық заңнаманың 

негіздері туралы анықтауға, 

сондай-ақ ғылыми зерттеу 

әдістерін қолдануға қабілетті. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Мемлекеттіліктің пайда болуы 

мен қалыптасуы және ҚР 

құқықтық мәртебесі туралы 

біледі. 

Елімізде дамыту қажет 

нормалар мен құқықтық 

институттарды тани алады. 

Мемлекет тарихы мен ҚР 

құқығын талдау дағдыларын 

меңгерген 

Мемлекеттің қалыптасуы мен 

дамуы саласында зерттеуді 

ұйымдастыру және жүргізу 

дағдыларын меңгерген 

проводить анализ 

законодательных актов и 

предшествующих судебных 

решений на основе полученных 

знаний о происхождении, 

развитии и функционирования 

государства и права, выявляет их 

основные признаки, об основах 

конституционного 

законодательства в историческом 

и теоретическом аспекте; а также 

применять методы научного 

исследования. 

Формируемые компетенции: 

Знает о происхождении и 

становления государственности и 

правового статуса РК. 

Умеет распознавать нормы и 

правовые институты которые 

необходимо развивать в нашей 

стране. 

Владеет навыками анализа 

истории государства и права РК 

Владеет навыками организации и 

проведения исследования в 

области становления и развития 

государства. 

time and space. 

Learning outcomes: Is 

able to conduct research 

on written and oral speech 

at the academic level, 

analyze legislative acts 

and previous court 

decisions based on the 

knowledge gained about 

the origin, development 

and functioning of the 

state and law, identifies 

their main features, about 

the foundations of 

constitutional legislation in 

historical and theoretical 

aspects; and also apply 

scientific research 

methods. 

Formed competencies: 
Knows about the origin 

and formation of statehood 

and the legal status of the 

Republic of Kazakhstan. 

He is able to recognize the 

norms and legal 

institutions that need to be 

developed in our country. 

Has the skills of analyzing 

the history of the state and 

law of the Republic of 

Kazakhstan 

Has the skills of 

organizing and conducting 

research in the field of 

formation and 

development of the state 

Модуль коды: МҚТТН - 3  

Модуль атауы: Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және 

теориялық негіздері  

Сode of module: HTFSL-3 

Пән атауы: Шетелдердің 

мемлекет және құқық тарихы 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы  

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттердің 

Код модуля: ИТОГП - 3  

Название модуля: Исторические 

и теоретические основы 

государства и права  

Название дисциплины: 
История государства и права 

зарубежных стран 

Пререквизиты: Теория  

государства и права  

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Формирование у 

обучаемых общих представлений 

Сode of module: HTFSL-

3 

Name of module: 

Historical and theoretical 

foundations of state and 

law 

Name of discipline: 
History of state and law of 

foreign countries 

Prerequisites: Theory of 

state and law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 



белгілі бір тарихи кезеңде 

олардың пайда болуы мен 

дамуы процесінде әлемнің 

жекелеген шет елдерінің 

мемлекеті мен құқығы туралы 

жалпы түсініктері мен 

білімдерін қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Шет 

елдердің мемлекет және құқық 

тарихы пәні ежелгі дәуірден 

бүгінгі күнге дейінгі мемлекет 

пен құқықтың пайда болу, 

қалыптасу және даму процесін 

зерттеуге бағытталған. Бұл 

пән мемлекет пен құқық 

институттарының дамуын 

олардың негізгі тарихи 

формаларында зерттейді, 

уақыт пен кеңістікте дамып 

келе жатқан мемлекеттік-

құқықтық процестердің 

мазмұнын талдайды. 

Оқыту нәтижелері:  
академиялық деңгейде 

жазбаша және ауызша 

сөйлеуге зерттеу жүргізуге, 

мемлекет пен құқықтың пайда 

болуы, дамуы және жұмыс 

істеуі туралы алған білімдері 

негізінде заңнамалық актілер 

мен алдыңғы сот шешімдеріне 

талдау жүргізуге, олардың 

негізгі белгілерін, тарихи және 

теориялық аспектіде 

конституциялық заңнаманың 

негіздері туралы анықтауға, 

сондай-ақ ғылыми зерттеу 

әдістерін қолдануға қабілетті. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

- мемлекеттің қалыптасуы мен 

дамуы және Қазақстан 

Республикасының құқықтық 

мәртебесі туралы білу .  

- мемлекет пен құқықтың даму 

тарихын талдау дағдыларын 

меңгеру. 

-өзінің кәсіби қызметінің 

саласына сәйкес нормативтік-

құқықтық актілерді әзірлеуге 

қатыса алады;; 

- құқықтық сауаттылық, 

құқықтық ойлау және 

и знаний о государстве и праве 

отдельных зарубежных стран 

мира в процессе их 

возникновения и развития на 

опредленном историческом 

этапе. 

Краткое описание: Дисциплина 

«История государства и права 

зарубежных стран» направлена 

на изучение процесса 

зарождения, становления и 

развития государства и права с 

древнейших времен до наших 

дней. Данная дисциплина 

исследует развитие институтов 

государства и права в их 

основных исторических формах, 

анализирует содержание 

государственно-правовых 

процессов, развивающихся во 

времени и пространстве. 

Результаты обучения:  

Способен вести исследование 

письменной и устной речи на 

академическом уровне, 

проводить анализ 

законодательных актов и 

предшествующих судебных 

решений на основе полученных 

знаний о происхождении, 

развитии и функционирования 

государства и права, выявляет их 

основные признаки, об основах 

конституционного 

законодательства в историческом 

и теоретическом аспекте; а также 

применять методы научного 

исследования. 

Формируемые компетенции:  
- знать о становлении и развитии 

государства и о правовом статусе 

Республики Казахстан .  

- обладать навыками анализа 

истории развития государства и 

права. 

- способен участвовать в 

разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии со сферой 

своей профессиональной 

деятельности; 

- способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

Purpose: Formation of 

students' general ideas and 

knowledge about the state 

and law of individual 

foreign countries in the 

process of their emergence 

and development at a 

certain historical stage. 

Brief description: The 

discipline «History of the 

state and law of foreign 

countries» is aimed at 

studying the process of 

origin, formation and 

development of the state 

and law from ancient times 

to the present day. This 

discipline explores the 

development of state and 

law institutions in their 

main historical forms, 

analyzes the content of 

state and legal processes 

developing in time and 

space. 

Learning outcomes: 

Is able to conduct research 

on written and oral speech 

at the academic level, 

analyze legislative acts 

and previous court 

decisions based on the 

knowledge gained about 

the origin, development 

and functioning of the 

state and law, identifies 

their main features, about 

the foundations of 

constitutional legislation in 

historical and theoretical 

aspects; and also apply 

scientific research 

methods. 

Formed competencies:  
-to know about the 

formation and 

development of the state 

and the legal status of the 

Republic of Kazakhstan .  

- have the skills to analyze 

the history of the 

development of the state 



құқықтық мәдениет негізінде 

кәсіби қызметті жүзеге 

асыруға қабілетті. 

на основе правовой грамотности, 

правового мышления и правовой 

культуры; 

 

and law. 

- is able to participate in 

the development of 

regulatory legal acts in 

accordance with the scope 

of his professional 

activity; 

- able to carry out 

professional activities on 

the basis of legal literacy, 

legal thinking and legal 

culture; 

Модуль коды: МҚТТН - 3  

Модуль атауы: Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және 

теориялық негіздері  

Пән атауы: Саяси-құқықтық 

ілімдер тарихы    

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы  

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: студентті Құқық 

философиясы және мемлекет 

пен құқық құру мәселелеріне 

қатысты теориялармен, 

доктриналармен, ілімдермен 

таныстыру  

Қысқаша сипаттамасы: 

Саяси және құқықтық ілімдер 

тарихы ілімдер мен 

теорияларды, құқықтық және 

саяси ойдың негізгі 

бағыттарын, құқық пен 

мемлекет теориясы мен 

философиясы саласындағы 

ойшылдардың ілімдерін, 

әлемдік ой тарихына елеулі 

үлес қосқан құқық пен 

мемлекет мәселелері бойынша 

зерделейді, қазіргі саяси-

құқықтық процестерді, саяси-

құқықтық процестер 

дамуының жалпы 

заңдылықтарын анықтауды 

зерттейді. 

Оқыту нәтижелері:  
академиялық деңгейде 

жазбаша және ауызша 

Код модуля: ИТОГП - 3  

Название модуля: Исторические 

и теоретические основы 

государства и права  

Название дисциплины: 
История политических и 

правовых учений  

Пререквизиты: Теория  

государства и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: ознакомить студента с 

теориями, доктринами, учениями 

касающиеся вопросов 

философии права и создания 

государства и права 

Краткое описание: История 

политических и правовых учений 

изучает доктрины и теории, 

основные направления правовой 

и политической мысли, учения 

мыслителей в сфере теории и 

философии права и государства, 

по вопросам права и государства, 

оставившие значительный вклад 

в истории мировой мысли, 

исследует современные 

политико-правовые процессы, 

установлении общих 

закономерностей развития 

политико-правовых процессов. 

Результаты обучения:  

Способен вести исследование 

письменной и устной речи на 

академическом уровне, 

проводить анализ 

законодательных актов и 

предшествующих судебных 

Сode of module: HTFSL-

3 

Name of module: 

Historical and theoretical 

foundations of state and 

law 

Name of discipline: 
History of political and 

legal doctrines 

Prerequisites: Theory of 

state and law  

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: to acquaint the 

student with theories, 

doctrines, teachings 

concerning the philosophy 

of law and the creation of 

the state and law  

Brief description: The 

history of political and 

legal doctrines studies 

doctrines and theories, the 

main directions of legal 

and political thought, the 

teachings of thinkers in the 

field of theory and 

philosophy of law and the 

state, on issues of law and 

the state that have made a 

significant contribution to 

the history of world 

thought, explores modern 

political and legal 

processes, establishing 

general patterns of 

development of political 

and legal processes. 



сөйлеуге зерттеу жүргізуге, 

мемлекет пен құқықтың пайда 

болуы, дамуы және жұмыс 

істеуі туралы алған білімдері 

негізінде заңнамалық актілер 

мен алдыңғы сот шешімдеріне 

талдау жүргізуге, олардың 

негізгі белгілерін, тарихи және 

теориялық аспектіде 

конституциялық заңнаманың 

негіздері туралы анықтауға, 

сондай-ақ ғылыми зерттеу 

әдістерін қолдануға қабілетті. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Білім алушылардың 

теориялық ойлауы мен тарихи 

санасын қалыптастыру 

тәсілдері туралы біледі.  

Ой-өрісін айтарлықтай 

кеңейте алады, қазіргі заманғы 

идеяларды бағалау үшін, 

бүгінгі күннің әлеуметтік, 

саяси және құқықтық 

мәселелерін шешу үшін 

бағдар береді. 

Саяси және құқықтық 

ойлауды талдау және бағалау 

дағдыларын меңгерген. 

 

 

решений на основе полученных 

знаний о происхождении, 

развитии и функционирования 

государства и права, выявляет их 

основные признаки, об основах 

конституционного 

законодательства в историческом 

и теоретическом аспекте; а также 

применять методы научного 

исследования. 

Формируемые компетенции: 

Знает о способах формирования 

теоретического мышления и 

исторического сознания.  

Умеет существенно расширять 

кругозор, дает ориентиры для 

оценки современных идей, для 

решения социальных, 

политических и правовых 

проблем сегодняшнего дня. 

Владеет навыками анализа и 

оценки политического и 

правового мышления. 

 

Learning outcomes:  
Is able to conduct research 

on written and oral speech 

at the academic level, 

analyze legislative acts 

and previous court 

decisions based on the 

knowledge gained about 

the origin, development 

and functioning of the 

state and law, identifies 

their main features, about 

the foundations of 

constitutional legislation in 

historical and theoretical 

aspects; and also apply 

scientific research 

methods. 

Formed competencies: 

knows about the ways of 

forming theoretical 

thinking and historical 

consciousness. 

knows how to significantly 

broaden his horizons, 

gives guidance for 

evaluating modern ideas, 

for solving social, political 

and legal problems of 

today. 

Possesses the skills of 

analysis and evaluation of 

political and legal 

thinking. 

Модуль коды: МҚТТН - 3  

Модуль атауы: Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және 

теориялық негіздері  

Пән атауы: Рим құқығы 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы  

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Пәннің мақсаты – 

кез-келген адвокаттың кәсіби 

қызметінде қажетті Азаматтық 

құқық саласындағы негізгі 

білімді игеру, римдік жеке 

құқық туралы тұтас түсінік 

Код модуля: ИТОГП - 3  

Название модуля: Исторические 

и теоретические основы 

государства и права  

Название дисциплины: 
Римское право 

Пререквизиты: Теория  

государства и права  

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Цель дисциплины 

овладение базовыми знаниями в 

области цивилистики, 

необходимыми в 

профессиональной деятельности  

юриста, составление целостного 

Сode of module: HTFSL-

3 

Name of module: 

Historical and theoretical 

foundations of state and 

law 

Name of discipline: 
Roman law 

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: The purpose of 

the discipline is to acquire 

basic knowledge in the 

field of civil law, 



қалыптастыру-оның 

тарихтағы, дереккөздердегі, 

субъектілердегі рөлі, ежелгі 

Римдегі отбасылық 

қатынастар мен азаматтық 

процесс, римдік меншік, 

міндеттеме және мұрагерлік 

құқық институттары туралы. 

Қысқаша сипаттамасы: Рим 

құқығы пәні римдік жеке 

құқық саласындағы теория 

мен практиканың негізгі 

мәселелерін зерттеуге, соның 

ішінде негізгі доктриналық 

көзқарастарды, іргелі жеке-

құқықтық институттарды, 

сондай-ақ ежелгі Римдегі 

жеке-құқықтық қатынастар 

саласындағы құқық қолдану 

практикасының мәселелерін 

талдауға арналған. Бұл курс 

студенттердің құқықтық 

ойлауын дамытуға ықпал 

ететін заманауи азаматтық 

құқықтың курсына кіріспе 

болып табылады. 

Оқыту нәтижелері:  
академиялық деңгейде 

жазбаша және ауызша 

сөйлеуге зерттеу жүргізуге, 

мемлекет пен құқықтың пайда 

болуы, дамуы және жұмыс 

істеуі туралы алған білімдері 

негізінде заңнамалық актілер 

мен алдыңғы сот шешімдеріне 

талдау жүргізуге, олардың 

негізгі белгілерін, тарихи және 

теориялық аспектіде 

конституциялық заңнаманың 

негіздері туралы анықтауға, 

сондай-ақ ғылыми зерттеу 

әдістерін қолдануға қабілетті. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

- Көне Римде пайда болған 

құқық жүйені біледі және 

жаңа құқық жүйесімен 

салыстырып талдау жасай 

алады. 

-логикалық дұрыс, дәлелді 

және анық ауызша және 

жазбаша сөйлеуді құрастыруға 

қабілетті болу; 

представление о римском 

частном праве – его роли в 

истории, источниках, субъектах, 

семейных правоотношениях и 

гражданском процессе в Древнем 

Риме, об институтах римского 

вещного, обязательственного и 

наследственного права.  

Краткое описание: Дисциплина 

«Римское право» посвящена 

изучению основных вопросов 

теории и практики в области 

римского частного права, в том 

числе, анализу базовых 

доктринальных воззрений, 

фундаментальных частно-

правовых институтов, а также 

вопросов правоприменительной 

практики в области частно-

правовых отношений в Древнем 

Риме. Данный курс является 

введением в курс современного 

гражданского права, способствуя 

развитию юридического 

мышления студентов. 

Результаты обучения:  

Способен вести исследование 

письменной и устной речи на 

академическом уровне, 

проводить анализ 

законодательных актов и 

предшествующих судебных 

решений на основе полученных 

знаний о происхождении, 

развитии и функционирования 

государства и права, выявляет их 

основные признаки, об основах 

конституционного 

законодательства в историческом 

и теоретическом аспекте; а также 

применять методы научного 

исследования. 

Формируемые компетенции:  
- знает систему и может 

проводить сравнительный анализ 

права, возникшее в Древнем 

Риме, с новой системой права. 

- уметь строить логически 

правильную, аргументированную 

и четкую устную и письменную 

речь; 

- быть способным толкованию 

necessary in the 

professional activity of 

any lawyer, to form a 

holistic view of Roman 

private law – its role in 

history, sources, subjects, 

family relations and civil 

procedure in Ancient 

Rome, about the 

institutions of Roman 

property, obligation and 

inheritance law. 

Brief description: The 

discipline «Roman Law» 

is devoted to the study of 

the main issues of theory 

and practice in the field of 

Roman private law, 

including the analysis of 

basic doctrinal views, 

fundamental private law 

institutions, as well as 

issues of law enforcement 

practice in the field of 

private law relations in 

Ancient Rome. This 

course is an introduction to 

the course of modern civil 

law, contributing to the 

development of legal 

thinking of students. 

Learning outcomes: Is 

able to conduct research 

on written and oral speech 

at the academic level, 

analyze legislative acts 

and previous court 

decisions based on the 

knowledge gained about 

the origin, development 

and functioning of the 

state and law, identifies 

their main features, about 

the foundations of 

constitutional legislation in 

historical and theoretical 

aspects; and also apply 

scientific research 

methods. 

Formed competencies:  
- knows the system and 

can conduct a comparative 



- әр түрлі құқықтық актілерді 

түсіндіруге қабілетті болу; 

-заңға дәлме-дәл сәйкес 

келетін құқықтық әрекеттерді 

жасауға және шешімдерді 

қабылдауға қабілетті болу; 

өзінің кәсіби қызмет бағытына 

сәйкес нормативтік құқықтық 

актілерді құрастыруға 

қатысуға қабілетті болу. 

различных нормативных 

правовых актов; 

- быть способным совершать 

правовые действия и принимать 

решения, точно 

соответствующие закону; 

- быть способным участвовать в 

составлении нормативных 

правовых актов в соответствии 

со своим направлением 

профессиональной деятельности. 

analysis of the law that 

arose in Ancient Rome 

with the new system of 

law. 

- be able to build a 

logically correct, reasoned 

and clear oral and written 

speech; 

- be able to interpret 

various regulatory legal 

acts; 

- be able to perform legal 

actions and make 

decisions that exactly 

comply with the law; 

- be able to participate in 

the drafting of regulatory 

legal acts in accordance 

with their professional 

activities. 

Модуль коды: ӘГ-1                                         

Модуль атауы: Әлеуметтік-

гуманитарлық  

Пән атауы: Академиялық хат  

Пререквизиттер: Қазақ 

(Орыс) тілі                                                                                                            

language 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты:  

Қысқаша сипаттамасы: 

Курсты оқу аналитикалық 

мәтіндік қызметпен 

байланысты кәсіби 

коммуникативтік 

құзыреттілікті 

қалыптастыруға және 

кеңейтуге; білім алушыларда 

лингвистикалық және 

прагматикалық ойлау 

дағдыларын, сондай-ақ 

ғылыми деректер базасында 

ақпарат іздеумен, мәтіндерді 

талдау мен реферирлеумен, 

академиялық хаттың түрлі 

жанрларымен жұмыс істеумен 

байланысты дағдыларды 

қалыптастыруға бағытталған. 

Оқыту нәтижелері: 

Код модуля: СГ - 1                                     

Название модуля: Социально-

гуманитарный  

Название дисциплины: 
Академическое письмо 

Пререквизиты: Казахский 

(Русский) язык                                                                                   

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель:  
Краткое описание: Изучение 

курса направлено на 

формирование 

профессиональной и расширение 

коммуникативной компетенций, 

связанных с аналитической 

текстовой деятельностью; 

формирование у обучающихся 

навыков лингвистического и 

прагматического мышления, а 

также навыков, связанных с 

поиском информации в научных 

базах данных, анализом и 

реферированием текстов, 

работой с различными жанрами 

академического письма. 

Результаты обучения: 

Способен вести исследование 

письменной и устной речи на 

академическом уровне, 

Сode of module: SH - 1 

Name of module: Social 

and humanitarian 

Name of discipline: 
Academic writing      

Prerequisites: Kazakh 

(Russian) 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: 
Brief description: The 

course is aimed at the 

formation of professional 

and expansion of 

communicative 

competencies related to 

analytical textual activity; 

the formation of students' 

linguistic and pragmatic 

thinking skills, as well as 

skills related to the search 

for information in 

scientific databases, 

analysis and abstracting 

texts, working with 

various genres of 

academic writing. 

Learning outcomes: Is 

able to conduct research 

on written and oral speech 



академиялық деңгейде 

жазбаша және ауызша 

сөйлеуге зерттеу жүргізуге, 

мемлекет пен құқықтың пайда 

болуы, дамуы және жұмыс 

істеуі туралы алған білімдері 

негізінде заңнамалық актілер 

мен алдыңғы сот шешімдеріне 

талдау жүргізуге, олардың 

негізгі белгілерін, тарихи және 

теориялық аспектіде 

конституциялық заңнаманың 

негіздері туралы анықтауға, 

сондай-ақ ғылыми зерттеу 

әдістерін қолдануға қабілетті. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

- отандық және шетелдік 

зерттеушілердің нәтижелерін 

қорытындылау және сыни 

бағалау, перспективалық 

бағыттарды анықтау, зерттеу 

бағдарламасын құру 

мүмкіндігіне ие болу;  

- ғылыми зерттеудің таңдалған 

тақырыбының өзектілігін, 

теориялық және практикалық 

маңыздылығын негіздеу 

қабілетіне ие; 

- ғылыми қоғамдастыққа 

зерттеу нәтижелерін мақала 

немесе баяндама түрінде 

ұсыну мүмкіндігін істей білу 

керек; 

- таңдалған ғылыми зерттеу 

тақырыбының өзектілігін, 

теориялық және практикалық 

маңыздылығын негіздеу 

мүмкіндігін қолдана алады.  

 

 

проводить анализ 

законодательных актов и 

предшествующих судебных 

решений на основе полученных 

знаний о происхождении, 

развитии и функционирования 

государства и права, выявляет их 

основные признаки, об основах 

конституционного 

законодательства в историческом 

и теоретическом аспекте; а также 

применять методы научного 

исследования. 

Формируемые компетенции: 

способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований;  

- способность обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования; 

- способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада; 

- способность обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования. 

at the academic level, 

analyze legislative acts 

and previous court 

decisions based on the 

knowledge gained about 

the origin, development 

and functioning of the 

state and law, identifies 

their main features, about 

the foundations of 

constitutional legislation in 

historical and theoretical 

aspects; and also apply 

scientific research 

methods. 

Formed competencies:  - 

the ability to summarize 

and critically evaluate the 

results obtained by 

domestic and foreign 

researchers, identify 

promising areas, draw up a 

research program; 

- the ability to substantiate 

the relevance, theoretical 

and practical significance 

of the chosen topic of 

scientific research; 

- the ability to present the 

results of the study to the 

scientific community in 

the form of an article or 

report; 

- the ability to substantiate 

the relevance, theoretical 

and practical significance 

of the chosen topic of 

scientific research. 

Модуль коды: ӘГ-1                                         

Модуль атауы: Әлеуметтік-

гуманитарлық  

Пән атауы: Ғылыми зерттеу 

әдістері  

Пререквизиттер: Қазақ 

(Орыс) тілі                                                                                                            

language 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

Код модуля: СГ - 1                                     

Название модуля: Социально-

гуманитарный  

Название дисциплины: Методы 

научных исследований 

Пререквизиты: Казахский 

(Русский) язык                                                                                   

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель:  

Сode of module: SH - 1 

Name of module: Social 

and humanitarian 

Name of discipline: 
Methods of scientific 

research 

Prerequisites: Kazakh 

(Russian) 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 



тапсыру 

Мақсаты:  

Қысқаша сипаттамасы: 

Ғылыми зерттеу әдістері 

курсы ғалымдардың қазіргі 

жетістіктері негізінде ғылыми 

зерттеулер жүргізудің негізгі 

теориялық ережелерін, 

технологияларын, 

практикалық әдістері мен 

тәсілдерін зерделеуге 

бағытталған және әдіснамалық 

және ғылыми мәдениетті 

қалыптастыруға, ғылыми 

мәтіндерді икемді қабылдауға, 

әдістеме бойынша 

пікірталастарға қатысуға, 

алынған білімді ғылыми-

зерттеу жұмысында тиімді 

қолдануға ықпал етеді. 

Оқыту нәтижелері:  

академиялық деңгейде 

жазбаша және ауызша 

сөйлеуге зерттеу жүргізуге, 

мемлекет пен құқықтың пайда 

болуы, дамуы және жұмыс 

істеуі туралы алған білімдері 

негізінде заңнамалық актілер 

мен алдыңғы сот шешімдеріне 

талдау жүргізуге, олардың 

негізгі белгілерін, тарихи және 

теориялық аспектіде 

конституциялық заңнаманың 

негіздері туралы анықтауға, 

сондай-ақ ғылыми зерттеу 

әдістерін қолдануға қабілетті. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Білу керек: 
 - сыни ойлау туралы;  

 - жалпы ғылыми әдістер және 

оларды ғылыми зерттеулерде 

қолдану туралы; 

- кейбір арнайы әдістер және 

оларды ғылыми зерттеулерде 

қолдану туралы; 

- ғылыми деректерді жинау 

және өңдеу әдістері туралы; 

- техникалық ғылымдар мен 

инженерлік зерттеулердің 

қазіргі ғылымдағы рөлі 

туралы; 

- жүйелік және корреляциялық 

Краткое описание: Курс 

«Методы научных 

исследований» направлен на 

изучение основных 

теоретических положений, 

технологий, практических 

методов и приемов проведения 

научных исследований на базе 

современных достижений 

ученых и способствует 

формированию 

методологической и научной 

культуры, гибкому восприятию 

научных текстов, участию в 

дискуссиях по методологии, 

эффективному применению 

полученных знаний в научно-

исследовательской работе. 

Результаты обучения:  

Способен вести исследование 

письменной и устной речи на 

академическом уровне, 

проводить анализ 

законодательных актов и 

предшествующих судебных 

решений на основе полученных 

знаний о происхождении, 

развитии и функционирования 

государства и права, выявляет их 

основные признаки, об основах 

конституционного 

законодательства в историческом 

и теоретическом аспекте; а также 

применять методы научного 

исследования. 

Формируемые компетенции: 

Знать: 

 о критическом мышлении;  

 об общенаучных методах и их 

применении в научных 

исследованиях; 

 о некоторых специальных 

методах и их применении в 

научных исследованиях; 

 о методах сбора и обработки  

 научных данных; 

 о роли технических наук и 

инженерных исследований в 

современной науке; 

 иметь понятия о методах 

системного и корреляционного 

анализа, моделирования и 

Purpose: 
Brief description: The 

course «Methods of 

scientific research» is 

aimed at studying the main 

theoretical provisions, 

technologies, practical 

methods and techniques of 

conducting scientific 

research on the basis of 

modern achievements of 

scientists and contributes 

to the formation of 

methodological and 

scientific culture, flexible 

perception of scientific 

texts, participation in 

discussions on 

methodology, effective 

application of acquired 

knowledge in research 

work. 

Learning outcomes:  Is 

able to conduct research 

on written and oral speech 

at the academic level, 

analyze legislative acts 

and previous court 

decisions based on the 

knowledge gained about 

the origin, development 

and functioning of the 

state and law, identifies 

their main features, about 

the foundations of 

constitutional legislation in 

historical and theoretical 

aspects; and also apply 

scientific research 

methods. 

Formed competencies: 

To know: 
- about critical thinking;  

- about general scientific 

methods and their 

application in scientific 

research; 

- about some special 

methods and their 

application in scientific 

research; 

- methods of collecting 



талдау, модельдеу және 

жүйелік оңтайландыру 

әдістері туралы түсініктерге 

ие болуды. 

Істей білу: 

- әдеби деректерді талдау, 

эксперименттік жұмыстарды 

орындау жоспарларын 

құруды; 

- болжамды зерттеулердің 

мақсаттарын, 

тұжырымдамалары мен 

міндеттерін тұжырымдауды; 

- әдеби және эксперименттік 

ғылыми деректерді талдауда 

саралау, абстракциялау және 

формализациялау әдістерін 

қолдануды; 

- өлшеу құралдарымен және 

алынған эксперименттік 

деректермен жұмысты; 

- ғылыми деректер мен 

технологиялық шешімдердің 

SWOT-талдауын орындауды; 

- ғылыми зерттеулерді 

жоспарлау кезінде 

тәуекелдерді және олардың 

алдын алу жолдарын 

бағалауды; 

- кез келген түрдегі жобаларға 

өтінім беруді; 

- ғылыми базалармен және 

ғылымометриялық 

көрсеткіштермен жұмыс 

жасауды;  

- алған білімдерін ғылыми-

зерттеу қызметін жүргізуде 

және ұйымдастыруда 

қолдануды. 

Дағдысы болуы керек:  

Курсты аяқтағаннан кейін 

докторант нақты таңдалған 

ғылыми тапсырма үшін 

ғылыми зерттеу әдістерін 

талдау және қолдану қабілетін 

көрсетуі керек.  

 методах оптимизации. 

Уметь: 

– составлять планы анализа 

литературных данных, 

выполнения экспериментальных 

работ; 

– формулировать цели, 

концепции и задачи 

предполагаемых исследований; 

– применять методы 

ранжирования, абстрагирования 

и формализации при анализе 

литературных и 

экспериментальных научных 

данных; 

– работать со средствами 

измерений и полученными 

экспериментальными данными; 

– выполнять SWOT-анализ 

научных данных и 

технологических решений; 

– оценивать риски и пути их 

предотвращения при 

планировании научных 

исследований; 

– подачи заявок на проекты 

любого типа; 

– работать с научными базами и 

наукометрическими 

показателями;  

- применять полученные знания в 

проведении и организации 

научно-исследовательской 

деятельности; 

Владеть: 
После завершения курса 

докторант должен 

продемонстрировать способность 

анализировать и применять 

методы научных исследований 

для конкретно выбранной 

научной задачи. 

and processing scientific 

data; 

- on the role of technical 

sciences and engineering 

research in modern 

science; 

- have an understanding of 

the methods of system and 

correlation analysis, 

modeling and 

optimization methods. 

Be able to: 

– make plans for analyzing 

literary data, performing 

experimental work; 

– formulate the goals, 

concepts and objectives of 

the proposed research; 

– apply methods of 

ranking, abstraction and 

formalization in the 

analysis of literary and 

experimental scientific 

data; 

– work with measuring 

instruments and 

experimental data 

obtained; 

– perform SWOT analysis 

of scientific data and 

technological solutions; 

– assess risks and ways to 

prevent them when 

planning scientific 

research; 

– submission of 

applications for projects of 

any type; 

– work with scientific 

databases and 

scientometric indicators;  

- apply the acquired 

knowledge in conducting 

and organizing research 

activities; 

Possess skills: 

After completing the 

course, the doctoral 

student must demonstrate 

the ability to analyze and 

apply research methods for 

a specifically chosen 



scientific task. 

Модуль коды: АҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу  

Пән атауы: Азаматтық құқық 

(ерекше бөлім)  

Пререквизиттер: Азаматтық 

құқық (жалпы бөлім) 

Постреквизиттер:  
Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттердің 

азаматтық құқықтың ерекше 

бөліміне енетін 

институттардың негізгі 

ережелерін меңгеруі және 

азаматтық кодекстің ерекше 

бөлімін жалпы бөлімнің 

ережелерімен, сондай-ақ 

азаматтық айналымда 

туындайтын қатынастарды 

реттейтін өзге де 

нормативтік құқықтық 

актілердің нормаларымен 

үйлестіре білуі пәннің 

мақсаты ретінде алынды. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Азаматтық құқықтың ерекше 

бөлімі міндеттемелердің 

жекелеген түрлерін, шарттан 

тыс міндеттемелерді, 

зияткерлік меншік 

құқықтарын, мұрагерлік және 

халықаралық жеке 

құқықтарды зерделеуге 

бағытталған. Пән білім 

алушыларда нормативтік 

құқықтық актілерді қолдану, 

азаматтық айналым саласында 

материалдық құқық 

нормаларын іске асыру, 

азаматтық заңнамаға дәл 

сәйкестікте шешімдер 

қабылдау және құқықтық іс-

әрекеттер жасау қабілетін 

қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: заң 

мәселелерінің кең ауқымы 

бойынша кеңес беру, қаржы 

Код модуля: ПРГП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Гражданское право (особенная 

часть) 

Пререквизиты: Гражданское 

право (общая часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Цель курса - научить 

студентов основным положениям 

институтов, входящих в 

специальный раздел 

гражданского законодательства, 

и совместить специальный 

раздел ГК с положениями 

общего раздела, а также иными 

нормами, регулирующими 

отношения, возникающие в 

гражданский оборот. 

Краткое описание: Особенная 

часть гражданского права 

направлена на изучение 

отдельных видов обязательств, 

внедоговорных обязательств, 

прав интеллектуальной 

собственности, наследственного 

и международного частного 

права. Дисциплина формирует у 

обучающихся способность 

применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального права в 

сфере гражданского оборота, 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с гражданским 

законодательством.  

Результаты обучения: 

консультировать по широкому 

кругу юридических вопросов, 

представлять правовые интересы 

клиентов в финансовом секторе; 

вести переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры в 

области информации, бизнеса и 

Сode of module: LRCLR 

- 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil  law 

relations 

Name of discipline: Civil 

law (special part) 

Prerequisites: Civil law 

(general part) 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: The aim of the 

course is to teach students 

the basic provisions of the 

institutions included in the 

special section of civil law 

and to combine a special 

section of the Civil Code 

with the provisions of the 

general section, as well as 

other regulations 

governing relations arising 

in civil circulation. 

Brief description: A 

special part of civil law is 

aimed at studying certain 

types of obligations, non-

contractual obligations, 

intellectual property rights, 

inheritance and private 

international law. The 

discipline forms students' 

ability to apply regulatory 

legal acts, implement the 

norms of substantive law 

in the field of civil 

turnover, make decisions 

and perform legal actions 

in strict accordance with 

civil legislation. 

Learning outcomes: 
advise on a wide range of 

legal issues, represent the 

legal interests of clients in 

the financial sector; 

negotiate an agreement on 

issues that cause legal 

disputes in the field of 

information, business and 



секторында клиенттердің 

құқықтық мүдделерін білдіру; 

ақпарат, бизнес және 

зияткерлік меншік саласында 

құқықтық дауларды 

тудыратын мәселелер 

бойынша келісімге қол 

жеткізу туралы келіссөздер 

жүргізу; ағымдағы еңбек 

заңнамасы негізінде заңдар 

мен Үкімет қаулыларының 

жобаларын жасау; мұраға 

және отбасы институтына 

байланысты заңды 

құжаттарды ресімдеу, еңбек 

заңнамасының талаптарын 

сақтау,еңбек заңнамасының 

талаптарын сақтау және 

сондай-ақ экологиялық, 

аграрлық және жер 

қатынастары саласындағы 

заңды қорытындыларды 

дайындайды және реттейді. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

- өзінің болашақ кәсібінің 

әлеуметтік маңыздылығын 

сезінуі, қажетті кәсіби 

құқықтық санасы жеткілікті 

деңгейде болуы тиіс; 

- өзінің кәсіби міндеттерін 

адал атқаруы, заңгердің 

этика принциптерін сақтауы 

қажет;  

- ойлау мәдениетін игеруі 

тиіс, ақпаратты 

жинақтауға, талдауға, 

қабылдауға сондай-ақ мақсат 

қоя білуге және оған қол 

жеткізуге қауқарлы болуы 

тиіс;  

- ойын ауызша және жазбаша 

логикалық дұрыс, дәйекті 

және ұғынықты жеткізе 

білуге қабілетті болуы тиіс;  

- өзінің кәсіби қызметі 

бойынша нормативтік 

құқықтық актілерді әзірлеуге 

қатысуға қабілетті болуы 

тиіс;  

- дамыған құқықтық сананың, 

құқықтық ойлау қабілетінің 

және құқықтық мәдениетінің 

интеллектуальной 

собственности; составлять 

проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего трудового 

законодательства; оформлять 

юридические документы 

связанные с наследством и 

институтом семьи, а также 

подготавливать и регулировать 

юридические заключения в сфере 

экологических, аграрных и 

земельных правотношений. 

Формируемые компетенции:  

- должны чувствовать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

необходимой профессиональной 

правосознанием; 

- должен добросовестно 

выполнять свои 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы 

адвокатской этики; 

- должен владеть культурой 

мышления, уметь собирать, 

анализировать, получать 

информацию, а также уметь 

ставить цели и достигать их; 

- игру нужно уметь излагать 

логически правильно, 

последовательно и понятно устно 

и письменно; 

- иметь возможность участвовать 

в разработке регламентов своей 

профессиональной деятельности; 

- уметь осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

- уметь обеспечивать соблюдение 

законодательства юридическими 

лицами; 

- уметь неукоснительно 

соблюдать требования закона 

при принятии решений и 

совершении юридических 

действий; 

- уметь применять нормы 

материального и 

intellectual property; draft 

laws and government 

regulations based on 

current labor legislation; 

draw up legal documents 

related to inheritance and 

the institution of the 

family, and also prepare 

and regulate legal opinions 

in the field of 

environmental, agricultural 

and land legal relations. 

Formed competencies: - 

must feel the social 

significance of their future 

profession, have the 

necessary professional 

legal awareness; 

- must conscientiously 

fulfill their professional 

duties, observe the 

principles of advocacy 

ethics; 

- must have a culture of 

thinking, be able to collect, 

analyze, receive 

information, as well as be 

able to set goals and 

achieve them; 

- the game must be able to 

present logically correctly, 

consistently and clearly 

orally and in writing; 

- have the opportunity to 

participate in the 

development of 

regulations for their 

professional activities; 

- be able to carry out 

professional activities on 

the basis of a developed 

sense of justice, legal 

thinking and legal culture; 

- be able to ensure 

compliance with the law 

by legal entities; 

- be able to strictly comply 

with the requirements of 

the law when making 

decisions and performing 

legal actions; 

- be able to apply the 



негізінде кәсіби қызметін 

жүзеге асыруға қабілетті 

болуы қажет; 

- құқық субъектілерінің 

заңнама талаптарын 

сақтауын қамтамасыз етуге 

қабілетті болуы қажет;  

- шешім қабылдау мен заңи 

әрекеттерді жасау кезінде 

заң талаптарын дәлмедәл 

сақтауға  қабілетті болуы 

қажет;  

- өзінің кәсіби қызметі 

барысында материалдық 

және процессуальдық 

құқықтың нормаларын 

жүзеге асыруға, нормативтік 

құқықтық актілерді қолдана 

білуге қабілетті болуы тиіс;  

- фактілер мен мән-жайларды 

заңи дұрыс саралауға 

қабілетті болуы керек;  

- заңи құжаттарды әзірлеу 

дағдыларын меңгеруі қажет;  

- заңи қызметтердің 

жекелеген түрлері бойынша 

білікті құқықтық 

қорытындылар және 

кеңестер беруге қабілетті 

болуы тиіс. 

процессуального права, 

применять нормативные акты в 

процессе своей 

профессиональной деятельности; 

- уметь юридически 

анализировать факты и 

обстоятельства; 

- иметь навыки разработки 

юридических документов; 

- уметь давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по отдельным 

видам юридических услуг. 

norms of substantive and 

procedural law, apply 

regulations in the course of 

their professional 

activities; 

- be able to legally analyze 

facts and circumstances; 

- have skills in drafting 

legal documents; 

- be able to give qualified 

legal opinions and advice 

on certain types of legal 

services. 

Модуль коды: ҚҚҚҚР - 5 

Модуль атауы: Қылмыстық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу 

Пән атауы: Қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Пререквизиттер: Қылмыстық 

құқығы (жалпы бөлім) 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттердің 

Қазақстан Республикасы 

Қылмыстық құқығының 

жалпы бөлігі бойынша 

теориялық білімдер алу және 

құқық қолдану органдарына 

жүктелген міндеттерді тиімді 

орындау үшін қажетті 

дағдыларды алуға үйрету 

Код модуля: ПРУП - 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Уголовное право (особенная 

часть) 

Пререквизиты: Уголовное 

право (общая часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Научить студентов 

приобретать теоретические 

знания по той или иной части 

уголовного права Республики 

Казахстан и приобретать навыки, 

необходимые для эффективного 

выполнения задач, возложенных 

на правоохранительные органы. 

Краткое описание: Данная 

Сode of module: LRCLR 

- 5 

Name of module: Legal 

regulation of criminal law 

relations  

Name of discipline: 
Criminal Law (special 

part) 

Prerequisites: Criminal 

Law (general part) 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: To teach 

students to acquire 

theoretical knowledge on 

one or another part of the 

criminal law of the 

Republic of Kazakhstan 

and acquire the skills 

necessary to effectively 



болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

оқу пәні ҚК Ерекше бөлігінің 

нормалары мен 

институттарын теориялық 

меңгеруге және оларды құқық 

қорғау және өзге де кәсіби 

қызметте қолдану дағдыларын 

меңгеруге бағытталған, білім 

алушыларда қылмыстардың 

нақты құрамдарын талдау, 

түсіндіру және қолдану 

қабілетін, құқық қорғау 

органдарының құқық қолдану 

практикасын түсіндіру 

қабілетін, сондай-ақ 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды дұрыс 

саралауды қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: 
қылмыстық құқық 

бұзушылықтың құрамын ашу, 

қылмыстар мен қылмыстарды 

санаттар бойынша жіктеу, 

қылмыстық құқық 

қағидаттарын, заңнамалық 

актілерді және нақты 

қылмыстық істермен 

байланысты алдыңғы 

шешімдерді (қылмыстық 

қудалау және сот төрелігі 

органдарының) зерттеу және 

бағалау, қылмыстық құқықтың 

жалпы және ерекше бөлігі 

нормаларының криминология 

ғылымына сәйкестігі. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

- ойлау мәдениетіне ие, 

ақпарат жинауды, талдауды, 

қабылдауды, мақсат қоюды 

және оған қол жеткізу 

жолдарын таңдауға қабілетті; 

- заңға сәйкес қатаң тәртіппен 

шешімдер қабылдауға және 

заңды әрекеттерді жасауға 

қабілетті; 

- қылмыстық-құқықтық қорғау 

объектісі бойынша 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды топтастыра 

алу қабілетіне ие;  

кәсіби қызметте құқығын 

учебная дисциплина направлена 

на теоретическое усвоение норм 

и институтов Особенной части 

УК и приобретение навыков их 

применения в 

правоохранительной и иной 

профессиональной деятельности, 

формирует у обучающихся 

способность анализировать, 

толковать и применять 

конкретные составы 

преступлений, способность 

разъяснения 

правоприменительной практики 

правоохранительных органов, а 

также умение правильно 

квалифицировать уголовные 

правонарушения. 

Результаты обучения: 

раскрывать состав уголовного 

правонарушения, 

классифицировать преступления 

и преступность по категориям, 

исследовать и оценивать 

принципы уголовного права, 

законодательные акты и 

предшествующие решения 

(органов уголовного 

преследования и правосудия), 

связанные с конкретными 

уголовными делами, на 

соответствие норм общей и 

особенной части уголовного 

права и криминологической 

науке. 

Формируемые компетенции: - 

обладает культурой мышления, 

умеет собирать, анализировать, 

получать, ставить цели и 

выбирать пути их достижения; 

- способен принимать решения и 

обращаться в суд в соответствии 

с законом; 

- имеет возможность 

группировать уголовные 

правонарушения по объекту 

уголовно-правовой охраны; 

обладает навыками раскрытия 

значения уголовного закона для 

осуществления права на 

профессиональную деятельность; 

- имеет возможность применять 

perform the tasks assigned 

to law enforcement 

agencies. 

Brief description: This 

academic discipline is 

aimed at the theoretical 

assimilation of the norms 

and institutions of the 

Special part of the 

Criminal Code and the 

acquisition of skills for 

their application in law 

enforcement and other 

professional activities, 

forms the ability of 

students to analyze, 

interpret and apply 

specific elements of 

crimes, the ability to 

explain the law 

enforcement practice of 

law enforcement agencies, 

as well as the ability to 

correctly qualify criminal 

offenses. 

Learning outcomes: to 

disclose the composition 

of a criminal offense, 

classify crimes and 

criminality into categories, 

investigate and evaluate 

the principles of criminal 

law, legislative acts and 

previous decisions (of 

criminal prosecution and 

justice bodies) related to 

specific criminal cases, for 

compliance with the norms 

of the general and special 

part of criminal law and 

criminological science. 

Formed competencies:  

- has a culture of thinking, 

is able to collect, analyze, 

receive, set goals and 

choose ways to achieve 

them; 

- is able to make decisions 

and take legal action in 

accordance with the law; 

- has the ability to group 

criminal offenses by object 



жүзеге асыру үшін 

қылмыстық құқықтың 

мағынасын ашу дағдысына ие; 

- қылмыстық құқық Ерекше 

бөлігінің нормаларын сөзбе-

сөз және оның мағынасына 

қарай қолдану қабілеті бар; 

- қылмыстық құқық 

бұзушылық құрамының 

бар/жоғы сұрақтары бойынша 

құқықтық білікті қорытынды 

беру дағдысына ие; 

- қылмыстық құқықтың жалпы 

және ерекше бөлімдерінің 

нормаларын қолдануға, 

қылмыстық  заңнамалары 

бойынша, нақты қылмыстық 

құқық бұзушылықтың 

құрамын айқындауға, 

қылмыстарды санаттар 

бойынша саралауға, 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтар туралы іс 

қозғауда нақты фактілер мен 

жағдайларды бағалауға 

қабілетті.    

нормы Особенной части 

уголовного закона буквально и в 

соответствии с ее смыслом; 

- имеет возможность дать 

компетентное юридическое 

заключение о 

наличии/отсутствии уголовного 

правонарушения; 

- умеет применять нормы общей 

и специальной разделов 

уголовного права, определять 

состав конкретных уголовных 

правонарушений, 

предусмотренных уголовным 

законодательством, 

классифицировать преступления 

по категориям, давать оценку 

конкретным фактам и 

обстоятельствам при 

возбуждении уголовного дела. 

of criminal law protection; 

has the skills to reveal the 

meaning of criminal law 

for the exercise of the right 

to professional activity; 

- has the ability to apply 

the provisions of the 

Special Part of criminal 

law literally and in 

accordance with its 

meaning; 

- has the ability to give a 

competent legal opinion 

on the presence / absence 

of a criminal offense; 

- is able to apply the rules 

of general and special 

sections of criminal law, to 

determine the composition 

of specific criminal 

offenses under criminal 

law, to classify crimes by 

category, to assess specific 

facts and circumstances in 

the initiation of criminal 

proceedings. 

Модуль коды: АҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу  

Пән атауы: Еңбек құқығы 

Пререквизиттер: Азаматтық 

құқық (жалпы бөлім) 

Постреквизиттер: 
Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерге 

Қазақстан Республикасында 

еңбек құқығының тараптары 

жұмыс беруші мен жұмысшы, 

қызметкерлердің арасындағы 

қоғамдық еңбек қатынастарын 

құқықтық реттеуді теориялық 

жағынан оқытып, тәжірибеде 

қолдануды үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Курс қоғамдық еңбек 

қатынастарын реттейтін құқық 

нормаларын, сондай-ақ 

құқықтық категорияларды, 

Код модуля: ПРГП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских 

правоотношений 

Название дисциплины: 

Трудовое право 

Пререквизиты: Гражданское 

право  (общая часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Обучить студентов 

теоретическим аспектам 

правового регулирования 

общественных трудовых 

отношений между работодателем 

и работником, участниками 

трудового законодательства в 

Республике Казахстан и 

применять его на практике. 

Краткое описание: Курс 

посвящен анализу норм права, 

регулирующие общественные 

трудовые отношения, а также 

правовые категории, 

Сode of module: LRCLR 

- 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil  law 

relations 

Name of discipline: 
Labour law 

Prerequisites: Civil law 

(general part) 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: To teach 

students the theoretical 

aspects of the legal 

regulation of public labor 

relations between the 

employer and the 

employee, the parties to 

the labor law in the 

Republic of Kazakhstan 

and to apply it in practice. 

Brief description: The 

course is devoted to the 

analysis of the norms of 



еңбек құқығы ғылымына тән 

теориялық 

тұжырымдамаларды талдауға 

арналған. Білім алушыларда 

еңбек құқығы саласындағы 

құқықтық қатынастар 

субъектілерінің бұзылған 

құқықтарын қорғау 

мақсатында нақты 

жағдайларды шешу үшін 

қолданыстағы еңбек 

заңнамасын қолдану және 

пайдалану бойынша 

теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды 

қалыптастырады. 

Оқу нәтижесі: заң 

мәселелерінің кең ауқымы 

бойынша кеңес беру, қаржы 

секторында клиенттердің 

құқықтық мүдделерін білдіру; 

ақпарат, бизнес және 

зияткерлік меншік саласында 

құқықтық дауларды 

тудыратын мәселелер 

бойынша келісімге қол 

жеткізу туралы келіссөздер 

жүргізу; ағымдағы еңбек 

заңнамасы негізінде заңдар 

мен Үкімет қаулыларының 

жобаларын жасау; мұраға 

және отбасы институтына 

байланысты заңды 

құжаттарды ресімдеу, еңбек 

заңнамасының талаптарын 

сақтау,еңбек заңнамасының 

талаптарын сақтау және 

сондай-ақ экологиялық, 

аграрлық және жер 

қатынастары саласындағы 

заңды қорытындыларды 

дайындайды және реттейді. 

Қалыптасатын құзыреттер:  
Еңбек құқығы теориясының 

маңызды ережелері мен 

қорытындыларын біледі; 

еңбек құқығы жүйесінің мәні 

мен мазмұнын; еңбек 

құқығының негізгі 

салаларының құрылымы мен 

мазмұнын; Қазақстан 

Республикасындағы еңбек 

теоретические концепции, 

характерные для науки трудового 

права. Формирует у 

обучающихся теоретические 

знания и практические навыки по 

применению и использованию 

действующего трудового 

законодательства для разрешения 

конкретных ситуаций с целью 

защиты нарушенных прав 

субъектов правоотношений в 

области трудового права. 

Результат обучения:   
консультировать по широкому 

кругу юридических вопросов, 

представлять правовые интересы 

клиентов в финансовом секторе; 

вести переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры в 

области информации, бизнеса и 

интеллектуальной 

собственности; составлять 

проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего трудового 

законодательства; оформлять 

юридические документы 

связанные с наследством и 

институтом семьи, а также 

подготавливать и регулировать 

юридические заключения в сфере 

экологических, аграрных и 

земельных правотношений. 

Формируемые компетенции:  
Знает важнейшие положения и 

выводы теории трудового права; 

сущность и содержание системы 

трудового права; структуру и 

содержание основных отраслей 

трудового права; умеет 

самостоятельно характеризовать, 

оценивать сущность трудовых 

правоотношений в РК; дает 

первичные представления об 

основных положениях теории 

трудового права;  ориентируется 

в системе, структуре трудового 

права, использует нормативные 

акты в профессиональной 

деятельности в данной сфере. 

law governing public labor 

relations, as well as legal 

categories, theoretical 

concepts characteristic of 

the science of labor law. 

Forms students' theoretical 

knowledge and practical 

skills on the application 

and use of current labor 

legislation to resolve 

specific situations in order 

to protect the violated 

rights of subjects of legal 

relations in the field of 

labor law. 

Learning outcome: 

advise on a wide range of 

legal issues, represent the 

legal interests of clients in 

the financial sector; 

negotiate an agreement on 

issues that cause legal 

disputes in the field of 

information, business and 

intellectual property; draft 

laws and government 

regulations based on 

current labor legislation; 

draw up legal documents 

related to inheritance and 

the institution of the 

family, and also prepare 

and regulate legal opinions 

in the field of 

environmental, agricultural 

and land legal relations. 

Formed competencies: to 

know the Labor Code of 

the Republic of 

Kazakhstan and other 

labor laws and regulations, 

individual judicial acts on 

labor disputes; is able to 

interpret and apply laws 

and other regulations, 

legally analyze the facts 

and circumstances, 

develop legal documents 

and make legal decisions 

and actions; be able to 

identify and analyze the 

terminology and basic 



қатынастарының мәнін өз 

бетінше сипаттай, бағалай 

алады; еңбек құқығы 

теориясының негізгі ережелері 

туралы алғашқы түсініктер 

береді; еңбек құқығының 

жүйесін, құрылымын 

басшылыққа алады, осы 

саладағы кәсіби қызметте 

нормативтік құқықтық 

актілерді пайдаланады. 

concepts used in labor law, 

science and the course 

«Labor Law», methods of 

collecting, analyzing and 

describing legal 

information. 

Модуль коды: АҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу  

Пән атауы: Әлеуметтік 

қамсыздандыру құқығы 

Пререквизиттер: Азаматтық 

құқық (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Әлеуметтік 

қамсыздандыруды құқықтық 

реттеу жүйесінің негізгі 

компоненттерін талдау, 

студенттердің бойында құқық 

қолдану процесінде қажетті 

дағдыларды қалыптастыру, 

сондай-ақ студенттерді 

халықтың әртүрлі санаттарын 

әлеуметтік қамсыздандыру 

мәселесін мемлекеттің қалай 

жүзеге асыратындығымен 

таныстыру. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Әлеуметтік қамсыздандыру 

құқығы курсы әлеуметтік 

қамсыздандыруды құқықтық 

реттеудің ұғымдары мен 

санаттарын, әдістерін, 

әлеуметтік қамсыздандыру 

функцияларын, сондай-ақ 

әлеуметтік 

қамсыздандырудың 

мемлекеттік-құқықтық 

тетіктерін зерделеуге 

бағытталған, білім 

алушыларда әлеуметтік 

қамсыздандыруды құқықтық 

Код модуля: ПРГП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских 

правоотношений 

Название дисциплины: Право 

социального обеспечения 

Пререквизиты: Гражданское 

право (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена  

Цель: Анализ основных 

компонентов системы правового 

регулирования социального 

обеспечения, формирование у 

студентов навыков 

правоприменительного процесса, 

а также ознакомление студентов 

с реализацией государством 

социального обеспечения 

различных категорий населения. 

Краткое описание: Курс «Право 

социального обеспечения» 

направлен на изучение понятий и 

категорий, методов правового 

регулирования социального 

обеспечения, функций 

социального обеспечения, а 

также государственно-правовых 

механизмов социального 

обеспечения, формирует у 

обучающихся высокий уровень 

теоретических знаний в области 

правового регулирования 

социального обеспечения и 

успешного применения этих 

знаний в последующей 

практической деятельности. 

Результат обучения:  
консультировать по широкому 

Сode of module: LRCLR 

- 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil  law 

relations 

Name of discipline: 
Social security law 

Prerequisites: Civil law 

(special part) 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: Analysis of the 

main components of the 

system of legal regulation 

of social security, the 

formation of students' 

skills in the law 

enforcement process, as 

well as to acquaint 

students with the state's 

implementation of social 

security for different 

categories of the 

population. 

Brief description: The 

course «Social security 

law» is aimed at studying 

concepts and categories, 

methods of legal 

regulation of social 

security, functions of 

social security, as well as 

state-legal mechanisms of 

social security, forms a 

high level of theoretical 

knowledge in the field of 

legal regulation of social 

security and the successful 

application of this 



реттеу саласындағы 

теориялық білімнің жоғары 

деңгейін және осы білімді 

кейінгі практикалық қызметте 

табысты қолдануды 

қалыптастырады. 

Оқу нәтижесі: заң 

мәселелерінің кең ауқымы 

бойынша кеңес беру, қаржы 

секторында клиенттердің 

құқықтық мүдделерін білдіру; 

ақпарат, бизнес және 

зияткерлік меншік саласында 

құқықтық дауларды 

тудыратын мәселелер 

бойынша келісімге қол 

жеткізу туралы келіссөздер 

жүргізу; ағымдағы еңбек 

заңнамасы негізінде заңдар 

мен Үкімет қаулыларының 

жобаларын жасау; мұраға 

және отбасы институтына 

байланысты заңды 

құжаттарды ресімдеу, еңбек 

заңнамасының талаптарын 

сақтау,еңбек заңнамасының 

талаптарын сақтау және 

сондай-ақ экологиялық, 

аграрлық және жер 

қатынастары саласындағы 

заңды қорытындыларды 

дайындайды және реттейді. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

- Әлеуметтік және кәсіби 

міндеттерді шешу кезінде 

әлеуметтік, гуманитарлық 

және экономикалық 

ғылымдардың негізгі 

ережелері мен әдістерін 

пайдалану қабілеті; 

- дамыған құқықтық сана, 

құқықтық ойлау және 

құқықтық мәдениет негізінде 

кәсіби қызметті жүзеге асыру 

қабілеті; 

- мінез-құлық мәдениетіне ие, 

әріптестерімен 

ынтымақтастыққа, ұжымда 

жұмыс істеуге дайын. 

кругу юридических вопросов, 

представлять правовые интересы 

клиентов в финансовом секторе; 

вести переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры в 

области информации, бизнеса и 

интеллектуальной 

собственности; составлять 

проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего трудового 

законодательства; оформлять 

юридические документы 

связанные с наследством и 

институтом семьи, а также 

подготавливать и регулировать 

юридические заключения в сфере 

экологических, аграрных и 

земельных правотношений. 

Формируемые компетенции: 

способность использовать 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач; 

способность осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры;  

обладает культурой поведения, 

готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе. 

knowledge in subsequent 

practical activities. 

Learning outcome: 
advise on a wide range of 

legal issues, represent the 

legal interests of clients in 

the financial sector; 

negotiate an agreement on 

issues that cause legal 

disputes in the field of 

information, business and 

intellectual property; draft 

laws and government 

regulations based on 

current labor legislation; 

draw up legal documents 

related to inheritance and 

the institution of the 

family, and also prepare 

and regulate legal opinions 

in the field of 

environmental, agricultural 

and land legal relations. 

Formed competencies: 

ability to use the basic 

principles and methods of 

social, humanitarian and 

economic sciences in 

solving social and 

professional tasks; the 

ability to carry out 

professional activities on 

the basis of developed 

legal awareness, legal 

thinking and legal culture;  

has a culture of behavior, 

is ready to cooperate with 

colleagues, work in a 

team. 

Модуль коды: АҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық-

құқықтық қатынастарды 

Код модуля: ПРГП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских 

Сode of module: LRCLR 

- 4 

Name of module: Legal 



құқықтық реттеу  

Пән атауы: Тұрғын үй 

құқығы 

Пререквизиттер: Азаматтық 

құқық (ерекше бөлім)  

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Осы пәнді 

оқытудың мақсаты Қазақстан 

Республикасындағы тұрғын үй 

қатынастарын құқықтық 

реттеуді зерделеу болып 

табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Тұрғын үй құқығы оқу пәні 

тұрғын үй заңнамасының 

теориялық аспектілерін, 

тұрғын үй құқықтық 

қатынастарының мазмұны мен 

ерекшеліктерін зерделеуге 

және тиісті құқық қолдану 

практикасының 

проблемаларын талдауға 

бағытталған, білім 

алушыларда құқық қолдану 

практикасында олардың 

білікті жұмысы үшін 

жеткілікті тұрғын үй құқығы 

саласында терең білім 

қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: заң 

мәселелерінің кең ауқымы 

бойынша кеңес беру, қаржы 

секторында клиенттердің 

құқықтық мүдделерін білдіру; 

ақпарат, бизнес және 

зияткерлік меншік саласында 

құқықтық дауларды 

тудыратын мәселелер 

бойынша келісімге қол 

жеткізу туралы келіссөздер 

жүргізу; ағымдағы еңбек 

заңнамасы негізінде заңдар 

мен Үкімет қаулыларының 

жобаларын жасау; мұраға 

және отбасы институтына 

байланысты заңды 

құжаттарды ресімдеу, еңбек 

заңнамасының талаптарын 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Жилищное право  

Пререквизиты: Гражданское 

право (особенная часть)  

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Целью преподавания 

настоящей дисциплины является 

изучение правового 

регулирования жилищных 

отношений в Республике 

Казахстан. 

Краткое описание: Учебная 

дисциплина «Жилищное право» 

направлена на изучение 

теоретических аспектов 

жилищного законодательства, 

содержания и особенностей 

жилищных правоотношений и 

анализ проблем 

соответствующей 

правоприменительной практики, 

формирует у обучающихся 

глубокие знания в области 

жилищного права, достаточные 

для их квалифицированной 

работы в правоприменительной 

практике. 

Результаты обучения: 

консультировать по широкому 

кругу юридических вопросов, 

представлять правовые интересы 

клиентов в финансовом секторе; 

вести переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры в 

области информации, бизнеса и 

интеллектуальной 

собственности; составлять 

проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего трудового 

законодательства; оформлять 

юридические документы 

связанные с наследством и 

институтом семьи, а также 

подготавливать и регулировать 

юридические заключения в сфере 

regulation of civil  law 

relations 

Name of discipline: 
Housing Law  

Prerequisites: Civil law 

(special part)  

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: The purpose of 

teaching this discipline is 

to study the legal 

regulation of housing 

relations in the Republic of 

Kazakhstan. 

Brief description: The 

academic discipline 

«Housing Law» is aimed 

at studying the theoretical 

aspects of housing 

legislation, the content and 

features of housing legal 

relations and analyzing the 

problems of relevant law 

enforcement practice, 

forms students' in-depth 

knowledge in the field of 

housing law sufficient for 

their qualified work in law 

enforcement practice. 

Learning outcomes: 
advise on a wide range of 

legal issues, represent the 

legal interests of clients in 

the financial sector; 

negotiate an agreement on 

issues that cause legal 

disputes in the field of 

information, business and 

intellectual property; draft 

laws and government 

regulations based on 

current labor legislation; 

draw up legal documents 

related to inheritance and 

the institution of the 

family, and also prepare 

and regulate legal opinions 

in the field of 

environmental, agricultural 

and land legal relations. 



сақтау,еңбек заңнамасының 

талаптарын сақтау және 

сондай-ақ экологиялық, 

аграрлық және жер 

қатынастары саласындағы 

заңды қорытындыларды 

дайындайды және реттейді. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

- мемлекеттің тұрғын үй 

саясатының құқықтық 

негіздерін білу және 

мемлекеттің тұрғын үй 

қорының мақсатын түсіну; 

- Қазақстан 

Республикасындағы 

мемлекеттік және жеке 

қордың құқықтық негіздерін 

білу және тұрғын үйдің негізгі 

мақсатын түсіну; 

- тиісті жағдайларда тұрғын үй 

заңнамасының нормаларын 

қолдануға; 

- мемлекеттің тұрғын үй-

коммуналдық саласында 

қажетті ақпаратты талдау 

және таңдау мүмкіндігі. 

экологических, аграрных и 

земельных правотношений. 

Формируемые компетенции:  
- знать правовые основы 

жилищной политики государства 

и понимать назначение жилого 

фонда государства; 

- знать правовые основы 

государственного и частного 

фонда в РК и понимать основное 

назначение жилого помещения; 

- применять нормы жилищного 

законодательства в 

соответствующих условиях;  

- способность анализировать и 

отбирать необходимую 

информацию в жилищно-

коммунальной сфере 

деятельности государства. 

Formed competencies:  
- to know the legal 

foundations of the state's 

housing policy and 

understand the purpose of 

the state's housing stock; 

- to know the legal 

foundations of the state 

and private fund in the 

Republic of Kazakhstan 

and understand the main 

purpose of the dwelling; 

- to apply norms of the 

housing legislation in 

appropriate conditions; 

- the ability to analyze and 

select the necessary 

information in the housing 

and communal sphere of 

the state. 

Модуль коды: АҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу  

Пән атауы: Отбасы құқығы 

Пререквизиттер: Азаматтық 

құқық (жалпы бөлім) 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Отбасы құқығы оқу 

пәні ретінде неке ұғымын, 

оның құрылымы мен көлемін, 

отбасында (мүліктік және 

жеке мүліктік емес) 

қалыптасатын қатынастардың 

ерекшеліктерін, ерлі-

зайыптылардың, ата-

аналардың негізгі құқықтары 

мен міндеттерін зерттеуге 

мүмкіндік береді. , балалары, 

қорғаншылары мен 

қамқоршылары, неке қию мен 

бұзудың құқықтық салдары, 

Код модуля: ПРГП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских 

правоотношений 

Название дисциплины: 

Семейное право 

Пререквизиты: Гражданское 

право  (общая часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: изучить понятие брака, ее 

структуру и размер, 

характеристику отношений, 

складывающихся внутри семьи 

(как имущественных, так и 

личных неимущественных), 

основные права и обязанности 

супругов, родителей, детей, 

опекунов и попечителей, 

правовые последствия 

заключения и расторжения брака, 

признания его 

недействительным, усыновления 

и лишения родительских прав. 

Сode of module: LRCLR 

- 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil  law 

relations 

Name of discipline: 
Family law 

Prerequisites: Civil law 

(general part) 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: Family law, 

being an independent 

branch of law, occupies a 

peculiar place in the 

system of social sciences. 

It is a part of legal science 

that studies the legal 

norms of the organization 

of social relations in their 

historical development, 

uses the categories of law 

and definitions developed 

by the general theory of 



оны жарамсыз деп тану, бала 

асырап алу және ата-ана 

құқықтарынан айыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курста неке ұғымы, оның 

құрылымы мен отбасы ішінде 

қалыптасқан қатынастардың 

сипаттамасы (мүліктік және 

жеке мүліктік емес), ерлі-

зайыптылардың, ата-

аналардың, балалардың, 

қорғаншылар мен 

қамқоршылардың негізгі 

құқықтары мен міндеттері, 

некені қиюдың және бұзудың 

құқықтық салдары, оны 

жарамсыз деп тану, бала 

асырап алу және ата-ана 

құқықтарынан айыру және 

басқа да құқықтық 

қатынастарды реттеу.  

Оқу нәтижесі: заң 

мәселелерінің кең ауқымы 

бойынша кеңес беру, қаржы 

секторында клиенттердің 

құқықтық мүдделерін білдіру; 

ақпарат, бизнес және 

зияткерлік меншік саласында 

құқықтық дауларды 

тудыратын мәселелер 

бойынша келісімге қол 

жеткізу туралы келіссөздер 

жүргізу; ағымдағы еңбек 

заңнамасы негізінде заңдар 

мен Үкімет қаулыларының 

жобаларын жасау; мұраға 

және отбасы институтына 

байланысты заңды 

құжаттарды ресімдеу, еңбек 

заңнамасының талаптарын 

сақтау,еңбек заңнамасының 

талаптарын сақтау және 

сондай-ақ экологиялық, 

аграрлық және жер 

қатынастары саласындағы 

заңды қорытындыларды 

дайындайды және реттейді. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

теориялық тұрғыдан ол 

зерттелген барлық 

мәселелерді түсінеді, оларды 

нақты мәселелерді шешу 

Краткое описание: Данный курс 

изучает понятие брака, его 

структуру и характеристику 

отношений, складывающихся 

внутри семьи (как 

имущественных, так и личных 

неимущественных), основные 

права и обязанности супругов, 

родителей, детей, опекунов и 

попечителей, правовые 

последствия заключения и 

расторжения брака, признания 

его недействительным, 

усыновления и лишения 

родительских прав и 

регулирования других 

правоотношений в данной 

области. 

Результат обучения: 
консультировать по широкому 

кругу юридических вопросов, 

представлять правовые интересы 

клиентов в финансовом секторе; 

вести переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры в 

области информации, бизнеса и 

интеллектуальной 

собственности; составлять 

проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего трудового 

законодательства; оформлять 

юридические документы 

связанные с наследством и 

институтом семьи, а также 

подготавливать и регулировать 

юридические заключения в сфере 

экологических, аграрных и 

земельных правотношений. 

Формируемые компетенции:  

теоретически осмысливает все 

изученные вопросы, применяет 

их на практике, в процессе 

решения конкретных задач; 

быстро и четко реагирует на 

нарушения 

семейно-брачного 

законодательства и устраняет их 

с соблюдением 

требований законности. 

state and law. 

Brief description: This 

course studies the concept 

of marriage, its structure 

and characteristics of the 

relationships that develop 

within the family (both 

property and personal non-

property), the basic rights 

and obligations of spouses, 

parents, children, 

guardians and trustees, the 

legal consequences of 

marriage and divorce, its 

invalidation, adoption and 

deprivation of parental 

rights and regulation of 

other legal relations in this 

area. 

Learning outcome: 
advise on a wide range of 

legal issues, represent the 

legal interests of clients in 

the financial sector; 

negotiate an agreement on 

issues that cause legal 

disputes in the field of 

information, business and 

intellectual property; draft 

laws and government 

regulations based on 

current labor legislation; 

draw up legal documents 

related to inheritance and 

the institution of the 

family, and also prepare 

and regulate legal opinions 

in the field of 

environmental, agricultural 

and land legal relations. 

Formed competencies: 

theoretically comprehends 

all the studied issues, 

applies them in practice, in 

the process of solving 

specific tasks; quickly and 

clearly reacts to violations 

of family and marriage 

legislation and eliminates 

them in compliance with 

the requirements of 

legality. he works on 



процесінде практикада 

қолданады; отбасылық-неке 

заңнамасының бұзылуына тез 

және нақты жауап береді және 

оларды заңдылық талаптарына 

сәйкес жояды. ол арнайы 

әдебиеттермен жұмыс істейді 

және ғалымдардың белгілі бір 

ұстанымдары туралы өз 

пікірлерін айта алады, талдау 

жасайды, осы ұстанымдар 

негізінде жасалған 

заңнамадағы белгілі бір 

өзгерістер қандай құқықтық 

салдарға әкелуі мүмкін екенін 

болжайды. 

работает над специальной 

литературой и умеет 

высказывать собственные 

суждения по тем или 

иным позициям ученых, делает 

анализ, предвидит к каким 

правовым 

последствиям могут привести те 

или иные изменения в 

законодательстве, 

произведенные на основании 

этих позиций. 

special literature and is 

able to express his own 

opinions on certain 

positions of scientists, 

makes an analysis, 

anticipates what legal 

consequences certain 

changes in legislation 

made on the basis of these 

positions may lead to. 

Модуль коды: АҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу  

Пән атауы: Мұрагерлік құқық 

Пререквизиттер: Азаматтық 

құқық (жалпы бөлім) 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Отбасы 

институтындағы азаматтық-

құқықтық қатынастардың 

табиғаты мен мәнін 

студенттердің жан-жақты 

терең түсінуіне қол жеткізу, 

жоғары білікті заңгерлердің 

практикалық қызметіне 

дайындық, болашақ азаматтық 

тұлғалардың шығармашылық 

тұлғасын қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Теориялық білімді 

қалыптастыру және 

мұрагерлерді мұрагерлердің 

жеке мүдделерін реттейтін 

мекеме ретінде ғана емес, 

мұрагерлерді өз кәсіби 

қызметінде қажет ететін 

мұрагерлік қарым-қатынас 

саласында қалыптастыру. 

Мұрагерлік құқығы институты 

кредиторлар мен бүкіл 

қоғамның мүдделерін 

Код модуля: ПРГП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Наследственное право 

Пререквизиты: Гражданское 

право  (общая часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Достижение 

всестороннего глубокого 

понимания студентами природы 

и сущности гражданско-

правовых отношений в 

институтах семьи и 

наследования, подготовка к 

практической деятельности 

высококвалифицированных 

юристов, формирование 

творческой личности будущих 

цивилистов. 

Краткое описание: 
Формирование теоретических 

знаний и практических навыков в 

области наследственных 

отношений, необходимых им в 

профессиональной деятельности, 

для определения наследования не 

только как института 

регулирующих частные интересы 

наследников. Институт 

наследственного права также 

защищает интересы кредиторов и 

Сode of module: LRCLR 

- 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil  law 

relations 

Name of discipline: 
Inheritance law 

Prerequisites: Civil law 

(general part) 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: Achieving a 

comprehensive deep 

understanding by students 

of the nature and essence 

of civil law relations in the 

institutions of family and 

inheritance, preparation 

for the practical activities 

of highly qualified 

lawyers, the formation of 

the creative personality of 

future civilians. 

Brief description: The 

formation of theoretical 

knowledge and practical 

skills in the field of 

hereditary relations, 

necessary for them in their 

professional activities, to 

determine inheritance not 

only as an institution 

regulating the private 

interests of heirs. The law 



қорғайды. 

Оқыту нәтижелері: заң 

мәселелерінің кең ауқымы 

бойынша кеңес беру, қаржы 

секторында клиенттердің 

құқықтық мүдделерін білдіру; 

ақпарат, бизнес және 

зияткерлік меншік саласында 

құқықтық дауларды 

тудыратын мәселелер 

бойынша келісімге қол 

жеткізу туралы келіссөздер 

жүргізу; ағымдағы еңбек 

заңнамасы негізінде заңдар 

мен Үкімет қаулыларының 

жобаларын жасау; мұраға 

және отбасы институтына 

байланысты заңды 

құжаттарды ресімдеу, еңбек 

заңнамасының талаптарын 

сақтау,еңбек заңнамасының 

талаптарын сақтау және 

сондай-ақ экологиялық, 

аграрлық және жер 

қатынастары саласындағы 

заңды қорытындыларды 

дайындайды және реттейді. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Біледі: 

- отбасылық және мұрагерлік 

құқық қатынастарының 

қолданыстағы жүйесін; 

- кәсібилікті дамыту тәсілдері, 

тәсілдері және құралдарын;  

- кәсіби қызметте қолдану 

үшін жаңа ақпаратты игеру 

алгоритмін. 

Қолдана біледі:  

- фактілер мен жағдайларды 

заңды түрде дұрыс 

анықтауды;  

- нормативтік құқықтық 

актілерді қолдануды;  

- кәсіби қызметте 

материалдық және 

процессуалдық құқық 

нормаларын іске асыру.  

Дағдыларға ие: 

- отбасылық-мұрагерлік 

қатынастарды реттеуге 

байланысты құқықтық 

дауларды жүйелеу және 

всего общества. 

Результаты обучения: 

консультировать по широкому 

кругу юридических вопросов, 

представлять правовые интересы 

клиентов в финансовом секторе; 

вести переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры в 

области информации, бизнеса и 

интеллектуальной 

собственности; составлять 

проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего трудового 

законодательства; оформлять 

юридические документы 

связанные с наследством и 

институтом семьи, а также 

подготавливать и регулировать 

юридические заключения в сфере 

экологических, аграрных и 

земельных правотношений. 

Формируемые компетенции: 

Знать: 

- действующую систему 

правоотношений семейного и 

наследственного права; 

- способы, приёмы и средства 

развития профессионализма;  

- алгоритм освоения новой 

информацией для применения ее 

в профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

- применять нормативные 

правовые акты;  

- реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности.  

Владеть навыками: 

- систематизации и анализа 

правовых споров связанных с 

регулированием семейно-

наследственных отношений;  

- навыками применения 

нормативных правовых актов, 

of succession institution 

also protects the interests 

of creditors and the whole 

society. 

Learning outcomes: 
advise on a wide range of 

legal issues, represent the 

legal interests of clients in 

the financial sector; 

negotiate an agreement on 

issues that cause legal 

disputes in the field of 

information, business and 

intellectual property; draft 

laws and government 

regulations based on 

current labor legislation; 

draw up legal documents 

related to inheritance and 

the institution of the 

family, and also prepare 

and regulate legal opinions 

in the field of 

environmental, agricultural 

and land legal relations. 

Formed competencies: 
To know: 

- the current system of 

legal relations of family 

and inheritance law; 

- methods, techniques and 

means of developing 

professionalism;  

- an algorithm for 

mastering new information 

for its application in 

professional activity. 

Be able to:  

- legally correctly qualify 

the facts and 

circumstances;  

- apply regulatory legal 

acts;  

- to implement the norms 

of substantive and 

procedural law in 

professional activity.  

Possess skills: 

- systematization and 

analysis of legal disputes 

related to the regulation of 

family and hereditary 



талдау;  

- нормативтік құқықтық 

актілерді қолдану, 

материалдық және процестік 

құқық нормаларын іске асыру. 

реализации норм материального 

и процессуального права. 

relations;  

- skills in the application 

of normative legal acts, the 

implementation of the 

norms of substantive and 

procedural law. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ - 7 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Азаматтық іс-

жүргізу құқығы 

Пререквизиттер: Азаматтық 

құқық (Ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: азаматтық істер 

бойынша сот төрелігін жүзеге 

асыру процесінде сот пен іске 

қатысушылар арасында 

туындайтын қоғамдық 

қатынастарды реттейтін 

құқықтың мәнін студенттердің 

түсінуінен, заңды қорғаудың 

сот нысанының 

басымдылығын, құқықтық 

қорғаудың соттық нысаны 

арасындағы ажырамас 

байланысты түсінуден тұрады. 

құқық нормалары және 

олардың іс жүзінде 

қолданылуы, студенттердің 

құқықтық дүниетанымын 

дамытуда барлық негізгі 

процессуалдық институттар 

мен ұғымдар туралы дұрыс 

түсінік: азаматтық іс жүргізу 

құқығы саласының мәні, 

азаматтық процесс соттың 

әкімшілік қызметіндегі 

қызметі ретінде. сот төрелігі, 

іс жүргізу қатынастарының 

ерекшеліктері, соттың және 

іске қатысушы тұлғалардың 

құқықтары мен міндеттері, 

процестің кезеңдері, яғни 

азаматтық іс жүргізу құқығы 

әрекет ететін құқықтық 

ұғымдар мен категориялар 

Код модуля: ПГАУПЗ 7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: 
Гражданское процессуальное 

право  

Пререквизиты: Гражданское 

право (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель:  состоит в уяснении  

студентами значения норм права, 

регулирующих общественные  

отношения, возникающие между 

судом и участниками дела в 

процессе  отправления 

правосудия по гражданским 

делам, приоритета судебной  

формы защиты  права,  

неразрывной  связи  норм  правас  

их практическим применением,  

в  выработке  у  студентов  

правового  мировоззрения,  

верного  представления о всех  

основных  процессуальных  

институтах  и  понятиях: 

сущности  отрасли гражданского 

процессуального права, 

гражданского процесса как 

деятельности  суда по  

отправлению  правосудия,  

специфике  процессуальных 

отношений, правах и 

обязанностях суда и лиц, 

участвующих в деле, стадиях 

процесса, то есть о тех правовых 

понятиях и категориях, 

которыми оперирует 

гражданское  процессуального 

право. 

Краткое описание: Гражданское 

Сode of module: 

ACCAPL 7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: Civil 

Procedure Law  

Prerequisites: Civil Law 

(special part) 

Postrequisites:  

Writing and defending a 

thesis (project) or passing 

a comprehensive exam 

Purpose: it consists in the 

students' understanding of 

the meaning of the norms 

of law governing the social 

relations that arise 

between the court and the 

participants in the case in 

the process of 

administration of justice in 

civil cases, the priority of 

the judicial form of legal 

protection, the inseparable 

connection of the norms of 

rights with their practical 

application, in the 

development of students' 

legal worldview, the 

correct idea of all the main 

procedural institutions and 

concepts: the essence of 

the branch of civil law 

procedural law, civil 

procedure as the activity of 

the court in the 

administration of justice, 

the specifics of procedural 

relations, the rights and 

obligations of the court 

and the persons 

participating in the case, 

the stages of the process, 



туралы білім беру. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Азаматтық іс жүргізу құқығы 

— азаматтық істерді сотта 

қараудың және шешудің 

тәртібін, сондай-ақ соттардың 

және басқа да кейбір 

органдардыңқаулыларын 

орындау тәртібін реттейтін 

құқық саласы. Оның 

нормалары соттың және 

процестің барлық 

қатысушысының қызметін 

реттейді; сондай-ақ, олардың 

құқылары мен міндеттерін 

анықтай отырып, сот 

мәжілісін жүргізудің тәртібін 

белгілейді. 

Оқыту нәтижелері: соттарда 

адамдарды қорғауды жүзеге 

асыруға, келісімге қол жеткізу 

туралы келіссөздер жүргізуге 

және құқықтық дауларды 

медиация жолымен шешуге, 

қылмыстық, азаматтық және 

әкімшілік істі қорғауды 

әзірлеу немесе қозғау үшін 

дәлелдемелерді біріктіруге 

және бағалауға, істерді 

қабылдауға және соттарда 

адвокат (қорғаушы) ретінде 

әрекет етуге құқылы, іс 

жүргізу нормаларына сәйкес 

құқықтық құжаттарды 

құрастыру, сондай-ақ заңды 

қорытындылар мен қаулылар 

дайындау. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Азаматтық процестің негізгі 

ережелерін біледі; азаматтық 

процесс саласының жүйесін 

құрайтын нормативтік 

құқықтық базаны; азаматтық 

іс жүргізу құқығының негізгі 

институттарын; соттар 

арасындағы ведомстволық 

бағыныстылықтың аражігін 

ажыратуды; азаматтық 

процесс сатыларын; соттар 

шешетін даулар санының 

едәуір өсуіне байланысты 

саланы дамыту 

процессуальное право — отрасль 

права, включающая 

совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные 

отношения, возникающие между 

судом и иными участниками 

судебного производства в ходе 

осуществления правосудия по 

гражданским делам, а также 

исполнения судебных 

постановлений, которое является 

одним из этапов 

судопроизводства. 

Результаты обучения: 

осуществлять защиту лиц в 

судах, вести переговоры о 

достижении соглашения и 

решать правовые споры путем 

медиации, соединять и оценивать 

доказательства для разработки 

защиты или возбуждения 

уголовного, гражданского  и 

административного дела, 

принимать дела и выступать в 

судах в качестве адвоката 

(защитника), составлять 

юридические документы 

согласно нормам 

делопроизводства, а также 

подготавливать юридические 

заключения и постановления. 

Формируемые компетенции:  

Знать: основные положения 

гражданского процесса; 

нормативную правовую базу, 

составляющую систему отрасли 

гражданского процесса; основные 

институты гражданского 

процессуального права; 

разграничение 

подведомственности между 

судами; стадии гражданского 

процесса; перспективы развития 

отрасли в виду значительного 

возрастания количества 

разрешаемых судами споров. 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

that is, about those legal 

concepts and categories 

that civil procedural law 

operates with. 

Brief description: Civil 

procedural law is a branch 

of law that includes a set 

of legal norms regulating 

social relations arising 

between the court and 

other participants in court 

proceedings in the 

administration of justice in 

civil cases, as well as the 

execution of court 

decisions, which is one of 

the stages of legal 

proceedings. 

Learning outcomes: to 

protect persons in courts, 

negotiate an agreement 

and resolve legal disputes 

through mediation, 

combine and evaluate 

evidence to develop a 

defense or initiate 

criminal, civil and 

administrative 

proceedings, accept cases 

and act in courts as a 

lawyer (defender), draw up 

legal documents in 

accordance with the rules 

of record keeping, as well 

as prepare legal opinions 

and resolutions. 

Formed competencies: - 

to understand the social 

significance of the future 

profession, to master a 

sufficient level of 

professional legal 

consciousness; 

- be able to faithfully 

perform professional 

duties, comply with the 

principles of ethics of a 

lawyer; 

- mastering the culture of 

thinking, the ability to 

analyze, analyze, perceive 

information, set goals and 



перспективаларын біледі. 

Заңды түсініктермен және 

санаттармен жұмыс істей 

алады; заңды фактілерді және 

олармен байланысты 

туындайтын құқықтық 

қатынастарды талдай алады; 

құқықтық нормаларды талдай, 

түсіндіре және дұрыс қолдана 

алады; заңға дәл сәйкес 

шешімдер қабылдай және 

құқықтық әрекеттер жасай 

алады; нормативтік құқықтық 

актілерге құқықтық 

сараптаманы жүзеге асыра 

алады; білікті заң 

қорытындылары мен 

консультациялар береді; заң 

құжаттарын дұрыс құрастыра 

және ресімдей алады 

азаматтық істер бойынша іс 

жүргізу құжаттарын жасауға;; 

материалдық құқық 

нормаларын қолдану негізінде 

азаматтық істерді қарауға 

және шешуге байланысты іс 

жүргізу қызметін орындау. 

Құқықтық терминологияны; 

құқықтық актілермен жұмыс 

істеу дағдыларын; құқық 

қолдану және құқық қорғау 

практикасын талдау 

дағдыларын; құқықтық 

проблемалар мен 

коллизияларды шешуді; 

материалдық және іс жүргізу 

құқығы нормаларын іске 

асыруды; адам мен азаматты 

қорғаудың қажетті шараларын 

қабылдауды біледі. 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом; 

осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых 

актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации; правильно 

составлять и оформлять 

юридические документы; 

составлять процессуальные 

документы по гражданским делам; 

выполнять процессуальную 

деятельность, связанную с 

рассмотрением и разрешением 

гражданских дел на основе 

применения норм материального 

права. 

Владеть: юридической 

терминологией; навыками работы 

с правовыми актами; навыками 

анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики;-

разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализацией норм 

материального и процессуального 

права; принятием необходимых 

мер защиты прав человека и 

гражданина. 

choose ways to achieve 

them; 

- have the ability to form 

logically correct, 

reasonable and clear oral 

and written speech; 

- mastering the culture of 

behavior, readiness to 

work together with 

colleagues, to work in a 

team; 

- ability to participate in 

the preparation of 

regulations in accordance 

with the direction of 

professional activity; 

- ability to carry out 

professional activities on 

the basis of developed 

legal consciousness, legal 

thinking and legal culture; 

- ability to ensure 

compliance with the law 

by legal entities; 

- be able to take legal 

action and make decisions 

in accordance with the 

law; 

- be able to apply 

regulations, implement the 

rules of substantive and 

procedural law; 

- be able to properly 

analyze the facts and 

circumstances; 

- be able to prepare legal 

documents. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Қылмыстық іс-

жүргізу құқығы 

Пререквизиттер: Қылмыстық 

құқық (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: 

Криминалистика 

Мақсаты: Қылмыстық іс 

жүргізу және қылмыстық іс 

Код модуля: ПГАУПЗ 7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: 
Уголовно-процессуальное право  

Пререквизиты: Уголовное 

право (особенная часть) 

Постреквизиты: 

Криминалистика  

Сode of module: 

ACCAPL 7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Criminal Procedure Law  

Prerequisites: Criminal 

law (special part) 

Postrequisites: 



жүргізу заңнамасының негізгі 

теориялық ережелерінің мәнін 

түсіну. Қажетті кәсіби 

білімдер мен дағдыларды 

игеру, сондай-ақ қылмыспен 

күресте студенттердің ғылыми 

көзқарасын қалыптастыру, 

қоғамдағы адам құқықтары 

мен бостандықтарының 

басымдықтары туралы 

сенімділік қалыптастыру, 

заңды және кәсіби этиканы 

қатаң ұстануға деген 

қажеттілік. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Қазақстан Республикасының 

қылмыстық-процессуалдық 

заңының барысы 

қылмыстарды тез және толық 

ашу жолдарын, оларды 

жасаған адамдардың 

қылмыстық жауапкершілікке 

тартылуын және әділ сот 

талқылауын және қылмыстық 

құқықты дұрыс қолдануды 

зерттейді. Сонымен қатар, 

курста теория мен тәжірибе 

қатынасы сияқты 

тұжырымдама бар. 

Оқыту нәтижелері: соттарда 

адамдарды қорғауды жүзеге 

асыруға, келісімге қол жеткізу 

туралы келіссөздер жүргізуге 

және құқықтық дауларды 

медиация жолымен шешуге, 

қылмыстық, азаматтық және 

әкімшілік істі қорғауды 

әзірлеу немесе қозғау үшін 

дәлелдемелерді біріктіруге 

және бағалауға, істерді 

қабылдауға және соттарда 

адвокат (қорғаушы) ретінде 

әрекет етуге құқылы, іс 

жүргізу нормаларына сәйкес 

құқықтық құжаттарды 

құрастыру, сондай-ақ заңды 

қорытындылар мен қаулылар 

дайындау. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Қылмыстық процестің 

заңнамаларын қолдануға, 

қылмыстық істер бойынша 

Цель: Понимание сущности 

основных теоретических 

положений уголовной 

процессуальной науки и 

уголовно-процессуального 

законодательства. Овладение 

необходимыми 

профессиональными знаниями и 

навыками, а также формирование 

научного мировоззрения 

студентов по вопросам борьбы с 

преступностью, выработки у них 

убеждение о приоритете в 

обществе прав и свобод 

человека, необходимости 

строгого соблюдения требований 

закона и норм профессиональной 

этики. 

Краткое описание: Курс 

уголовно-процессуального права 

РК – изучает пути быстрого и 

полного раскрытия 

преступлений, изобличение и 

привлечение к уголовной 

ответственности лиц, их 

совершивших, справедливое 

судебное разбирательство и 

правильное применение 

уголовного закона. Кроме этого,  

курс содержит такое понятие как 

соотношение теорий и практики. 

Результаты обучения: 

осуществлять защиту лиц в 

судах, вести переговоры о 

достижении соглашения и 

решать правовые споры путем 

медиации, соединять и оценивать 

доказательства для разработки 

защиты или возбуждения 

уголовного, гражданского  и 

административного дела, 

принимать дела и выступать в 

судах в качестве адвоката 

(защитника), составлять 

юридические документы 

согласно нормам 

делопроизводства, а также 

подготавливать юридические 

заключения и постановления. 

Формируемые компетенции: 
Умеет применять уголовно-

процессуальное зо, оценивать 

Criminalistics 

Purpose: Understanding 

the essence of the basic 

theoretical provisions of 

criminal procedural 

science and criminal 

procedure legislation. 

Mastering the necessary 

professional knowledge 

and skills, as well as the 

formation of students' 

scientific outlook on the 

fight against crime, 

developing their 

conviction about the 

priority of human rights 

and freedoms in society, 

the need for strict 

adherence to the law and 

professional ethics. 

Brief description: The 

course of criminal 

procedure law of the 

Republic of Kazakhstan 

studies the ways of prompt 

and full disclosure of 

crimes, exposing and 

bringing to criminal 

responsibility of the 

persons who committed 

them, a fair trial and the 

correct application of 

criminal law. In addition, 

the course contains such a 

concept as the ratio of 

theories and practices. 

Learning outcomes: 

to protect persons in 

courts, negotiate an 

agreement and resolve 

legal disputes through 

mediation, combine and 

evaluate evidence to 

develop a defense or 

initiate criminal, civil and 

administrative 

proceedings, accept cases 

and act in courts as a 

lawyer (defender), draw up 

legal documents in 

accordance with the rules 

of record keeping, as well 



дәлелдемелерді бағалауға, 

бұлтартпау шараларын 

қолдануға, сотқа дейінгі 

тергеп тексеруді жүргізуге, 

тергеу әрекеттерін жүргізуге, 

басты сот талқылауын 

тағайындап, ұйымдастыруға 

қабілетті. 

оценивает доказательства по 

уголовным делам, умеет 

применять меры пресечения, 

проводить досудебное 

расследование, проводить 

следственные действия, 

назначать и организовывать 

основное судебное 

разбирательство. 

as prepare legal opinions 

and resolutions. 

Formed competencies: 

He knows the system of 

conducting criminal 

proceedings. 

Able to navigate in the 

norms of the criminal 

process. 

He is skilled in analyzing 

the legal norms of criminal 

proceedings. 

Модуль коды: АҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу  

Пән атауы: Зияткерлік 

меншік құқығы  

Пререквизиттер: Азаматтық 

құқық (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Мақсаты – 

зияткерлік меншік 

заңнамасының қазіргі 

жағдайы мен даму болашағын 

талдау және студенттердің 

зияткерлік меншік мәселелері 

бойынша қатынастарды 

реттеуде әртүрлі жағдайларға 

құқықтық нормаларды дұрыс 

қолдану дағдыларын 

қалыптастыру. 

Қысқаша 

сипаттамасы: Бұл пән 

құқықтық қорғаумен 

қамтамасыз етілген заңды 

тұлғаларды, тауарларды, 

жұмыстарды, қызметтерді 

және кәсіпорындарды 

интеллектуалды қызмет 

нәтижелері мен оларға 

теңестіру құралдарын 

зерттеуді білдіреді. Сонымен 

қатар, студенттер зияткерлік 

меншік құқығын қорғау 

процедурасымен танысады. 

Оқыту нәтижелері: заң 

мәселелерінің кең ауқымы 

Код модуля: ПРГП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских 

правоотношений 

Название дисциплины: Право 

интеллектуальной собственности  

Пререквизиты: Гражданское 

право (особенная часть)   

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Целью является анализ 

современного состояния и 

перспектив развития 

законодательства об 

интеллектуальной собственности 

и формирование у студентов 

навыков правильного 

применения правовых норм к 

различным ситуациям по 

урегулированию отношений по 

вопросам интеллектуальной 

собственности.  

Краткое описание: Данная 

дисциплина подразумевает 

изучение  результатов 

интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым 

предоставляется правовая 

охрана. Кроме того, студенты 

ознакомятся с процедурой 

защиты прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности.  

Результаты обучения: 

консультировать по широкому 

Сode of module: LRCLR 

- 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil  law 

relations 

Name of discipline: 
Intellectual Property Law  

Prerequisites: Civil Law 

(special part) 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: The goal is to 

analyze the current state 

and prospects for the 

development of 

intellectual property 

legislation and to develop 

students' skills in the 

correct application of legal 

norms to various situations 

in the settlement of 

relations on intellectual 

property issues. 

Brief description: This 

discipline implies the 

study of the results of 

intellectual activity and the 

means of individualization 

equated to them of legal 

entities, goods, works, 

services and enterprises 

that are provided with 

legal protection. In 

addition, students will 

familiarize themselves 

with the procedure for 

protecting intellectual 

property rights.  



бойынша кеңес беру, қаржы 

секторында клиенттердің 

құқықтық мүдделерін білдіру; 

ақпарат, бизнес және 

зияткерлік меншік саласында 

құқықтық дауларды 

тудыратын мәселелер 

бойынша келісімге қол 

жеткізу туралы келіссөздер 

жүргізу; ағымдағы еңбек 

заңнамасы негізінде заңдар 

мен Үкімет қаулыларының 

жобаларын жасау; мұраға 

және отбасы институтына 

байланысты заңды 

құжаттарды ресімдеу, еңбек 

заңнамасының талаптарын 

сақтау,еңбек заңнамасының 

талаптарын сақтау және 

сондай-ақ экологиялық, 

аграрлық және жер 

қатынастары саласындағы 

заңды қорытындыларды 

дайындайды және реттейді. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

- құқық субъектілерінің заңды 

сақтауын қамтамасыз ете 

алады; 

- заңға қатаң сәйкес шешім 

қабылдауға және заңды 

әрекеттерді жасауға қабілетті; 

  - кәсіби қызметте 

нормативтік құқықтық 

актілерді қолдана алады, 

материалдық және іс жүргізу 

құқығының нормаларын 

жүзеге асырады; 

- фактілер мен жағдайларды 

заңды түрде дұрыс сараптай 

білу; 

- құқықтық құжаттарды 

дайындау дағдысы бар. 

кругу юридических вопросов, 

представлять правовые интересы 

клиентов в финансовом секторе; 

вести переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры в 

области информации, бизнеса и 

интеллектуальной 

собственности; составлять 

проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего трудового 

законодательства; оформлять 

юридические документы 

связанные с наследством и 

институтом семьи, а также 

подготавливать и регулировать 

юридические заключения в сфере 

экологических, аграрных и 

земельных правотношений. 

Формируемые компетенции:  
- способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права;  

- способен принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законом; 

 - способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности;  

- способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства;  

- владеет навыками подготовки 

юридических документов. 

Learning outcomes: 
advise on a wide range of 

legal issues, represent the 

legal interests of clients in 

the financial sector; 

negotiate an agreement on 

issues that cause legal 

disputes in the field of 

information, business and 

intellectual property; draft 

laws and government 

regulations based on 

current labor legislation; 

draw up legal documents 

related to inheritance and 

the institution of the 

family, and also prepare 

and regulate legal opinions 

in the field of 

environmental, agricultural 

and land legal relations. 

Formed competencies:  
- able to ensure 

compliance with the law 

by subjects of law; 

- able to make decisions 

and perform legal actions 

in strict accordance with 

the law; 

  - is able to apply 

normative legal acts, 

implement the norms of 

substantive and procedural 

law in professional 

activities; 

- able to legally correctly 

qualify the facts and 

circumstances; 

- has the skills to prepare 

legal documents. 

Модуль коды: АҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу  

Пән атауы: Ақпараттық 

құқық  

Пререквизиттер: Азаматтық 

құқық (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: 
Дипломдық жұмысты 

Код модуля: ПРГП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Информационное право 

Пререквизиты: Гражданское 

право (особенная часть)  

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

Сode of module: LRCLR 

- 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil  law 

relations 

Name of discipline: 
Information law                

Prerequisites: Civil Law 

(special part) 

Postrequisites: Writing 



(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: студенттердің 

ақпаратты қорғаудың 

теориялық негіздері мен 

әдістерін, құпия жүйелердің 

математикалық құрылымын 

зерделеуі, ақпараттың 

математикалық ұсынылуын, 

тілдік жүйелердің ақпараттық 

сипаттамалары мен 

артықтығын талдау әдістерін, 

еркін мәтіндердің ақпараттық 

сипаттамаларын түзету және 

қалпына келтірудің теориялық 

негіздерін қарастыруы, 

ақпаратты қорғау жүйелерінің 

құрылысы, ақпаратты 

қорғаудың негізгі әдістері мен 

құралдарын меңгеру. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

пән ақпараттық саладағы 

қатынастарды құқықтық 

реттеуді зерделеуге және 

талдауға бағытталған, 

студенттердің құқықтық 

қатынастарды құқықтық және 

ақпараттық реттеудегі 

дағдыларын, оларды жүйелеу 

және модельдеу, әртүрлі 

факторлардың әсерін анықтау, 

оларды бағалау және 

сәйкесінше алған білімдерін 

практикада қолдану 

қабілеттерін қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: заң 

мәселелерінің кең ауқымы 

бойынша кеңес беру, қаржы 

секторында клиенттердің 

құқықтық мүдделерін білдіру; 

ақпарат, бизнес және 

зияткерлік меншік саласында 

құқықтық дауларды 

тудыратын мәселелер 

бойынша келісімге қол 

жеткізу туралы келіссөздер 

жүргізу; ағымдағы еңбек 

заңнамасы негізінде заңдар 

мен Үкімет қаулыларының 

жобаларын жасау; мұраға 

және отбасы институтына 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: изучение студентами 

теоретических основ и методов 

защиты информации, 

математической структуры 

секретных систем, рассмотрение 

математического представления 

информации, методов анализа 

информационных характеристик 

и избыточности языковых 

систем, теоретических основ 

коррекции и восстановления 

информационных характеристик 

произвольных текстов, 

построение систем защиты 

информации, освоение основных 

методов и средств защиты 

информации. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина направлена на 

изучение и анализ правового 

регулирования отношений в 

информационной сфере, 

формирует у обучающихся 

навыки в правовом и 

информационном регулировании 

правоотношений, умение их 

систематизировать и 

моделировать, определять 

влияние различных факторов, 

оценивать их и соответственно 

применять полученные знания на 

практике. 

Результаты обучения: 

консультировать по широкому 

кругу юридических вопросов, 

представлять правовые интересы 

клиентов в финансовом секторе; 

вести переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры в 

области информации, бизнеса и 

интеллектуальной 

собственности; составлять 

проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего трудового 

законодательства; оформлять 

юридические документы 

связанные с наследством и 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: students study 

the theoretical foundations 

and methods of 

information protection, the 

mathematical structure of 

secret systems, 

consideration of the 

mathematical 

representation of 

information, methods for 

analyzing information 

characteristics and 

redundancy of language 

systems, the theoretical 

foundations of correction 

and restoration of 

information characteristics 

of arbitrary texts, the 

construction of 

information protection 

systems, the development 

of basic methods and 

means of information 

protection. 

Brief description: This 

discipline is aimed at 

studying and analyzing the 

legal regulation of 

relations in the 

information sphere, forms 

students' skills in legal and 

information regulation of 

legal relations, the ability 

to systematize and model 

them, determine the 

influence of various 

factors, evaluate them and, 

accordingly, apply the 

knowledge gained in 

practice. 

Learning outcomes: 
advise on a wide range of 

legal issues, represent the 

legal interests of clients in 

the financial sector; 

negotiate an agreement on 

issues that cause legal 

disputes in the field of 

information, business and 



байланысты заңды 

құжаттарды ресімдеу, еңбек 

заңнамасының талаптарын 

сақтау,еңбек заңнамасының 

талаптарын сақтау және 

сондай-ақ экологиялық, 

аграрлық және жер 

қатынастары саласындағы 

заңды қорытындыларды 

дайындайды және реттейді. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

- құқық субъектілерінің заңды 

сақтауын қамтамасыз ете 

алады; 

- заңға қатаң сәйкес шешім 

қабылдауға және заңды 

әрекеттерді жасауға қабілетті; 

  - кәсіби қызметте 

нормативтік құқықтық 

актілерді қолдана алады, 

материалдық және іс жүргізу 

құқығының нормаларын 

жүзеге асырады; 

- фактілер мен жағдайларды 

заңды түрде дұрыс сараптай 

білу; 

- құқықтық құжаттарды 

дайындау дағдысы бар. 

институтом семьи, а также 

подготавливать и регулировать 

юридические заключения в сфере 

экологических, аграрных и 

земельных правотношений. 

Формируемые компетенции: - 

способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права;  

- способен принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законом; 

 - способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности;  

- способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства;  

- владеет навыками подготовки 

юридических документов. 

intellectual property; draft 

laws and government 

regulations based on 

current labor legislation; 

draw up legal documents 

related to inheritance and 

the institution of the 

family, and also prepare 

and regulate legal opinions 

in the field of 

environmental, agricultural 

and land legal relations. 

Formed competencies:  
- able to ensure 

compliance with the law 

by subjects of law; 

- able to make decisions 

and perform legal actions 

in strict accordance with 

the law; 

  - is able to apply 

normative legal acts, 

implement the norms of 

substantive and procedural 

law in professional 

activities; 

- able to legally correctly 

qualify the facts and 

circumstances; 

- has the skills to prepare 

legal documents. 

Модуль коды: АҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу  

Пән атауы: Кәсіпкерлік 

құқық 

Пререквизиттер: Азаматтық 

құқық (жалпы бөлім) 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: ҚР заңдары 

бойынша кәсіпкерлік құқық 

туралы түсініктер мен 

анықтамалар, кәсіпкерлік 

заңдарының жүйесі, құқықтық 

анықтамалар ережелерді білу. 

Қазақстан Республикасында 

кәсіпкерлік қатынастарды 

Код модуля: ПРГП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Предпринимательское право  

Пререквизиты: Гражданское 

право (общая часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Знание понятий и 

определений 

предпринимательского права в 

законах Республики Казахстан, 

системы предпринимательского 

законодательства, правил 

юридических определений. 

Изучить свод правил, 

регулирующих деловые 

Сode of module: LRCLR 

- 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil  law 

relations 

Name of discipline: 
Entrepreneurial law 

Prerequisites: Civil law 

(general part) 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: Knowledge of 

the concepts and 

definitions of business law 

in the laws of the Republic 

of Kazakhstan, the system 

of business legislation, the 

rules of legal definitions. 

To study the set of rules 



реттейтін нормалардың 

жиынтығын оқу; кәсіпкерлік 

қызмет туралы нормалар бар 

негізгі заң актілерімен танысу; 

кәсіпкерлік қызмет ұғымын 

анықтау, түсіндіру; 

кәсіпкердің тұлғасы және 

оның құқықтық мәртебесін 

белгілеу болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Кәсіпкерлік құқық пәні 

кәсіпкерлік қызметті 

құқықтық реттеу негіздерін, 

сондай-ақ мемлекеттің 

кәсіпкерлік қызмет 

субъектілерімен өзара іс-

қимылдың экономикалық 

және әкімшілік шараларын 

қолдануынан көрінетін 

кәсіпкердің құқықтық 

мәртебесін, кәсіпкерлікті 

мемлекеттік реттеуді 

тереңдетіп зерделеуді 

көздейді, кәсіпкерлік қызмет 

саласында пайдаланылатын 

нормативтік құқықтық 

актілерді, шарттарды қолдану 

дағдыларын қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: 

заң мәселелерінің кең ауқымы 

бойынша кеңес беру, қаржы 

секторында клиенттердің 

құқықтық мүдделерін білдіру; 

ақпарат, бизнес және 

зияткерлік меншік саласында 

құқықтық дауларды 

тудыратын мәселелер 

бойынша келісімге қол 

жеткізу туралы келіссөздер 

жүргізу; ағымдағы еңбек 

заңнамасы негізінде заңдар 

мен Үкімет қаулыларының 

жобаларын жасау; мұраға 

және отбасы институтына 

байланысты заңды 

құжаттарды ресімдеу, еңбек 

заңнамасының талаптарын 

сақтау,еңбек заңнамасының 

талаптарын сақтау және 

сондай-ақ экологиялық, 

аграрлық және жер 

қатынастары саласындағы 

отношения в Республике 

Казахстан; ознакомление с 

основными законодательными 

актами, содержащими нормы о 

предпринимательской 

деятельности; определение и 

толкование понятия 

предпринимательской 

деятельности; определение 

личности предпринимателя и его 

правового статуса. 

Краткое описание: Дисциплина 

«Предпринимательское право» 

предполагает углубленное 

изучение основ правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности, а также правовой 

статус предпринимателя, 

государственного регулирования 

предпринимательства, 

выражающийся в применении 

государством экономических и 

административных мер 

взаимодействия с субъектами 

предпринимательской 

деятельности, формирует навыки 

применения нормативных 

правовых актов, договоров, 

которые используются в сфере 

предпринимательской  

деятельности. 

Результаты обучения: 

консультировать по широкому 

кругу юридических вопросов, 

представлять правовые интересы 

клиентов в финансовом секторе; 

вести переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры в 

области информации, бизнеса и 

интеллектуальной 

собственности; составлять 

проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего трудового 

законодательства; оформлять 

юридические документы 

связанные с наследством и 

институтом семьи, а также 

подготавливать и регулировать 

governing business 

relations in the Republic of 

Kazakhstan; 

familiarization with the 

main legislative acts 

containing norms on 

entrepreneurial activity; 

definition and 

interpretation of the 

concept of entrepreneurial 

activity; determination of 

the identity of the 

entrepreneur and his legal 

status. 

Brief description: The 

discipline «Business law» 

involves an in-depth study 

of the basics of legal 

regulation of 

entrepreneurial activity, as 

well as the legal status of 

an entrepreneur, state 

regulation of 

entrepreneurship, 

expressed in the 

application by the state of 

economic and 

administrative measures of 

interaction with business 

entities, forms skills in the 

application of regulatory 

legal acts, contracts that 

are used in the field of 

entrepreneurship. 

Learning outcomes:  
advise on a wide range of 

legal issues, represent the 

legal interests of clients in 

the financial sector; 

negotiate an agreement on 

issues that cause legal 

disputes in the field of 

information, business and 

intellectual property; draft 

laws and government 

regulations based on 

current labor legislation; 

draw up legal documents 

related to inheritance and 

the institution of the 

family, and also prepare 

and regulate legal opinions 



заңды қорытындыларды 

дайындайды және реттейді. 

Қалыптасатын құзыреттер:  
Кәсіпкерлік қызметті реттеу 

саласындағы мемлекеттік 

саясаттың құқықтық 

негіздерін және Қазақстан 

Республикасының кәсіпкерлік 

құқығының негізгі 

институттары туралы 

теориялық ережелерді білу:  

Қазақстан Республикасындағы 

кәсіпкерлік туралы 

заңнамалық және заңға 

тәуелді актілерді; Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасында көзделген 

шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің ұйымдық-

құқықтық нысандары; 

кәсіпкерлік қатынастарды 

құқықтық реттеудің 

ерекшеліктері. Кәсіпкерлік 

заңнамасының нормаларын 

қолдану білімі мен қабілетін 

тәжірибеде пайдалану: 

кәсіпкерлік қатынастарды 

реттейтін нормативтік 

құқықтық актілерді түсіндіру 

және қолдану; кәсіпкерлік 

қызметті жүзеге асыруға 

байланысты құқықтық 

құжаттарды ресімдеу және 

ресімдеу; қажетті ақпаратты 

алу және өңдеу, оны сыни 

тұрғыдан талдау және 

қорытындылар мен 

жалпылаулар жасау; 

кәсіпкерлік құқық 

теорияларының, әдістері мен 

принциптерінің мақсаты мен 

рөлін түсіну. Дағдыларға ие 

болу: нақты практикалық 

мәселені шешу үшін 

жоспарларды және мүмкін 

болатын әрекеттер жүйесін 

әзірлеу үшін ақпараттық-

ізденіс әрекеттерін орындау; 

кәсіпкерлік қызметті ілеспе 

азаматтық-құқықтық 

құжаттармен жұмыс бойынша; 

нақты жағдайларда құқықтық 

юридические заключения в сфере 

экологических, аграрных и 

земельных правотношений. 

Формируемые компетенции:  

Знать правовые основы политики 

государства в области 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности и теоретические 

положения об основных 

институтах предпринимательского 

права Республики Казахстан:  

законодательные и подзаконные 

акты о предпринимательстве в РК; 

организационно-правовые формы 

хозяйствующих субъектов 

предусмотренные 

законодательством Республики 

Казахстан; особенности правового 

регулирования 

предпринимательских отношений. 

Использовать на практике знания и 

способности применения норм 

предпринимательского 

законодательства: толковать и 

применять нормативные акты, 

регулирующие 

предпринимательские отношения; 

составлять и оформлять 

юридические документы, 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности; получать и 

обрабатывать необходимую 

информацию, критически ее 

анализировать и производить 

выводы и обобщения; понимать 

назначение и роль теорий, методов 

и принципов 

предпринимательского права. 

Иметь навыки: по осуществлению 

информационно-поисковой 

деятельности для разработки 

планов и возможной системы 

действий для решения конкретной 

практической задачи;  по работе с 

гражданско-правовыми 

документами, сопровождающими 

предпринимательскую 

деятельность; по применению 

правовых норм в конкретных 

ситуациях. Умение:  оперировать 

in the field of 

environmental, agricultural 

and land legal relations. 

Formed competencies: 
To know the legal 

foundations of the state 

policy in the field of 

regulation of 

entrepreneurial activity 

and theoretical provisions 

on the main institutions of 

entrepreneurial law of the 

Republic of Kazakhstan: 

-laws 

on entrepreneurship in the 

Republic of Kazakhstan; 

organizational and legal 

forms of economic entities 

provided for by the 

legislation of the Republic 

of Kazakhstan; features of 

legal regulation of 

business relations. To use 

in practice the knowledge 

and ability to apply the 

norms of business 

legislation: to interpret and 

apply regulations 

governing business 

relations; to draw up and 

execute legal documents 

related to the 

implementation of 

business activities; to 

receive and process the 

necessary information, 

critically analyze it and 

make conclusions and 

generalizations; to 

understand the purpose 

and role of theories, 

methods and principles of 

business law. Have the 

skills: to carry out 

information retrieval 

activities to develop plans 

and a possible system of 

actions to solve a specific 

practical problem; - to 

work with civil legal 

documents accompanying 

business activities; on the 



нормаларды қолдану туралы. 

Істей білу: кәсіпкерлік құқық 

саласындағы құқықтық 

ұғымдармен және 

категориялармен әрекет ету; 

құқықтық қайнар көздерінің 

мазмұнын және кәсіпкерлік 

қызметте қолданылуын өз 

бетінше меңгеру. 

юридическими понятиями и 

категориями в области 

предпринимательского права;  

самостоятельно освоить 

содержание юридических 

источников и применение в 

предпринимательской 

деятельности. 

application of legal norms 

in specific situations. 

Ability to: - operate with 

legal concepts and 

categories in the field of 

business law; - 

independently master the 

content of legal sources 

and application in business 

activities. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ - 7  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Әкімшілік 

рәсімдік-процестік құқығы  

Пререквизиттер: Әкімшілік 

құқық  

Постреквизиттер: Әкімшілік-

құқықтық құжаттарды 

құрастыруға жаттықтыру 

Мақсаты: Пәнді меңгерудің 

мақсаты әкімшілік 

процессуалдық рәсімдерге 

қойылатын заманауи 

талаптарды және 

студенттердің процессуалдық 

құжаттармен жұмыс істеудің 

практикалық дағдыларын 

меңгеру мүмкіндігін зерттеу 

болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курс әкімшілік 

процедураларды орындауға 

байланысты қатынастарды 

реттеу саласындағы 

заңнаманы зерттеуге, сондай -

ақ Қазақстан 

Республикасының аумағында 

әкімшілік іс жүргізу тәртібін 

қарастыруға бағытталған. Бұл 

пәнді оқу барысында 

студенттер әкімшілік рәсімдік-

процестік іс жүргізу жүйесінің 

негізгі теориялық 

аспектілерін, әкімшілік 

процеске қатысушылардың 

ерекшеліктері мен құқықтық 

ережелерін зерттейтін болады. 

Оқу нәтижесі: құқықтық 

жауапкершіліктің түрлерін 

жіктеу, әкімшілік құқықтық 

Код модуля: ПГАУПЗ -7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального 

законодательства  

Название дисциплины: 

Административное процедурно-

процессуальное право 

Пререквизиты: 

Административное право 

Постреквизиты: Практикум по 

составлению административно-

правовых документов 

Цель: Целью дисциплины 

является изучение современных 

требований к административным 

процедурам и умение студентов 

овладевать практическими 

навыками работы с 

процессуальными документами. 

Краткое описание:  
Данный курс направлен на 

изучение законодательства в 

сфере регулировани отношений, 

связанных с осуществлением 

административных процедур, а 

также рассмотрения порядка 

 административного 

судопроизводства на территории 

Республики Казахстана в 

процессе изучения данной 

дисциплины студенты изучат 

основные теоретические аспекты 

административно процедурно-

процессуальной системы, 

особенности и правовые 

положения участников 

административного процесса. 

Результат обучения:  
классифицировать 

разновидности юридической 

Сode of module: 

ACCAPL - 7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Administrative procedural 

and process-related law 

Prerequisites:Administrat

ive law 

Postrequisites: Workshop 

on the preparation of 

administrative legal 

documents 

Purpose: Objectives of 

the discipline is to study 

the modern requirements 

for administrative 

procedures and the ability 

of students to master the 

practical skills of working 

with procedural 

documents. 

Brief description: This 

course is aimed at studying 

the legislation in the field 

of regulation of relations 

related to the 

implementation of 

administrative procedures, 

as well as consideration of 

the order of administrative 

proceedings in the territory 

of the Republic of 

Kazakhstan. In the process 

of studying this discipline, 

students will study the 

main theoretical aspects of 

the administrative 

procedural and  process-



қатынастарды құқықтық 

реттеу саласындағы құқықтық 

нормалар мен сот шешімдерін 

түсіндіру. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

ауызша және жазбаша 

сөйлеуді логикалық түрде 

дұрыс, ақылға қонымды және 

анық түрде жасай алады; 

нормативтік-құқықтық 

актілерді қолдануға, кәсіби 

және іс жүргізу құқығының 

нормаларын кәсіптік қызметте 

жүзеге асыруға қабілетті; 

құқықтық құжаттарды 

дайындау дағдысы бар; 

нормативтік-құқықтық 

актілердің жобаларын, соның 

ішінде сыбайлас жемқорлық 

көріністерін қалыптастыру 

үшін жағдай жасауға ықпал 

ететін ережелерді анықтау 

мақсатында қатысуға дайын. 

ответственности, толковать 

правовые нормы и судебные 

решения в сфере правового 

регулирования 

административных 

правоотношений. 

Формируемые компетенции: 

способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

владеть навыками подготовки 

юридических документов;  

готов принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

related system, features 

and legal provisions of the 

participants in the 

administrative process. 

Learning outcome: 

classify the types of legal 

liability, interpret legal 

norms and court decisions 

in the field of legal 

regulation of 

administrative legal 

relations. 

Formed competencies: 

able to logically correctly, 

reasonably and clearly 

build oral and written 

speech; able to apply 

regulations, implement the 

rules of substantive and 

procedural law in 

professional activities; 

owns the skills to prepare 

legal documents; ready to 

take part in the legal 

examination of draft 

regulations, including in 

order to identify in them 

the provisions that 

contribute to the creation 

of conditions for the 

manifestation of 

corruption. 

Модуль коды: АҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу  

Пән атауы: Инвестициялық 

құқық 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: «Инвестициялық 

құқық» курсының мақсаты 

студенттердің инвестициялық 

заңнама саласында: 

инвестициялық құқықтың 

құқық саласы ретіндегі мәні, 

инвестициялық құқық 

Код модуля: ПРГП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских 

правоотношений 

Название дисциплины: 

Инвестиционное право 

Пререквизиты: Теория  

государства и права  

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Цель изучения курса 

«Инвестиционное право» состоит 

в приобретении студентами 

базовых знаний в области 

инвестиционного 

законодательства: сущности 

инвестиционного права как 

отрасли права, субъектов 

Сode of module: LRCLR 

- 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil  law 

relations 

Name of discipline: 
Investment law                                           

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Writing and defending a 

thesis (project) or passing 

a comprehensive exam 

Purpose: The purpose of 

studying the course 

«Investment Law» is to 

acquire students basic 



субъектілері туралы негізгі 

білім алуы болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Инвестициялық құқық 

қолданыстағы заңнама, құқық 

қолдану және сот практикасы 

негізінде инвестициялық 

қызметті құқықтық реттеу 

жүйелері қаралатын, 

Қазақстан Республикасының 

аумағында ұлттық, сондай-ақ 

шетелдік инвесторлар жүзеге 

асыратын инвестициялық 

қызметті мемлекеттік-

құқықтық реттеудің 

құралдарын, құралдарын, 

тәсілдері мен шараларын 

меңгеруге бағытталған заңдық 

пән болып табылады. 

Оқыту нәтижелері: заң 

мәселелерінің кең ауқымы 

бойынша кеңес беру, қаржы 

секторында клиенттердің 

құқықтық мүдделерін білдіру; 

ақпарат, бизнес және 

зияткерлік меншік саласында 

құқықтық дауларды 

тудыратын мәселелер 

бойынша келісімге қол 

жеткізу туралы келіссөздер 

жүргізу; ағымдағы еңбек 

заңнамасы негізінде заңдар 

мен Үкімет қаулыларының 

жобаларын жасау; мұраға 

және отбасы институтына 

байланысты заңды 

құжаттарды ресімдеу, еңбек 

заңнамасының талаптарын 

сақтау,еңбек заңнамасының 

талаптарын сақтау және 

сондай-ақ экологиялық, 

аграрлық және жер 

қатынастары саласындағы 

заңды қорытындыларды 

дайындайды және реттейді. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

кәсіптік міндеттерді 

абыроймен орындауға, 

заңгердің этика қағидаларын 

сақтауға қабілетті; өз кәсіби 

қызметінің саласына сәйкес 

нормативтік - құқықтық 

инвестиционного права. 

Краткое описание: 
Инвестиционное право является 

юридической дисциплиной, в 

которой рассматриваются 

системы правового 

регулирования инвестиционной 

деятельности на основе 

действующего законодательства, 

правоприменительной и 

судебной практики, направлена 

на усвоение инструментов, 

средств, способов и мер 

государственно-правового 

регулирования инвестиционной 

деятельности, осуществляемой 

как национальными, так и 

иностранными инвесторами на 

территории Республики 

Казахстан. 

Результаты обучения: 

консультировать по широкому 

кругу юридических вопросов, 

представлять правовые интересы 

клиентов в финансовом секторе; 

вести переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры в 

области информации, бизнеса и 

интеллектуальной 

собственности; составлять 

проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего трудового 

законодательства; оформлять 

юридические документы 

связанные с наследством и 

институтом семьи, а также 

подготавливать и регулировать 

юридические заключения в сфере 

экологических, аграрных и 

земельных правотношений. 

Формируемые компетенции: 

способен добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

способен участвовать в 

разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной 

knowledge in the field of 

investment legislation: the 

essence of investment law 

as a branch of law, 

subjects of investment 

law. 

Brief description: 
Investment law is a legal 

discipline that examines 

the systems of legal 

regulation of investment 

activities based on current 

legislation, law 

enforcement and judicial 

practice, aimed at 

mastering the tools, 

means, methods and 

measures of state-legal 

regulation of investment 

activities carried out by 

both national and foreign 

investors in the territory of 

the Republic of 

Kazakhstan. 

Learning outcomes: 
advise on a wide range of 

legal issues, represent the 

legal interests of clients in 

the financial sector; 

negotiate an agreement on 

issues that cause legal 

disputes in the field of 

information, business and 

intellectual property; draft 

laws and government 

regulations based on 

current labor legislation; 

draw up legal documents 

related to inheritance and 

the institution of the 

family, and also prepare 

and regulate legal opinions 

in the field of 

environmental, agricultural 

and land legal relations. 

Formed competencies: 

able to conscientiously 

perform professional 

duties, to comply with the 

principles of the ethics of a 

lawyer; able to participate 

in the development of 



актілерді әзірлеуге қатыса 

алады; құқықтық сауаттылық, 

құқықтық ойлау және 

құқықтық мәдениет негізінде 

кәсіби қызметті жүзеге асыра 

алады. 

деятельности; способен 

осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

legal acts in accordance 

with the profile of their 

professional activities; 

able to carry out 

professional activities on 

the basis of a developed 

legal awareness, legal 

thinking and legal culture. 

Модуль атауы: Азаматтық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу  

Пән атауы: Салық құқығы 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: студенттерді салық 

заңнамасының нормаларымен 

таныстыру, салық 

заңнамаларымен жұмыс істеу 

дағдыларына үйрету 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курс мемлекеттің салық 

қызметі, салық салу 

саласындағы мемлекеттік 

басқару, салық құқығының 

даму тарихы, Қазақстан 

Республикасының салық 

заңнамасы мәселелерін 

қамтиды, салық құқығының 

негізгі құқықтық 

институттары, салық 

заңнамасының негізгі 

принциптері туралы білімді, 

сондай-ақ салық 

қатынастарын құқықтық 

реттеу саласындағы ғылыми 

және практикалық қызметтің 

іскерліктері мен дағдыларын 

қалыптастырады.  

Оқыту нәтижелері:  
заң мәселелерінің кең ауқымы 

бойынша кеңес беру, қаржы 

секторында клиенттердің 

құқықтық мүдделерін білдіру; 

ақпарат, бизнес және 

зияткерлік меншік саласында 

құқықтық дауларды 

Код модуля: ПРГП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских 

право  отношений 

Название дисциплины: 
Налоговое право  

Пререквизиты: Теория  

государства и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: ознакомить студентов с 

нормами налогового 

законодательства, обучить 

навыкам работы с налоговым 

законодательством на практике 

Краткое описание: Данный курс 

освещает вопросы налоговой 

деятельности государства, 

государственного управления в 

сфере налогообложения, истории 

развития налогового права, 

налогового законодательства 

Республики Казахстан, 

формирует знания об основных 

правовых институтах налогового 

права, об основополагающих 

принципах налогового 

законодательства, а также 

умения и навыкы научной и 

практической деятельности в 

области правового 

регулирования налоговых 

отношений. 

Результаты обучения:  

консультировать по широкому 

кругу юридических вопросов, 

представлять правовые интересы 

клиентов в финансовом секторе; 

вести переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры в 

Сode of module: LRCLR 

- 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil  law 

relations 

Name of discipline: Tax 

Law  

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: to acquaint 

students with the norms of 

tax legislation, to teach the 

skills of raota with the tax 

legislation in practice 

Brief description: This 

course covers the issues of 

tax activities of the state, 

public administration in 

the field of taxation, the 

history of the development 

of tax law, tax legislation 

of the Republic of 

Kazakhstan, forms 

knowledge about the main 

legal institutions of tax 

law, the fundamental 

principles of tax 

legislation, as well as the 

skills and skills of 

scientific and practical 

activities in the field of 

legal regulation of tax 

relations.  

Learning outcomes:  
advise on a wide range of 

legal issues, represent the 

legal interests of clients in 

the financial sector; 

negotiate an agreement on 



тудыратын мәселелер 

бойынша келісімге қол 

жеткізу туралы келіссөздер 

жүргізу; ағымдағы еңбек 

заңнамасы негізінде заңдар 

мен Үкімет қаулыларының 

жобаларын жасау; мұраға 

және отбасы институтына 

байланысты заңды 

құжаттарды ресімдеу, еңбек 

заңнамасының талаптарын 

сақтау,еңбек заңнамасының 

талаптарын сақтау және 

сондай-ақ экологиялық, 

аграрлық және жер 

қатынастары саласындағы 

заңды қорытындыларды 

дайындайды және реттейді. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

- салықтық құқық, салықтық-

құқықтық нормалар және 

салықтық құқықтық 

қатынастардың негізгі 

түсініктері туралы нақты 

түсінікке ие болу;  

- қолданыстағы салық салу 

жүйесінің сипаттамасын, 

салықтар мен мемлекеттік 

бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдер арасындағы 

айырмашылық пен 

арақатынасты және олардың 

сипаттамалық белгілерін білу;  

- салық салу және салық 

қызметіне, сондай-ақ 

мемлекеттің салық жүйесін 

құру проблемаларына қатысты 

нормативтік материалдарды 

меңгеру;  

- салық заңнамасын, сондай-ақ 

салық саласындағы құқық 

қолдану қызметін түсінуге 

мүмкіндік беретін түсініктері 

мен білімдері болуы;  

- оңтайлы салық салу, салық 

юрисдикциясы мәселелерімен 

танысу, салық заңнамасының 

негізгі қағидаттары мен 

ережелерін білу; 

области информации, бизнеса и 

интеллектуальной 

собственности; составлять 

проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего трудового 

законодательства; оформлять 

юридические документы 

связанные с наследством и 

институтом семьи, а также 

подготавливать и регулировать 

юридические заключения в сфере 

экологических, аграрных и 

земельных правотношений. 

Формируемые компетенции: 

- иметь четкое представление об 

основных понятиях налогового 

права, налогово-правовых норм и 

налоговых правоотношений;  

- познать характеристику 

действующей системы 

налогообложения, различие и 

соотношение между налогами и 

другими обязательными 

платежами в государственный 

бюджет и их характерные 

признаки;  

- усвоить нормативные 

материалы, касающиеся 

налогообложения и налоговой 

деятельности, а также проблем 

построения налоговой системы 

государства;  

- иметь представление и знания, 

позволяющие разбираться в 

налоговом законодательстве, а 

также в правоприменительной 

деятельности в налоговой сфере; 

- ознакомиться с вопросами 

оптимального налогообложения, 

налоговой юрисдикции, знать 

основные принципы и 

положения налогового 

законодательства; 

issues that cause legal 

disputes in the field of 

information, business and 

intellectual property; draft 

laws and government 

regulations based on 

current labor legislation; 

draw up legal documents 

related to inheritance and 

the institution of the 

family, and also prepare 

and regulate legal opinions 

in the field of 

environmental, agricultural 

and land legal relations. 

Formed competencies: 

- have a clear 

understanding of the basic 

concepts of tax law, tax 

and legal norms and tax 

legal relations;  

- to know the 

characteristics of the 

current taxation system, 

the difference and ratio 

between taxes and other 

mandatory payments to the 

state budget and their 

characteristic features;  

- to master the normative 

materials concerning 

taxation and tax activities, 

as well as the problems of 

building the tax system of 

the state;  

- have an idea and 

knowledge that allows you 

to understand tax 

legislation, as well as law 

enforcement activities in 

the tax sphere;  

- get acquainted with the 

issues of optimal taxation, 

tax jurisdiction, know the 

basic principles and 

provisions of tax 

legislation. 

Модуль коды: АҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық-

құқықтық қатынастарды 

Код модуля: ПРГП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских 

Сode of module: LRCLR 

- 4 

Name of module: Legal 



құқықтық реттеу  

Пән атауы: Қаржы құқығы 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы  

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Курстың мақсаты 

студенттердің негіз қалаушы 

теориялық ережелер, 

Қазақстан Республикасының 

қаржылық қатынастарды 

реттеу саласындағы 

заңнамасы саласындағы 

білімді меңгеруі болып 

табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курс қаржы жүйесін 

ұйымдастыруды толық және 

жан-жақты зерттеуге және 

қаржылық қатынастарды 

реттейтін нормативтік-

құқықтық актілерді талдауға 

бағытталған. Білім 

алушыларда қаржылық 

қызмет, бюджетті 

қалыптастыру, бөлу және 

пайдалану процесінде 

қаржылық-құқықтық 

нормалар мен олардың әрекет 

ету тетіктерін талдау қабілетін 

қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: заң 

мәселелерінің кең ауқымы 

бойынша кеңес беру, қаржы 

секторында клиенттердің 

құқықтық мүдделерін білдіру; 

ақпарат, бизнес және 

зияткерлік меншік саласында 

құқықтық дауларды 

тудыратын мәселелер 

бойынша келісімге қол 

жеткізу туралы келіссөздер 

жүргізу; ағымдағы еңбек 

заңнамасы негізінде заңдар 

мен Үкімет қаулыларының 

жобаларын жасау; мұраға 

және отбасы институтына 

байланысты заңды 

құжаттарды ресімдеу, еңбек 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Финансовое право  

Пререквизиты: Теория  

государства и права  

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Целью курса является 

овладение студентами знаниями 

в области основополагающих 

теоретическихположений, 

законодательства Республики 

Казахстан в области 

регулирования финансовых 

отношений. 

Краткое описание: Данный курс 

направлен на полное и 

всестороннее изучение 

организации финансовой 

системы и анализ нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих финансовые 

отношения. Формирует у 

обучающихся способность 

анализировать финансово-

правовые нормы и механизмы их 

действия в процессе финансовой 

деятельности, формировании, 

распределение и использования 

бюджета. 

Результаты обучения:  

консультировать по широкому 

кругу юридических вопросов, 

представлять правовые интересы 

клиентов в финансовом секторе; 

вести переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры в 

области информации, бизнеса и 

интеллектуальной 

собственности; составлять 

проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего трудового 

законодательства; оформлять 

юридические документы 

связанные с наследством и 

институтом семьи, а также 

подготавливать и регулировать 

regulation of civil  law 

relations 

Name of discipline: 
Financial Law  

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: The purpose of 

the course is to master 

students' knowledge in the 

field of fundamental 

theoretical provisions, 

legislation of the Republic 

of Kazakhstan in the field 

of regulation of financial 

relations. 

Brief description: This 

course is aimed at a 

complete and 

comprehensive study of 

the organization of the 

financial system and 

analysis of regulatory legal 

acts regulating financial 

relations. Forms students' 

ability to analyze financial 

and legal norms and 

mechanisms of their 

actions in the process of 

financial activity, 

formation, distribution and 

use of the budget. 

Learning outcomes: 
advise on a wide range of 

legal issues, represent the 

legal interests of clients in 

the financial sector; 

negotiate an agreement on 

issues that cause legal 

disputes in the field of 

information, business and 

intellectual property; draft 

laws and government 

regulations based on 

current labor legislation; 

draw up legal documents 

related to inheritance and 

the institution of the 

family, and also prepare 



заңнамасының талаптарын 

сақтау,еңбек заңнамасының 

талаптарын сақтау және 

сондай-ақ экологиялық, 

аграрлық және жер 

қатынастары саласындағы 

заңды қорытындыларды 

дайындайды және реттейді. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Біледі: 

- қаржылық қатынастардың 

мазмұнын; 

- қаржылық қатынастарды 

құқықтық реттеу 

ерекшеліктерді. 

Істей біледі: 

  - заңдардың және басқа да 

нормативтік құқықтық 

актілердің нормаларының 

мазмұнын, атап айтқанда, 

мүліктік (қаржылық) 

дауларды қарау кезінде 

түсіндіруді; 

  - мүліктік (қаржылық) 

дауларды шешудегі құқық 

қолдану және сот тәжірибесін 

жалпылау негізінде 

құрастырылған мәселелер мен 

оқиғаларды шешуді; 

  - заңнаманы және құқық 

қолдану тәжірибесін түсіндіру 

бойынша профилактикалық 

жұмыстарды жүргізуді. 

юридические заключения в сфере 

экологических, аграрных и 

земельных правотношений. 

Формируемые компетенции: 
Знать: 

- содержание финансовых 

отношений; 

- особенности правового 

регулирования финансовых 

отношений. 

Уметь: 

 - толковать содержание норм 

законов и иных нормативных 

правовых актов, в частности, при 

рассмотрении имущественных 

(финансовых) споров; 

 - решать задачи и казусы, 

составленные на основе 

обобщения 

правоприменительной и 

судебной практики разрешения 

имущественных (финансовых) 

споров; 

 - проводить профилактическую 

работу по разъяснению 

законодательства и 

правоприменительной практики. 

and regulate legal opinions 

in the field of 

environmental, agricultural 

and land legal relations. 

Formed competencies:  
To know: 

- the content of financial 

relations; 

- features of legal 

regulation of financial 

relations. 

Be able to: 

  - interpret the content of 

the norms of laws and 

other normative legal acts, 

in particular, when 

considering property 

(financial) disputes; 

  - to solve problems and 

incidents compiled on the 

basis of a generalization of 

law enforcement and 

judicial practice in 

resolving property 

(financial) disputes; 

  - carry out preventive 

work to clarify the 

legislation and law 

enforcement practice. 



Модуль коды: АҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу  

Пән атауы: Банк құқығы   

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы  

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: студенттерге ақша 

қорларын құру, бөлу және 

пайдалану саласындағы 

қоғамдық қатынастар туралы, 

осы саладағы мемлекет 

қызметінің негізгі бағыттары, 

Қаржылық қызметті жүзеге 

асыру процесінде банк 

қатынастарына 

қатысушылардың құқықтары 

мен міндеттері туралы білім 

беру. 

Қысқаша сипаттамасы: Осы 

пәнді зерделеу кезінде банк 

қызметін құқықтық реттеу 

мәселелері, оның ішінде 

банктердің ұйымдастырылуы 

мен жұмыс істеуі және 

олардың банк операцияларын 

жасау тәртібі қаралады. Банк 

құқығының негізгі 

категорияларын талдау оның 

негізгі институттарын 

зерттеумен қатар студенттерге 

банк құқығы теориясының 

күрделі мәселелерін түсінуге, 

оны практикалық қолданудың 

негізгі тенденциялары мен 

перспективаларын көруге 

көмектеседі. 

Оқыту нәтижелері: заң 

мәселелерінің кең ауқымы 

бойынша кеңес беру, қаржы 

секторында клиенттердің 

құқықтық мүдделерін білдіру; 

ақпарат, бизнес және 

зияткерлік меншік саласында 

құқықтық дауларды 

тудыратын мәселелер 

бойынша келісімге қол 

Код модуля: ПРГП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских 

правоотношений 

Название дисциплины: 

Банковское право 

Пререквизиты: Теория  

государства и права  

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: дать студентам знания об 

общественных отношениях в 

области создания, распределения 

и использования денежных 

фондов, об основных 

направлениях деятельности 

государства в этой сфере, правах 

и обязанностях участников 

банковских отношений в 

процессе осуществления 

финансовой деятельности. 

Краткое описание: При 

изучении данной дисциплины, 

рассматриваются вопросы 

правового регулирования 

банковской деятельности, в том 

числе порядок организации и 

функционирования банков и 

совершения ими банковских 

операций. Анализ основных 

категорий банковского права 

наряду с исследованием его 

основных институтов поможет 

студентам разобраться в 

сложных вопросах теории 

банковского права, увидеть 

основные тенденции и 

перспективы его практического 

применения. 

Результаты обучения: 

консультировать по широкому 

кругу юридических вопросов, 

представлять правовые интересы 

клиентов в финансовом секторе; 

вести переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры в 

области информации, бизнеса и 

интеллектуальной 

собственности; составлять 

Сode of module: LRCLR 

- 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil  law 

relations 

Name of discipline: Bank 

law 

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: to provide 

students with knowledge 

about public relations in 

the field of creation, 

distribution and use of 

monetary funds, about the 

main activities of the state 

in this area, the rights and 

obligations of participants 

in banking relations in the 

process of financial 

activity. 

Brief description: When 

studying this discipline, 

the issues of legal 

regulation of banking 

activities are considered, 

including the procedure 

for the organization and 

functioning of banks and 

their banking transactions. 

The analysis of the main 

categories of banking law 

along with the study of its 

main institutions will help 

students to understand the 

complex issues of the 

theory of banking law, to 

see the main trends and 

prospects of its practical 

application. 

Learning outcomes: 
advise on a wide range of 

legal issues, represent the 

legal interests of clients in 

the financial sector; 

negotiate an agreement on 

issues that cause legal 

disputes in the field of 



жеткізу туралы келіссөздер 

жүргізу; ағымдағы еңбек 

заңнамасы негізінде заңдар 

мен Үкімет қаулыларының 

жобаларын жасау; мұраға 

және отбасы институтына 

байланысты заңды 

құжаттарды ресімдеу, еңбек 

заңнамасының талаптарын 

сақтау,еңбек заңнамасының 

талаптарын сақтау және 

сондай-ақ экологиялық, 

аграрлық және жер 

қатынастары саласындағы 

заңды қорытындыларды 

дайындайды және реттейді. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

кәсіптік міндеттерді 

абыроймен орындауға, 

заңгердің этика қағидаларын 

сақтауға қабілетті; өз кәсіби 

қызметінің саласына сәйкес 

нормативтік - құқықтық 

актілерді әзірлеуге қатыса 

алады; құқықтық сауаттылық, 

құқықтық ойлау және 

құқықтық мәдениет негізінде 

кәсіби қызметті жүзеге асыра 

алады. 

проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего трудового 

законодательства; оформлять 

юридические документы 

связанные с наследством и 

институтом семьи, а также 

подготавливать и регулировать 

юридические заключения в сфере 

экологических, аграрных и 

земельных правотношений. 

Формируемые компетенции: 

способен добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

способен участвовать в 

разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности; способен 

осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

information, business and 

intellectual property; draft 

laws and government 

regulations based on 

current labor legislation; 

draw up legal documents 

related to inheritance and 

the institution of the 

family, and also prepare 

and regulate legal opinions 

in the field of 

environmental, agricultural 

and land legal relations. 

Formed competencies: 

able to conscientiously 

perform professional 

duties, to comply with the 

principles of the ethics of a 

lawyer; able to participate 

in the development of 

legal acts in accordance 

with the profile of their 

professional activities; 

able to carry out 

professional activities on 

the basis of a developed 

legal awareness, legal 

thinking and legal culture. 

Модуль коды: ҚҚҚҚР - 5 

Модуль атауы: Қылмыстық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу 

Пән атауы: Жеке адамға 

қарсы қылмыстық 

құқықбұзушылықтар 

Пререквизиттер: Қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерге жеке 

адамға қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар туралы 

қылмыстық заңның 

нормаларын қолдану 

процесінде, осындай қол 

сұғушылықты бағалау үшін 

ғылыми тәсілді қолдану 

арқылы кәсіби 

Код модуля: ПРУП - 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Уголовные правонарушения 

против личности 

Пререквизиты: Уголовное 

право (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Развивать у студентов 

профессиональные компетенции 

в процессе применения 

положений уголовного 

законодательства об уголовных 

преступлениях против личности, 

используя научный подход к 

оценке такого посягательства. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина посвящена 

Сode of module: LRCLR 

- 5 

Name of module: Legal 

regulation of criminal law 

relations  

Name of discipline: 
Criminal offenses against 

persons 

Prerequisites: Criminal 

Law (special part) 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: To develop 

students' professional 

competencies in the 

process of applying the 

provisions of the criminal 

law on criminal offenses 

against the individual, 

using a scientific approach 

to assess such 



құзіреттіліктерді 

қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

пән жеке тұлғаға қарсы 

құқыққа қарсы қол 

сұғушылық мәселелерін терең 

зерттеуге арналған, жеке 

тұлғаға қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтарды 

саралау мәселелерін және 

құқық қолдану практикасы 

мәселелерін қарастырады, 

студенттерде қылмыстық 

құқық саласындағы терең 

білімді, сондай-ақ жеке 

тұлғаға қарсы қылмыстарға 

қарсы күресте қылмыстық-

құқықтық нормаларды 

практикалық қолдану 

дағдылары мен дағдыларын 

қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері:  
қылмыстық құқық 

бұзушылықтың құрамын ашу, 

қылмыстар мен қылмыстарды 

санаттар бойынша жіктеу, 

қылмыстық құқық 

қағидаттарын, заңнамалық 

актілерді және нақты 

қылмыстық істермен 

байланысты алдыңғы 

шешімдерді (қылмыстық 

қудалау және сот төрелігі 

органдарының) зерттеу және 

бағалау, қылмыстық құқықтың 

жалпы және ерекше бөлігі 

нормаларының криминология 

ғылымына сәйкестігі. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

- ойлау мәдениетіне ие, 

ақпарат жинауды, талдауды, 

қабылдауды, мақсат қоюды 

және оған қол жеткізу 

жолдарын таңдауға қабілетті; 

- заңға сәйкес қатаң тәртіппен 

шешімдер қабылдауға және 

заңды әрекеттерді жасауға 

қабілетті; 

- қылмыстық құқықтың жалпы 

және ерекше бөлімдерінің 

нормаларын қолданып, кінәлі 

адамның қылмыстық 

углубленному изучению 

вопросов противоправных 

посягательств против личности, 

рассматривает вопросы 

квалификации уголовных 

правонарушений против 

личности и проблемы 

правоприменительной практики, 

формирует у студентов более 

углубленные знания в области 

уголовного права, а также 

навыки и умения практического 

применения уголовно-правовых 

норм в борьбе с преступлениями 

против личности. 

Результаты обучения:  

раскрывать состав уголовного 

правонарушения, 

классифицировать преступления 

и преступность по категориям, 

исследовать и оценивать 

принципы уголовного права, 

законодательные акты и 

предшествующие решения 

(органов уголовного 

преследования и правосудия), 

связанные с конкретными 

уголовными делами, на 

соответствие норм общей и 

особенной части уголовного 

права и криминологической 

науке.  

Формируемые компетенции:  

- обладает культурой мышления, 

умеет собирать, анализировать, 

получать, ставить цели и 

выбирать пути их достижения; 

- способен принимать решения и 

обращаться в суд в соответствии 

с законом; 

- уметь оценивать уголовную 

ответственность виновного, виды 

наказания и основания 

назначения наказания, основания 

привлечения к уголовной 

ответственности и освобождения 

от наказания, примененные к 

ним меры принуждения, 

применяя правила общих и 

специальных разделов 

уголовного закон; 

- уметь применять уголовный 

encroachment. 

Brief description: This 

discipline is devoted to an 

in-depth study of the 

issues of unlawful 

encroachments against the 

person, examines the 

issues of qualification of 

criminal offenses against 

the person and the 

problems of law 

enforcement practice, 

forms students more in-

depth knowledge in the 

field of criminal law, as 

well as skills and abilities 

of practical application of 

criminal law norms in the 

fight against crimes 

against the person. 

Learning outcomes:  
to disclose the 

composition of a criminal 

offense, classify crimes 

and criminality into 

categories, investigate and 

evaluate the principles of 

criminal law, legislative 

acts and previous 

decisions (of criminal 

prosecution and justice 

bodies) related to specific 

criminal cases, for 

compliance with the norms 

of the general and special 

part of criminal law and 

criminological science. 

Formed competencies:  
- has a culture of thinking, 

is able to collect, analyze, 

receive, set goals and 

choose ways to achieve 

them; 

- is able to make decisions 

and take legal action in 

accordance with the law; 

- be able to assess the 

criminal liability of the 

guilty person, the types of 

punishment and the 

grounds for sentencing, the 

grounds for criminal 



жауаптылығын, оларға 

тағайындалатын жаза түрлері 

мен жаза тағайындау 

негіздерін, қылмыстық 

жауаптылық пен жазадан 

босату негіздерін, оларға 

тағайындалатын мәжбүрлеу 

шараларын бағалауға 

қабілетті; 

- жеке адамға қарсы 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды саралауда 

қылмыстық заңнаманы 

қолдануға, іс жүргізуге, 

қылмыстық құрамдарын 

саралауда фактілермен 

жағдайларды бағалауға 

қабілетті; 

- талқылаудың әртүрлі 

тәсілдерін қолдана отырып, 

нормативтік құқықтық 

актілерді талдауға қабілетті. 

закон при анализе уголовных 

преступлений против личности, 

вести производство, оценивать 

факты и обстоятельства при 

анализе состава преступления; 

- уметь анализировать 

нормативные акты, используя 

различные методы обсуждения. 

liability and release from 

punishment, the coercive 

measures imposed on 

them, applying the rules of 

general and special 

sections of criminal law; 

- is able to apply criminal 

law in the analysis of 

criminal offenses against 

an individual, to conduct 

proceedings, to assess the 

facts and circumstances in 

the analysis of criminal 

elements; 

- is able to analyze 

regulations using different 

methods of discussion. 

Модуль коды: ҚҚҚҚР - 5 

Модуль атауы: Қылмыстық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу 

Пән атауы: Меншікке қарсы 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

Пререквизиттер: ҚР 

Қылмыстық құқығы (ерекше 

бөлім) 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: студенттерге 

меншікке қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар туралы 

қылмыстық заңның 

нормаларын қолдану 

процесінде, осындай қол 

сұғушылықты бағалау үшін 

ғылыми тәсілді қолдану 

арқылы кәсіби 

құзіреттіліктерді 

қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курс білім алушыларды 

меншікке қарсы қылмыстарды 

саралау саласындағы 

Код модуля: ПРУП - 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Уголовные правонарушения 

против собственности 

Пререквизиты: Уголовное 

право РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: формирование 

профессиональных компетенций 

обучающихся в процессе 

применения положений 

уголовного законодательства об 

уголовных правонарушениях 

против собственности, 

использование научного подхода 

к оценке такого посягательства. 

Краткое описание: Данный курс 

направлен на обеспечение 

обучающихся прочными 

знаниями о формах, способах и 

методах в сфере квалификации 

преступлений против 

собственности, а также на анализ 

проблем правоприменительной и 

Сode of module: LRCLR 

- 5 

Name of module: Legal 

regulation of criminal law 

relations  

Name of discipline: 
Criminal offenses against 

property 

Prerequisites: Criminal 

law of the RK (special 

part) 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: the formation of 

professional competencies 

of students in the process 

of applying the provisions 

of the criminal law on 

criminal offenses against 

property, the use of a 

scientific approach to 

assessing such an 

encroachment. 

Brief description: This 

course is aimed at 

providing students with 

solid knowledge of the 

forms, methods and 



нысандар, әдістер мен әдістер 

туралы берік біліммен 

қамтамасыз етуге, сондай-ақ 

меншікке қарсы қылмыстарды 

саралау саласындағы құқық 

қолдану және сот практикасы 

проблемаларын талдауға, 

сондай-ақ жаза тағайындауға 

бағытталған. Пән білім 

алушыда кәсіби қызметті 

жүзеге асыру үшін білік пен 

дағдыларды қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: 
қылмыстық құқық 

бұзушылықтың құрамын ашу, 

қылмыстар мен қылмыстарды 

санаттар бойынша жіктеу, 

қылмыстық құқық 

қағидаттарын, заңнамалық 

актілерді және нақты 

қылмыстық істермен 

байланысты алдыңғы 

шешімдерді (қылмыстық 

қудалау және сот төрелігі 

органдарының) зерттеу және 

бағалау, қылмыстық құқықтың 

жалпы және ерекше бөлігі 

нормаларының криминология 

ғылымына сәйкестігі. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

- ойлау мәдениетіне ие, 

ақпарат жинауды, талдауды, 

қабылдауды, мақсат қоюды 

және оған қол жеткізу 

жолдарын таңдауға қабілетті; 

- заңға сәйкес қатаң тәртіппен 

шешімдер қабылдауға және 

заңды әрекеттерді жасауға 

қабілетті; 

- қылмыстық құқықтың жалпы 

және ерекше бөлімдерінің 

нормаларын қолданып, кінәлі 

адамның қылмыстық 

жауаптылығын, оларға 

тағайындалатын жаза түрлері 

мен жаза тағайындау 

негіздерін, қылмыстық 

жауаптылық пен жазадан 

босату негіздерін, оларға 

тағайындалатын мәжбүрлеу 

шараларын бағалауға 

қабілетті; 

судебной практики в области 

квалификации преступлений 

против собственности, а также 

назначения наказания. 

Дисциплина формирует у 

обучающегося умения и навыки 

для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Результаты обучения:  

раскрывать состав уголовного 

правонарушения, 

классифицировать преступления 

и преступность по категориям, 

исследовать и оценивать 

принципы уголовного права, 

законодательные акты и 

предшествующие решения 

(органов уголовного 

преследования и правосудия), 

связанные с конкретными 

уголовными делами, на 

соответствие норм общей и 

особенной части уголовного 

права и криминологической 

науке.  

Формируемые компетенции:  

- обладает культурой мышления, 

умеет собирать, анализировать, 

получать, ставить цели и 

выбирать пути их достижения; 

- способен принимать решения и 

обращаться в суд в соответствии 

с законом; 

- уметь оценивать уголовную 

ответственность виновного, виды 

наказания и основания 

назначения наказания, основания 

привлечения к уголовной 

ответственности и освобождения 

от наказания, примененные к 

ним меры принуждения, 

применяя правила общих и 

специальных разделов 

уголовного закон; 

- уметь применять уголовное 

право при анализе уголовных 

преступлений против 

собственности, вести 

производство, оценивать факты и 

обстоятельства при анализе 

состава преступления; 

- уметь анализировать 

methods in the field of 

qualification of crimes 

against property, as well as 

the analysis of problems of 

law enforcement and 

judicial practice in the 

field of qualification of 

crimes against property, as 

well as sentencing. The 

discipline forms the 

student's skills and 

abilities to carry out 

professional activities. 

Learning outcomes:  
to disclose the 

composition of a criminal 

offense, classify crimes 

and criminality into 

categories, investigate and 

evaluate the principles of 

criminal law, legislative 

acts and previous 

decisions (of criminal 

prosecution and justice 

bodies) related to specific 

criminal cases, for 

compliance with the norms 

of the general and special 

part of criminal law and 

criminological science. 

Formed competencies:  

- has a culture of thinking, 

is able to collect, analyze, 

receive, set goals and 

choose ways to achieve 

them; 

- is able to make decisions 

and take legal action in 

accordance with the law; 

- be able to assess the 

criminal liability of the 

guilty person, the types of 

punishment and the 

grounds for sentencing, the 

grounds for criminal 

liability and release from 

punishment, the coercive 

measures imposed on 

them, applying the rules of 

general and special 

sections of criminal law; 

- is able to apply criminal 



- меншікке қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтарды 

саралауда қылмыстық 

заңнаманы қолдануға, іс 

жүргізуге, қылмыстық 

құрамдарын саралауда 

фактілермен жағдайларды 

бағалауға қабілетті; 

- талқылаудың әртүрлі 

тәсілдерін қолдана отырып, 

нормативтік құқықтық 

актілерді талдауға қабілетті. 

нормативные акты, используя 

различные методы обсуждения. 

law in the analysis of 

criminal offenses against 

property, to conduct 

proceedings, to assess the 

facts and circumstances in 

the analysis of criminal 

elements; 

- is able to analyze 

regulations using different 

methods of discussion. 

Модуль коды: ҚҚҚҚР - 5 

Модуль атауы: Қылмыстық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу 

Пән атауы: Ұйымдасқан 

қылмыстылықпен күрес 

Пререквизиттер: Қылмыстық 

құқық (ерекше бөлім)  

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Оқу пәнін 

меңгерудің мақсаты – болашақ 

заңгерлерге ұйымдасқан 

қылмыстың мемлекеті, 

құрылымы, оның элементтері 

мен олардың өзара 

байланыстары, ұйымдасқан 

қылмыстың субъектілері, 

олардың криминологиялық 

және қылмыстық-құқықтық 

сипаттамалары, сондай-ақ 

құқық бұзушылықтың алдын 

алу шаралары туралы нақты 

түсінік беру. ұйымдасқан 

қылмыстың алдын алу және 

күресу. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курсты оқу студенттерге 

Қазақстан Республикасында 

ұйымдасқан қылмыстың 

туындау себептерін зерттеуге 

мүмкіндік береді. Пәнді игеру 

кезінде құқықтық реттеу 

проблемалары, ұйымдасқан 

қылмысқа қарсы күресті 

заңнамалық қамтамасыз ету, 

ұйымдасқан қылмысқа қарсы 

Код модуля: ПРУП - 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: Борьба 

с организованной преступностью 

Пререквизиты: Уголовное 

право (особенная часть)  

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Целью освоения учебной 

дисциплины является дать 

будущим юристам четкое 

представление о состоянии, 

структуре организованной 

преступности, о ее элементах и 

их взаимосвязях, субъектах 

организованной преступности, 

их криминологической и 

уголовно-правовой 

характеристиках, а также мерах 

профилактики и борьбы с 

организованной преступностью. 

Краткое описание: Изучение 

данного курса позволит 

студентам исследовать причины 

возникновения организованной 

преступности в Республике 

Казахстан. Во время освоения 

дисциплины  будут 

проанализированы проблемы 

правового регулирования, 

законодательное обеспечение 

борьбы с организованной 

преступностью, вопросы 

международного сотрудничества 

в сфере борьбы с организованной 

преступностью, а также практика 

Сode of module: LRCLR 

- 5 

Name of module: Legal 

regulation of criminal law 

relations  

Name of discipline: Fight 

against organized crime  

Prerequisites: Criminal 

law (special part)  

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: The purpose of 

mastering the academic 

discipline is to give future 

lawyers a clear idea of the 

state, structure of 

organized crime, its 

elements and their 

relationships, the subjects 

of organized crime, their 

criminological and 

criminal law 

characteristics, as well as 

measures to prevent and 

combat organized crime. 

Brief description: The 

study of this course will 

allow students to 

investigate the causes of 

organized crime in the 

Republic of Kazakhstan. 

During the development of 

the discipline, the 

problems of legal 

regulation, legislative 

support for the fight 

against organized crime, 

issues of international 



күрес саласындағы 

халықаралық ынтымақтастық 

мәселелері, сондай-ақ шет 

мемлекеттердің ұйымдасқан 

қылмысқа қарсы іс-қимыл 

жөніндегі практикасы 

талданатын болады.  

Оқу нәтижесі: қылмыстық 

құқық бұзушылықтың 

құрамын ашу, қылмыстар мен 

қылмыстарды санаттар 

бойынша жіктеу, қылмыстық 

құқық қағидаттарын, 

заңнамалық актілерді және 

нақты қылмыстық істермен 

байланысты алдыңғы 

шешімдерді (қылмыстық 

қудалау және сот төрелігі 

органдарының) зерттеу және 

бағалау, қылмыстық құқықтың 

жалпы және ерекше бөлігі 

нормаларының криминология 

ғылымына сәйкестігі. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Біледі: 

- ұйымдасқан қылмыстың 

заңдылықтары; 

- ұйымдасқан қылмыспен 

күресу және алдын алу 

әдістері; сыбайлас жемқорлық 

пен қылмыстың белгілері мен 

белгілері; 

- ұйымдасқан қылмыспен 

күрес және қылмыстың алдын 

алу бағыттары. 

Істей біледі: 

- ұйымдасқан қылмыстың 

заңдылықтарын анықтау; 

- қылмысқа қарсы күрес және 

алдын алу әдістерін, оның 

ішінде бұқаралық қоғамдық 

бағыттағы әдістерді 

қолдануға. 

Дағдыларды меңгерген: 

- ақпаратты жалпылауға, 

талдауға, қабылдауға, мақсат 

қоюға және оған жету 

жолдарын таңдауға қабілетті 

ойлау мәдениеті; 

- құқық субъектілерінің заңды 

сақтауын қамтамасыз ете 

алады; 

зарубежных государств по 

противодействию 

организованной преступности. 

Результат обучения:  

раскрывать состав уголовного 

правонарушения, 

классифицировать преступления 

и преступность по категориям, 

исследовать и оценивать 

принципы уголовного права, 

законодательные акты и 

предшествующие решения 

(органов уголовного 

преследования и правосудия), 

связанные с конкретными 

уголовными делами, на 

соответствие норм общей и 

особенной части уголовного 

права и криминологической 

науке.  

Формируемые компетенции: 

Знать: 
- закономерности 

организованной преступности;  

- методы борьбы и 

предупреждения организованной 

преступности; особенности и 

признаки коррупционных 

действий и преступлений;  

- направления борьбы и 

профилактики преступлений 

организованной преступности.  

Уметь:  
- выявлять закономерности 

организованной преступности;  

- применять методы борьбы и 

предупреждения преступности, в 

том числе массово общественной 

направленности. 

Владеть:  
- культурой мышления, способен 

к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения;  

- способен обеспечивать 

соблюдение законности 

субъектами права;  

- способен принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законом. 

cooperation in the fight 

against organized crime, as 

well as the practice of 

foreign countries in 

combating organized 

crime will be analyzed. 

Learning outcome:  
to disclose the 

composition of a criminal 

offense, classify crimes 

and criminality into 

categories, investigate and 

evaluate the principles of 

criminal law, legislative 

acts and previous 

decisions (of criminal 

prosecution and justice 

bodies) related to specific 

criminal cases, for 

compliance with the norms 

of the general and special 

part of criminal law and 

criminological science. 

Formed competencies: 

To know: 
- patterns of organized 

crime; 

- methods of fighting and 

preventing organized 

crime; features and signs 

of corruption and crimes; 

- areas of struggle and 

prevention of crimes of 

organized crime. 

Be able to: 

- identify patterns of 

organized crime; 

- apply methods of 

combating and preventing 

crime, including those of 

mass public orientation. 

Posses skill: 

- a culture of thinking, 

capable of generalization, 

analysis, perception of 

information, setting a goal 

and choosing ways to 

achieve it; 

- able to ensure 

compliance with the law 

by subjects of law; 

- is able to make decisions 



- заңға қатаң сәйкес шешім 

қабылдауға және заңды 

әрекеттерді жасауға қабілетті. 

and perform legal actions 

in strict accordance with 

the law. 

Модуль коды: ҚҚҚҚР - 5 

Модуль атауы: Қылмыстық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу 

Пән атауы: Экономикалық 

қызмет саласындағы 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

Пререквизиттер: Қылмыстық 

құқық (ерекше бөлім); 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: экономикалық 

қызмет саласындағы 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың құрамын 

саралауды тереңірек меңгеру 

Қысқаша сипаттамасы: 

Экономикалық қызмет 

саласындағы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар пәні ҚР-

да шаруашылық немесе өзге 

де экономикалық қызметті 

жүзеге асыру тәртібіне қол 

сұғатын қылмыстардың 

құрамын егжей-тегжейлі 

зерттеуге арналған. Пән 

шеңберінде Экономикалық 

қылмысқа қатысты мәселелер 

кешені, сондай-ақ 

экономикалық қызмет 

саласындағы қылмыстық 

құқық бұзушылықтарды 

саралау кезінде құқық қолдану 

практикасының проблемалары 

қаралады. 

Оқыту нәтижелері: 
қылмыстық құқық 

бұзушылықтың құрамын ашу, 

қылмыстар мен қылмыстарды 

санаттар бойынша жіктеу, 

қылмыстық құқық 

қағидаттарын, заңнамалық 

актілерді және нақты 

қылмыстық істермен 

байланысты алдыңғы 

Код модуля: ПРУП - 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 

Уголовные правонарушения в 

сфере экономической 

деятельности 

Пререквизиты: Уголовное 

право (особенная часть);  

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Более глубокое понимание 

анализа состава уголовных 

преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

Краткое описание: Дисциплина 

«Уголовные правонарушения в 

сфере экономической 

деятельности» посвящена 

подробному изучению составов 

преступлений, посягающих на 

порядок осуществления 

хозяйственной или иной 

экономической деятельности в 

РК. В рамках дисциплины 

рассматривается комплекс 

вопросов, касающихся 

экономической преступности, а 

также проблемы 

правоприменительной практики 

при квалификации уголовных 

правонарушений в сфере 

экономической деятельности. 

Результаты обучения:  

раскрывать состав уголовного 

правонарушения, 

классифицировать преступления 

и преступность по категориям, 

исследовать и оценивать 

принципы уголовного права, 

законодательные акты и 

предшествующие решения 

(органов уголовного 

преследования и правосудия), 

связанные с конкретными 

уголовными делами, на 

Сode of module: LRCLR 

- 5 

Name of module: Legal 

regulation of criminal law 

relations  

Name of discipline: 
Criminal offenses in the 

field of economic activity 

Prerequisites: Criminal 

law (special part) 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: Deeper 

understanding of the 

analysis of the 

composition of criminal 

offenses in the field of 

economic activity. 

Brief description: The 

discipline «Criminal 

offenses in the sphere of 

economic activity» is 

devoted to a detailed study 

of the elements of crimes 

that infringe on the 

procedure for carrying out 

economic or other 

economic activities in the 

Republic of Kazakhstan. 

Within the framework of 

the discipline, a complex 

of issues related to 

economic crime is 

considered, as well as 

problems of law 

enforcement practice in 

the qualification of 

criminal offenses in the 

field of economic activity. 

Learning outcomes: to 

disclose the composition 

of a criminal offense, 

classify crimes and 

criminality into categories, 

investigate and evaluate 

the principles of criminal 

law, legislative acts and 



шешімдерді (қылмыстық 

қудалау және сот төрелігі 

органдарының) зерттеу және 

бағалау, қылмыстық құқықтың 

жалпы және ерекше бөлігі 

нормаларының криминология 

ғылымына сәйкестігі. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

- ойлау мәдениетіне ие, 

ақпарат жинауды, талдауды, 

қабылдауды, мақсат қоюды 

және оған қол жеткізу 

жолдарын таңдауға қабілетті; 

- заңға сәйкес қатаң тәртіппен 

шешімдер қабылдауға және 

заңды әрекеттерді жасауға 

қабілетті; 

- қылмыстық құқықтың жалпы 

және ерекше бөлімдерінің 

нормаларын қолданып, кінәлі 

адамның қылмыстық 

жауаптылығын, оларға 

тағайындалатын жаза түрлері 

мен жаза тағайындау 

негіздерін, қылмыстық 

жауаптылық пен жазадан 

босату негіздерін, оларға 

тағайындалатын мәжбүрлеу 

шараларын бағалауға 

қабілетті; 

- Экономикалық қызмет 

саласындағы қылмыстық 

құқық бұзушылықтарды 

саралауда қылмыстық 

заңнаманы қолдануға, іс 

жүргізуге, қылмыстық 

құрамдарын саралауда 

фактілермен жағдайларды 

бағалауға қабілетті; 

- талқылаудың әртүрлі 

тәсілдерін қолдана отырып, 

нормативтік құқықтық 

актілерді талдауға қабілетті. 

соответствие норм общей и 

особенной части уголовного 

права и криминологической 

науке.  

Формируемые компетенции:  

- обладает культурой мышления, 

умеет собирать, анализировать, 

получать, ставить цели и 

выбирать пути их достижения; 

- способен принимать решения и 

обращаться в суд в соответствии 

с законом; 

- уметь оценивать уголовную 

ответственность виновного, виды 

наказания и основания 

назначения наказания, основания 

привлечения к уголовной 

ответственности и освобождения 

от наказания, примененные к 

ним меры принуждения, 

применяя правила общих и 

специальных разделов 

уголовного закон; 

- уметь применять уголовный 

закон при анализе уголовных 

преступлений в сфере 

экономической деятельности, 

вести производство, оценивать 

факты и обстоятельства при 

анализе состава преступления; 

- уметь анализировать 

нормативные акты, используя 

различные методы обсуждения. 

previous decisions (of 

criminal prosecution and 

justice bodies) related to 

specific criminal cases, for 

compliance with the norms 

of the general and special 

part of criminal law and 

criminological science. 

Formed competencies: - 

has a culture of thinking, is 

able to collect, analyze, 

receive, set goals and 

choose ways to achieve 

them; 

- is able to make decisions 

and take legal action in 

accordance with the law; 

- be able to assess the 

criminal liability of the 

guilty person, the types of 

punishment and the 

grounds for sentencing, the 

grounds for criminal 

liability and release from 

punishment, the coercive 

measures imposed on 

them, applying the rules of 

general and special 

sections of criminal law; 

- is able to apply criminal 

law in the analysis of 

criminal offenses in the 

field of economic activity, 

to conduct proceedings, to 

assess the facts and 

circumstances in the 

analysis of criminal 

elements; 

- is able to analyze 

regulations using different 

methods of discussion. 

Модуль коды: ҚҚҚҚР - 5 

Модуль атауы: Қылмыстық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу 

Пән атауы: Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы заңнама 

Пререквизиттер: Қылмыстық 

құқық (ерекше бөлім)  

Постреквизиттер: 

Код модуля: ПРУП - 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 

Антикорррупционное 

законодательство 

Пререквизиты: Уголовное 

право (особенная часть)  

Сode of module: LRCLR 

- 5 

Name of module: Legal 

regulation of criminal law 

relations  

Name of discipline: Anti-

corruption legislation 

Prerequisites: Criminal 

law (special part)  



Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты:  

Студенттер арасында 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

саясатты құқықтық реттеудің 

принциптері мен мазмұнын, 

мемлекеттік басқару 

жүйесіндегі сыбайлас 

жемқорлық құқық 

бұзушылықтардың алдын алу 

мен жолын кесудің бағыттары 

мен формалары мен әдістерін, 

сыбайлас жемқорлықтың 

алдын алудың 

ұйымдастырушылық-

құқықтық негіздерін түсіну 

үшін қажетті құзыреттер 

жиынтығын қалыптастыру. 

мемлекеттік басқару жүйесі. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Аталған курс сыбайлас 

жемқорлықтың туындауына 

ықпал ететін нақты 

шараларды талдауға, сондай-

ақ сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтарға қарсы 

күресті реттеу саласындағы 

заңнаманы зерделеуге 

бағытталған. Осы пәнді оқу 

барысында білім алушылар 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес бойынша құқық 

шығармашылығы қызметінің 

негіздерін, нормативтік-

құқықтық актілерге сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы ғылыми 

сараптама жүргізудің 

практикалық аспектілерін 

және құқық қолдану 

практикасының 

проблемаларын зерделейді. 

Оқу нәтижесі: қылмыстық 

құқық бұзушылықтың 

құрамын ашу, қылмыстар мен 

қылмыстарды санаттар 

бойынша жіктеу, қылмыстық 

құқық қағидаттарын, 

заңнамалық актілерді және 

нақты қылмыстық істермен 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена  

Цель: Формирование у 

обучающихся комплекса 

компетенций, необходимых для 

понимания принципов и 

содержания правового 

регулирования 

антикоррупционной политики, 

направлений, форм и методов 

предупреждения и пресечения 

коррупционных правонарушений 

в системе государственного 

управления, организационно-

правовых основ предупреждения 

коррупции в системе 

государственного управления. 

Краткое описание:  
Данный курс направлен на 

анализ конкретных мер, которые 

способствуют возникновению 

коррупции, а также на изучение 

законодательства в сфере 

регулирования борьбы с 

коррупционными 

правонарушениями. В процессе 

изучения данной дисциплины 

обучающиеся изучат основы 

правотворческой деятельности 

по борьбе с коррупцией, 

практические аспекты 

проведения научной 

антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов и 

проблемы правоприменительной 

практики.  

Результат обучения:  
раскрывать состав уголовного 

правонарушения, 

классифицировать преступления 

и преступность по категориям, 

исследовать и оценивать 

принципы уголовного права, 

законодательные акты и 

предшествующие решения 

(органов уголовного 

преследования и правосудия), 

связанные с конкретными 

уголовными делами, на 

соответствие норм общей и 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: Formation of a 

set of competencies among 

students necessary to 

understand the principles 

and content of legal 

regulation of anti-

corruption policy, 

directions, forms and 

methods of preventing and 

suppressing corruption 

offenses in the public 

administration system, 

organizational and legal 

framework for preventing 

corruption in the public 

administration system. 

Brief description: This 

course is aimed at 

analyzing specific 

measures that contribute to 

the emergence of 

corruption, as well as 

studying legislation in the 

field of regulating the fight 

against corruption 

offenses. In the process of 

studying this discipline, 

students will study the 

basics of law-making 

activities to combat 

corruption, practical 

aspects of conducting 

scientific anti-corruption 

expertise of normative 

legal acts and problems of 

law enforcement practice. 

Learning outcome: to 

disclose the composition 

of a criminal offense, 

classify crimes and 

criminality into categories, 

investigate and evaluate 

the principles of criminal 

law, legislative acts and 

previous decisions (of 

criminal prosecution and 

justice bodies) related to 

specific criminal cases, for 



байланысты алдыңғы 

шешімдерді (қылмыстық 

қудалау және сот төрелігі 

органдарының) зерттеу және 

бағалау, қылмыстық құқықтың 

жалпы және ерекше бөлігі 

нормаларының криминология 

ғылымына сәйкестігі. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

ойлау мәдениетіне ие, ақпарат 

жинауды, талдауды, 

қабылдауды, мақсат қоюды 

және оған қол жеткізу 

жолдарын таңдауға қабілетті; 

құқық субъектілерінің 

заңдылығын сақталуын 

қамтамасыз ете алады; 

заңға сәйкес қатаң тәртіппен 

шешімдер қабылдауға және 

заңды әрекеттерді жасауға 

қабілетті; 

особенной части уголовного 

права и криминологической 

науке.  

Формируемые компетенции: 

владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения; 

способен обеспечивать 

соблюдение законности 

субъектами права; 

способен принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законом; 

compliance with the norms 

of the general and special 

part of criminal law and 

criminological science. 

Formed competencies: 

owns a culture of thinking, 

capable of generalization, 

analysis, perception of 

information, setting goals 

and choosing ways to 

achieve it; 

able to enforce the rule of 

law; 

able to make decisions and 

take legal action in strict 

accordance with the law; 

Модуль коды: ҚҚҚҚР - 5 

Модуль атауы: Қылмыстық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу 

Пән атауы: Экологиялық 

қылмыстық 

құқықбұзушылықтар 

Пререквизиттер: Қылмыстық 

құқық (ерекше бөлім);  

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Экология 

саласындағы қылмыстық 

құқық бұзушылықтарды білу. 

Бұл қылмыстардың алдын алу 

үшін тиісіті шараларын 

жүргізу мүмкіндігін үйрету 

болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

пән экологиялық қылмыстар 

үшін жауапкершілікті, 

экологиялық қылмыстарды 

түсіну, түсіндіру, саралау 

мәселелерін, қылмыстық 

құқық ғылымында бар осы 

мәселелерді шешуді көздейтін 

қылмыстық-құқықтық 

нормаларды дамытудағы 

Код модуля: ПРУП - 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 

Экологические уголовные 

правонарушения 

Пререквизиты: Уголовное 

право (особенная часть);  

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Знание уголовных 

правонарушений в сфере 

экологии. Способность 

проводить профилактические 

действия по предотвращению 

данных преступлений. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина рассматривает 

тенденции и преемственность в 

развитии уголовно-правовых 

норм, предусматривающих 

ответственность за 

экологические преступления, 

проблемах понимания, 

толкования, квалификации 

экологических преступлений, 

решениях этих проблем, 

существующих в науке 

Сode of module: LRCLR 

- 5 

Name of module: Legal 

regulation of criminal law 

relations  

Name of discipline: 
Environmental Criminal 

Offenses 

Prerequisites: Criminal 

law (special part);  

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: Knowledge of 

criminal offenses in the 

field of ecology. The 

ability to carry out 

preventive actions to 

prevent these crimes. 

Brief description: This 

discipline examines trends 

and continuity in the 

development of criminal 

law norms providing for 

responsibility for 

environmental crimes, 

problems of 

understanding, 

interpretation, 

qualification of 



үрдістер мен сабақтастықты 

қарастырады, қылмыстық-

құқықтық нормаларды білікті 

түсіндіру, экологиялық 

қылмыстарды саралаудың 

күрделі мәселелері бойынша 

шешімдерді негіздеу 

дағдыларын қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: 
қылмыстық құқық 

бұзушылықтың құрамын ашу, 

қылмыстар мен қылмыстарды 

санаттар бойынша жіктеу, 

қылмыстық құқық 

қағидаттарын, заңнамалық 

актілерді және нақты 

қылмыстық істермен 

байланысты алдыңғы 

шешімдерді (қылмыстық 

қудалау және сот төрелігі 

органдарының) зерттеу және 

бағалау, қылмыстық құқықтың 

жалпы және ерекше бөлігі 

нормаларының криминология 

ғылымына сәйкестігі. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Біледі:  

- негізгі теориялық ережелер;  

- экологиялық қылмыстық 

құқық бұзушылықтарды 

құқықтық реттеудің мәні мен 

әдісі;  

- экологиялық құқықтық 

қатынастардың түсінігі және 

негізгі элементтері; 

 - экологиялық құқықтың 

жекелеген институттарын 

құқықтық реттеудің 

ерекшеліктері. 

Қолдана біледі:  

- нормативтік материалмен 

жұмыс істеу.  

- экологиялық-құқықтық 

нормаларды практикада 

қолдану. 

Дағдыларға ие: 

- ақпаратты сыни тұрғыдан 

бағалау және талдау мен 

синтез негізінде шешім 

қабылдау. 

уголовного права, формирует 

навыки квалифицированно 

интерпретировать уголовно-

правовые нормы, обосновывать 

решения по сложным вопросам 

квалификации экологических 

преступлений. 

Результаты обучения: 

раскрывать состав уголовного 

правонарушения, 

классифицировать преступления 

и преступность по категориям, 

исследовать и оценивать 

принципы уголовного права, 

законодательные акты и 

предшествующие решения 

(органов уголовного 

преследования и правосудия), 

связанные с конкретными 

уголовными делами, на 

соответствие норм общей и 

особенной части уголовного 

права и криминологической 

науке.  

Формируемые компетенции: 
знать:  

- основополагающие 

теоретические положения;  

- предмет и метод правового 

регулирования экологических 

уголовных правонарушений;  

- понятие и основные элементы 

экологических правоотношений; 

 - особенности правового 

регулирования отдельных 

институтов экологического 

права. 

уметь:  

- работать с нормативным 

материалом.  

- применять эколого-правовые 

нормы на практике. 

Владеть навыками: 

- критически оценивать 

информацию и конструктивно 

принимать решение на основе 

анализа и синтеза. 

environmental crimes, 

solutions to these 

problems existing in the 

science of criminal law, 

develops skills to interpret 

criminal law norms 

competently, justify 

decisions on complex 

issues of qualification of 

environmental crimes. 

Learning outcomes: to 

disclose the composition 

of a criminal offense, 

classify crimes and 

criminality into categories, 

investigate and evaluate 

the principles of criminal 

law, legislative acts and 

previous decisions (of 

criminal prosecution and 

justice bodies) related to 

specific criminal cases, for 

compliance with the norms 

of the general and special 

part of criminal law and 

criminological science. 

Formed competencies: 
To know:  

- fundamental theoretical 

provisions;  

- the subject and method 

of legal regulation of 

environmental criminal 

offenses;  

- the concept and basic 

elements of environmental 

legal relations; 

 - features of legal 

regulation of individual 

institutions of 

environmental law. 

Be able to:  

- work with normative 

material.  

- apply environmental and 

legal norms in practice. 

Possess skills: 

- critically evaluate 

information and make 

constructive decisions 

based on analysis and 

synthesis. 



Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ - 7  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Криминалистика 

Пререквизиттер: Қылмыстық 

іс-жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: жасалған қылмыс 

үшін қылмыстық жауаптылық 

пен жазаның бұлтартпастығы 

қағидатын іске асыру 

мақсатында құқық қорғау 

органдарына қылмыстарды 

ашу, тергеу және алдын алу 

бойынша олардың күнделікті 

қызметінде көмек көрсету 

үшін сот-сараптамалық 

технологиялар, тактика және 

әдістеме саласында жоғары 

білікті мамандарды даярлау. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Криминалистика курсы 

соттық құралдарды 

пайдаланудың теориялық 

білімдерін, дағдыларын және 

тәжірибелік дағдыларын, 

қылмыстарды анықтау, шешу 

және алдын алу әдістерін 

зерттейді. Сот сараптамалық 

білімді меңгерудің жоғарғы 

деңгейі және оларды тергеу 

тәжірибесінде пайдалану 

мүмкіндігі тергеушілердің 

кәсібилігін қамтамасыз етудің 

қажетті шарттары болып 

табылады.  

Оқыту нәтижелері: сот-

медициналық және 

психиатриялық сараптама 

жүргізу арқылы 

дәлелдемелерді алу және 

бағалау, дәлелдемелер 

фактілерін бағалау, салыстыру 

және қарама қарсы қою, 

сондай-ақ жедел-іздестіру іс-

шараларын жүзеге асыру үшін 

қылмыстың жекелеген 

Код модуля: ПГАУПЗ -7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального 

законодательства  

Название дисциплины: 
Криминалистика 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право  

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов в области 

криминалистической техники, 

тактики и методики для 

содействия правоохранительным 

органам в их повседневной 

деятельности по раскрытию, 

расследованию и 

предупреждению преступлений, 

в целях воплощения в жизнь 

принципа неотвратимости 

уголовной ответственности и 

наказания за совершенное 

преступление. 

Краткое описание: Курс 

криминалистики рассматривает 

теоретические знания, умения и 

практические навыки 

использования 

криминалистических средств, 

приемов и методов выявления, 

раскрытия и предупреждения 

преступлений. Высокий уровень 

овладения криминалистическими 

знаниями и умение их 

использовать в следственной 

практике ― непременные 

условия профессионализма 

следователей. 

Результаты обучения: Изымать 

и оценивать доказательства с 

применением 

криминалистической техники, 

оценивает доказательственные 

факты, сравнивает и 

противопоставляет проводя 

судебно-медицинскую и 

Сode of module: 

ACCAPL - 7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Criminalistics 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law  

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: training of 

highly qualified specialists 

in the field of forensic 

technology, tactics and 

methodology to assist law 

enforcement agencies in 

their daily activities in 

detecting, investigating 

and preventing crimes, in 

order to implement the 

principle of inevitability of 

criminal liability and 

punishment for a crime 

committed. 

Brief description: The 

course of forensic science 

examines theoretical 

knowledge, skills and 

practical skills in the use 

of forensic tools, 

techniques and methods 

for detecting, disclosing 

and preventing crimes. A 

high level of mastery of 

forensic knowledge and 

the ability to use it in 

investigative practice are 

indispensable conditions 

for the professionalism of 

investigators. 

Learning outcomes: To 

seize and evaluate 

evidence using forensic 

techniques, assess 

evidentiary facts, compare 

and contrast conducting 

forensic and psychiatric 



түрлерін тергеудің тиімділігін 

арттыру үшін тактикалық 

операциялар мен әдістерді 

жоспарлау және ұсыну. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

- фото және 

бейнежабдықтарды 

пайдалану, 

криминалистикалық 

фотосуреттер мен 

фотокестелер жасау 

дағдылары мен әдістерін 

меңгеру; 

- дактилоскопиялық 

жинақтарды пайдалану және 

саусақ іздерін анықтау 

бойынша бастапқы зерттеулер 

жүргізу; 

- атыс қаруы мен қырлы 

қаруға криминалистикалық 

зерттеулер жүргізуге; 

- қолжазба мәтіндері мен 

қолжазбаны оқу; 

- құжаттарға техникалық және 

криминалистикалық 

зерттеулер жүргізуге; 

- криминалистикалық 

нұсқаларды алға қою және 

әзірлеу; 

- алдын ала тергеу мен 

анықтауды жоспарлауды 

жүзеге асыру; 

- әртүрлі тергеу және іс 

жүргізу әрекеттерін жүргізуге; 

- қылмыстарды тергеу 

әдістемесінің жалпы 

ережелерін меңгеру; 

- қылмыстардың жекелеген 

топтары мен түрлерін тергеу 

әдістемесін меңгеруі. 

 

психиатрическую экспертизу, а 

также планировать и предлагать 

тактические операции и приемы 

для повышения эффективности 

расследования отдельных видов 

преступлений для осуществления 

оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Формируемые компетенции:  

- пользоваться фото и 

видеооборудованием, владеть 

навыками и методами 

криминалистической фотосъемки 

и изготовления фототаблиц; 

- пользоваться наборами для 

дактилоскопирования и 

проводить первоначальные 

идентификационные 

дактилоскопические 

исследования; 

- осуществлять 

криминалистические 

исследования огнестрельного и 

холодного оружия; 

- исследовать рукописные тексты 

и почерк; 

- производить технико-

криминалистические 

исследования документов; 

- выдвигать и отрабатывать 

криминалистические версии; 

- осуществлять планирование 

предварительного следствия и 

дознания; 

- проводить различные 

следственные и процессуальные 

действия; 

- владеть общими положениями 

методики расследования 

преступлений; 

- владеть методикой 

расследования отдельных групп 

и видов преступлений. 

examination, as well as 

plan and propose tactical 

operations and techniques 

to improve the 

effectiveness of the 

investigation of certain 

types of crimes for the 

implementation of 

operational investigative 

measures. 

Formed competencies:  
- use photo and video 

equipment, master the 

skills and methods of 

forensic photography and 

the production of photo 

tables; 

- use fingerprinting kits 

and conduct initial 

identification 

fingerprinting studies; 

- to carry out forensic 

investigations of firearms 

and edged weapons; 

- to study handwritten 

texts and handwriting; 

- to carry out technical and 

forensic research of 

documents; 

- put forward and work out 

forensic versions; 

- carry out planning of 

preliminary investigation 

and inquiry; 

- to carry out various 

investigative and 

procedural actions; 

- own the general 

provisions of the 

methodology for 

investigating crimes; 

- own the methodology for 

investigating certain 

groups and types of 

crimes. 



Модуль коды: ҚҚҚҚР - 5 

Модуль атауы: Қылмыстық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу 

Пән атауы: Криминология 

Пререквизиттер: Қылмыстық 

құқық (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерді 

қылмыстылылықты, оның 

себептерін, қылмыскердің 

тұлғасын, жәбірленушінің 

мінез-құлқы мен тұлғасын 

яғни виктимиологиялық 

аспектілерді талдау 

жолдарымен таныстыруға, 

қылмыс динамикасы мен 

құрылымы туралы білім 

беруге, қылмыстың пайда 

болуымен қатар алдын-алу 

шаралары туралы үйретуге 

керек. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Криминология курсы 

қылмыстың даму себептерін, 

жағдайлары мен үрдістерін, 

қылмыстық мінез-құлық 

механизмін (уәждемесін) 

зерттеуге, қылмысты және 

жеке қылмыстық мінез-

құлықты болжау біліктері мен 

дағдыларын дамытуға, 

сондай-ақ қылмыстың алдын 

алу және қылмыстың алдын 

алу жөніндегі іс-шараларды 

жоспарлауға бағытталған. 

Оқыту нәтижелері:  
қылмыстық құқық 

бұзушылықтың құрамын ашу, 

қылмыстар мен қылмыстарды 

санаттар бойынша жіктеу, 

қылмыстық құқық 

қағидаттарын, заңнамалық 

актілерді және нақты 

қылмыстық істермен 

байланысты алдыңғы 

шешімдерді (қылмыстық 

қудалау және сот төрелігі 

Код модуля: ПРУП - 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Криминология 

Пререквизиты: Уголовное 

право (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Ознакомить студентов 

понятием причин и условий 

совершения преступлений, 

личности преступника, 

ознакомить также путями 

толкования аспектов поведения 

потерпевшего то есть 

виктимологии, дать знание о 

структуре и динамике 

преступлении, обязательно 

научить понятию причин 

совершения преступления.   

Краткое описание: Курс 

«Криминология» направлен на 

исследование причин, условий и 

тенденций развития 

преступности, механизму 

(мотивации) преступного 

поведения, на развитие умений и 

навыки прогнозирования 

преступности и индивидуального 

преступного поведения, а также 

планирования мероприятий по 

предупреждению преступности и 

профилактики преступлений. 

Результаты обучения:  

раскрывать состав уголовного 

правонарушения, 

классифицировать преступления 

и преступность по категориям, 

исследовать и оценивать 

принципы уголовного права, 

законодательные акты и 

предшествующие решения 

(органов уголовного 

преследования и правосудия), 

связанные с конкретными 

уголовными делами, на 

соответствие норм общей и 

особенной части уголовного 

Сode of module: LRCLR 

- 5 

Name of module: Legal 

regulation of criminal law 

relations  

Name of discipline: 
Criminology 

Prerequisites: Criminal 

law (special part) 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: To acquaint 

students with the concept 

of the causes and 

conditions of the crime, 

the identity of the 

offender, to familiarize the 

ways of interpreting the 

behavior of the victim (ie, 

victimology) with the 

ways, to give knowledge 

of the structure and 

dynamics of the crime, to 

teach the concept of the 

causes of the crime. 

Brief description: The 

course «Criminology» is 

aimed at studying the 

causes, conditions and 

trends of crime 

development, the 

mechanism (motivation) of 

criminal behavior, the 

development of skills and 

skills in predicting crime 

and individual criminal 

behavior, as well as 

planning measures for 

crime prevention and 

crime prevention. 

Learning outcomes: 

to disclose the 

composition of a criminal 

offense, classify crimes 

and criminality into 

categories, investigate and 

evaluate the principles of 

criminal law, legislative 

acts and previous 

decisions (of criminal 



органдарының) зерттеу және 

бағалау, қылмыстық құқықтың 

жалпы және ерекше бөлігі 

нормаларының криминология 

ғылымына сәйкестігі. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Біледі: 

- Қылмыстылықтың түсінігін; 

- қылмыстылық себептерін 

алдын алуды және олармен 

күресуді ұйымдастыру: 

- жекелеген қылмыскердің 

жеке басынының 

ерекшеліктерін; 

- қылмыс жасағанға дейінгі 

мінез-құлқы, қылмыс 

жасағаннан кейінгі мінез-

құлық ерекшеліктерін 

ұйымдастыруға қабілетті. 

Қолдана біледі: қылмысты 

зерттеудің және қылмысқа 

қарсы күрес проблемаларын 

анықтаудың қазіргі заманғы 

әдістерін практикада қолдану; 

қылмысқа қарсы күресті 

күшейту, оның 

ұйымдастырылған 

нысандарына қарсы іс-қимыл 

шараларын болжау және 

жоспарлау; өңірде, салада, 

объектіде қылмысқа бақылау 

шараларын дұрыс таңдау және 

қолдану; қылмыстың 

жекелеген түрлері мен нақты 

адамдарға қатысты алдын алу 

шараларын сауатты. 

Меңгере алады: заң 

терминологиясын; 

криминологиялық мәселелерді 

кешенді шешу дағдыларын; 

криминологияның, 

криминологияның және 

заңнаманың аралас 

салаларының жалпы және 

ерекше бөліктерінің 

байланысын көрсету; 

қылмыстық-құқықтық және 

қылмыстық - атқару 

нормаларын қолдану 

практикасын талдау және 

қорытындылау, қылмыстың 

өзгеру заңдылықтарын 

права и криминологической 

науке.  

Формируемые компетенции:  
Знать: - понятие преступления; - 

организация профилактики и 

борьбы с причинами 

правонарушений: - черты 

личности отдельного 

правонарушителя; - умеет 

систематизировать особенности 

допреступного поведения, 

посткриминального поведения. 

Уметь: применять на практике 

современные методы изучения 

преступности и выявления 

проблем борьбы с 

преступностью; прогнозировать 

и планировать меры усиления 

борьбы с преступностью, 

противодействия 

организованным ее формам; 

правильно выбирать и применять 

меры контроля над 

преступностью в регионе, 

отрасли, на объекте; грамотно 

применять профилактические 

меры в отношении отдельных 

видов преступлений и 

конкретных лиц. 

Владеть: юридической 

терминологией; навыками 

комплексно решать 

криминологические проблемы; 

демонстрировать связь общей и 

особенной частей криминологии, 

криминологии и смежных 

отраслей законодательства; 

анализировать и обобщать 

практику применения уголовно-

правовых и уголовно - 

исполнительных норм, 

устанавливать закономерности 

изменения преступности; 

анализировать уровень 

преступности, выявлять причины 

и условия, ей способствующие; 

исследовать личность 

конкретного преступника; 

организовывать и проводить 

криминологические 

исследования; формулировать 

основанные на теоретических и 

prosecution and justice 

bodies) related to specific 

criminal cases, for 

compliance with the norms 

of the general and special 

part of criminal law and 

criminological science. 

Formed competencies:  
To know: 

- The concept of crime; 

- organization of 

prevention and control of 

the causes of crime: 

- personality traits of an 

individual offender; 

- is able to organize pre-

crime behavior, post-crime 

behavior. 

Be able to: apply in 

practice modern methods 

of studying crime and 

identifying problems of 

combating crime; predict 

and plan measures to 

strengthen the fight against 

crime, countering its 

organized forms; correctly 

choose and apply crime 

control measures in the 

region, industry, at the 

facility; competently apply 

preventive measures 

against certain types of 

crimes and specific 

persons. 

Possess skills: legal 

terminology; skills to 

solve criminological 

problems 

comprehensively; 

demonstrate the 

connection between the 

General and Special parts 

of criminology, 

criminology and related 

branches of legislation; 

analyze and generalize the 

practice of applying 

criminal law and penal 

enforcement norms, 

establish patterns of crime 

changes; analyze the level 



белгілеу; қылмыстың деңгейін 

талдау, оған ықпал ететін 

себептер мен жағдайларды 

анықтау; нақты қылмыскердің 

жеке басын зерттеу 

криминологиялық 

зерттеулерді ұйымдастыру 

және жүргізу; мемлекет 

саясатын жетілдіру, қоғамдық 

қатынастарды қылмыстық-

құқықтық реттеу практикасы, 

билік пен халықтың өзара іс-

қимылы бойынша теориялық 

және практикалық 

материалдарға негізделген 

ұсыныстарды тұжырымдауды. 

 

практических материалах 

предложения по 

совершенствованию политики 

государства, практике уголовно-

правового регулирования 

общественных отношений, 

взаимодействии власти и 

населения. 

of crime, identify the 

causes and conditions that 

contribute to it; investigate 

the identity of a particular 

criminal; organize and 

conduct criminological 

research; formulate 

proposals based on 

theoretical and practical 

materials to improve the 

policy of the state, the 

practice of criminal law 

regulation of public 

relations, the interaction of 

the authorities and the 

population. 

Модуль коды: ХҚҚР - 8 

Модуль атауы: Халықаралық 

қатынастарды құқықтық 

реттеу  

Пән атауы: Халықаралық 

жария құқығы 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы  

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Пәнді оқытудың 

мақсаты студенттердің 

мемлекетаралық 

қатынастардың ерекше түрін, 

халықаралық құқық теориясы 

мен практикасын реттейтін 

халықаралық құқық 

нормалары мен 

қағидаттарының мәнін түсінуі, 

олардың халықаралық құқық 

нормаларын қолдану 

дағдыларын игеруі болып 

табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курс студенттердің 

халықаралық жария құқық 

жүйесін, халықаралық 

құқықтың негізгі түсініктерін, 

объектілері мен қайнар 

көздерін зерттеуді қамтиды. 

Сондай -ақ, халықаралық 

қатынастарды реттейтін 

Код модуля: ПРМО - 8 

Название модуля: Правовое 

регулирование международных 

отношений 

Название дисциплины: 
Международное публичное 

право 

Пререквизиты: Теория 

государства и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Целью изучения 

дисциплины является уяснение 

студентами значения норм и 

принципов международного 

права, регулирующих особый 

вид межгосударственных 

отношений, теории и практики 

международного права, 

приобретении ими навыков 

применения норм 

международного права. 

Краткое описание: Данный курс 

предполагает изучение 

студентами системы 

международного публичного 

права, основных понятий, 

объектов и источников 

международного публичного 

права. Также рассматриваются 

некоторые области и институты 

направленные на разъяснение 

значений норм международного 

Сode of module: LRIR - 

8 

Name of module: Legal 

regulation of international 

relations 

Name of discipline: 
International public law 

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: The purpose of 

studying the discipline is 

for students to understand 

the meaning of the norms 

and principles of 

international law 

governing a special type of 

interstate relations, the 

theory and practice of 

international law, and their 

acquisition of skills in 

applying the norms of 

international law. 

Brief description: This 

course involves the study 

by students of the system 

of public international law, 

basic concepts, objects and 

sources of international 

law. Also, some areas and 

institutions aimed at 

clarifying the meanings of 



халықаралық жария құқық 

нормаларының мағынасын 

түсіндіруге бағытталған 

кейбір бағыттар мен 

институттар қарастырылады. 

Оқыту нәтижелері: 
халықаралық шарттарды 

жасасу және халықаралық 

ұйымдарды құру тәртібі 

туралы білімді қолдану, 

халықаралық құқық 

нормаларын талдау және 

түсіндіру; халықаралық 

дауларды құқықтық реттеу 

дағдыларына ие болу, сондай-

ақ ұлттық заңнаманың 

нормативтік-құқықтық 

актілерінің Қазақстан 

Республикасы 

ратификациялаған 

халықаралық шарттарға 

сәйкестігіне сараптама 

жүргізу. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

- Мемлекетаралық 

қатынастарға қатысты 

халықаралық шарттарды білу; 

-халықаралық процестерді өз 

бетінше талдау дағдыларын 

меңгеру, сонымен қатар 

халықаралық ұйымдардың іс-

әрекеттерін талдауды біледі. 

- заманауи зерттеу әдістері 

мен ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды пайдалана 

отырып, тиісті кәсіби салада 

ғылыми-зерттеу қызметін өз 

бетінше жүзеге асыру қабілеті. 

 

публичного права, 

регулирующих международные 

отношения. 

Результаты обучения: 

применять знания о порядке 

заключения международных 

договоров и создания 

международных организаций, 

анализировать и толковать 

нормы международного права; 

обладать навыками правового 

регулирования международных 

споров, а также проводить 

экспертизу нормативно-

правовых актов национального 

законодательства на 

соответствие международным 

договорам, ратифицированным 

Республикой Казахстан. 

Формируемые компетенции: 

- знать международные договоры 

касательно межгосударственных 

отношений; 

- владеть навыками 

самостоятельного анализа 

международных процессов, 

также умеет анализировать 

действия международных 

организации.  

- способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность 

в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий. 

the norms of public 

international law 

governing international 

relations are considered. 

Learning outcomes: 
apply knowledge about the 

procedure for concluding 

international treaties and 

establishing international 

organizations, analyze and 

interpret the norms of 

international law; possess 

the skills of legal 

regulation of international 

disputes, as well as 

conduct an examination of 

normative legal acts of 

national legislation for 

compliance with 

international treaties 

ratified by the Republic of 

Kazakhstan. 

Formed competencies: 

- To know international 

treaties regarding interstate 

relations; 

-possess the skills of 

independent analysis of 

international processes, 

also knows how to analyze 

the actions of international 

organizations. 

- the ability to 

independently carry out 

research activities in the 

relevant professional field 

using modern research 

methods and information 

and communication 

technologies. 



Модуль коды: МҚТТН - 3  

Модуль атауы: Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және 

теориялық негіздері  

Пән атауы: Мемлекеттік 

қызметті құқықтық реттеу 

және басқару негіздері  

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: студенттерде 

Мемлекеттік қызмет түрлері, 

мемлекеттік қызметшілердің 

құқықтық мәртебесі туралы, 

сондай-ақ мемлекеттік 

қызметті реформалау жолдары 

мен тетіктері туралы білім 

жиынтығын қалыптастыру, 

оның құқықтық негізін 

жетілдіру. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

пән Мемлекеттік қызмет 

жұмысының тетігін, оны 

нормативтік бекітуді, 

мемлекеттік қызметшінің 

құқықтық мәртебесін, 

мемлекеттік қызметшілерді 

құқықтық және әлеуметтік 

қорғау проблемаларын 

зерделеуге, сондай-ақ 

мемлекеттік аппараттың 

кәсіби-басқарушылық 

мәдениетін арттыру тетіктерін 

талдауға арналған. Курс 

Мемлекеттік органдардың 

жүйесінде, құрылымында, 

құзыретінде бағдар 

дағдыларын қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: Құқық 

қорғау органдары мен 

соттарда қорғау және айыптау 

істерін жүргізу, сондай-ақ 

нотариаттық қызмет пен 

мемлекеттік қызметтің 

құқықтық қатынастарын 

реттеу.   

Қалыптасатын құзыреттер: 

Мемлекеттік қызметшілердің 

Код модуля: ИТОГП - 3  

Название модуля: Исторические 

и теоретические основы 

государства и права  

Название дисциплины: Основы 

правового регулирования 

государственной службы и 

управления 

Пререквизиты: Теория 

государства и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена  

Цель: сформировать у студентов 

совокупности знаний о понятии 

видах государственной службы, 

правовом статусе 

государственных служащих, а 

также о путях и механизмах 

реформирования 

государственной службы, 

совершенствование ее правовой 

основы. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина посвящена изучению 

механизма деятельности 

государственной службы, её 

нормативного закрепления, 

правового статуса 

государственного служащего, 

проблем правовой и социальной 

защиты государственных 

служащих, а также анализу 

механизмов повышения 

профессионально-

управленческой культуры 

государственного аппарата. Курс 

формирует навыки ориентира в 

системе, структуре, компетенции 

государственных органов. 

Результаты обучения: вести 

дела по защите и обвинению в 

правоохранительных органах и 

судах, а также регулировать 

правоотношения нотариальной 

деятельности и государственной 

службы.   

Формируемые компетенции: 

Знать основные категории 

государственных служащих, 

владеть навыками 

Сode of module: HTFSL-

3 

Name of module: 

Historical and theoretical 

foundations of state and 

law 

Name of discipline: Basis 

of legal regulation of 

public service and 

administration     

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: to form a 

body of knowledge among 

students about the concept 

of types of public service, 

the legal status of civil 

servants, as well as about 

ways and mechanisms of 

reforming the public 

service, improving its legal 

framework. 

Brief description: This 

discipline is devoted to the 

study of the mechanism of 

the civil service, its 

normative consolidation, 

the legal status of a civil 

servant, the problems of 

legal and social protection 

of civil servants, as well as 

the analysis of 

mechanisms for improving 

the professional and 

managerial culture of the 

state apparatus. The course 

forms the skills of 

orientation in the system, 

structure, competence of 

state bodies. 

Learning outcomes: 
conduct defense and 

prosecution cases in law 

enforcement agencies and 

courts, as well as regulate 

the legal relations of 

notary activity and public 

service.   

Formed competencies: 

Know the main categories 

of civil servants, possess 

the skills of independent 



негізгі санаттарын біледі, 

әкімшілік-құқықтық 

нормаларды өз бетінше талдау 

дағдыларын меңгеру, сондай-

ақ құқықтық құбылыстардың 

табиғатын талдай білу және 

осы ғылымның басқа 

ғылымдармен байланысын 

түсінеді. 

- «жергілікті мемлекеттік 

басқару және өзін-өзі басқару 

туралы» ҚР Заңына, жергілікті 

мемлекеттік басқару және 

өзін-өзі басқару саласындағы 

басқа да Негізгі заңнамалық 

және өзге де нормативтік 

құқықтық актілерге 

бағдарлану;; 

- жергілікті мемлекеттік 

басқару және өзін-өзі басқару 

саласында туындайтын 

мәселелер бойынша дұрыс 

шешімдер қабылдауға 

көмектесетін заңнамалық және 

өзге де материалдарды табу;  

- жергілікті мемлекеттік 

басқару және өзін-өзі басқару 

саласындағы пікірталастық 

теориялық мәселелер 

бойынша өз көзқарасын 

негіздеу ; ; 

- әлеуметтік маңызы бар 

мәселелерді өз бетінше және 

сауатты талдау және бағалау; 

кәсіби дұрыс шешімдер 

қабылдау және өз қызметін 

құқық нормалары негізінде 

жүзеге асыру; 

- әлеуметтік құбылыстарды 

талдау, оларды зерттеу әдісін 

таңдау және салдарын болжау 

дағдыларын меңгеру. 

самостоятельного анализа 

административно - правовых 

норм, так же уметь 

анализировать природу 

юридических явлений и 

понимать связь данной науки с 

другими науками. 

-ориентироваться в законе РК «О 

местном государственном 

управлении и самоуправлении», 

других основных 

законодательных и иных 

нормативных правовых актах в 

области местного 

государственного управления и 

самоуправления; 

- находить законодательные и 

иные материалы, помогающие 

принимать правильные решения 

по вопросам, возникающим в 

области местного 

государственного управления и 

самоуправления;  

- обосновывать собственную 

точку зрения по дискуссионным 

теоретическим вопросам в 

области местного 

государственного управления и 

самоуправления; 

- самостоятельно и грамотно 

анализировать и оценивать 

социально значимые проблемы; 

принимать профессионально 

правильные решения и 

осуществлять свою деятельность 

на основе норм права; 

- владеть навыком анализа 

социальных явлений, выбора 

способа их исследования и 

прогнозирования последствий. 

analysis of administrative 

and legal norms, is also 

able to analyze the nature 

of legal phenomena and 

understands the connection 

of this science with other 

sciences. 

- to be guided by the Law 

of the Republic of 

Kazakhstan «On Local 

Public Administration and 

Self-government», other 

basic legislative and other 

regulatory legal acts in the 

field of local public 

administration and self-

government; 

- to find legislative and 

other materials that help to 

make the right decisions 

on issues arising in the 

field of local government 

and self-government;  

- substantiate their own 

point of view on debatable 

theoretical issues in the 

field of local government 

and self-government; 

- independently and 

competently analyze and 

evaluate socially 

significant problems; make 

professionally correct 

decisions and carry out 

their activities based on 

the norms of law; 

- possess the skill of 

analyzing social 

phenomena, choosing the 

method of their research 

and predicting the 

consequences. 

Модуль коды: МҚТТН - 3  

Модуль атауы: Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және 

теориялық негіздері  

Пән атауы: Құқық қорғау 

органдары 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

Код модуля: ИТОГП - 3  

Название модуля: Исторические 

и теоретические основы 

государства и права  

Название дисциплины: 

Правоохранительные органы 

Пререквизиты: Теория 

государства и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

Сode of module: HTFSL-

3 

Name of module: 

Historical and theoretical 

foundations of state and 

law 

Name of discipline: Law 

Enforcement agencies 

Prerequisites: Theory of 

State and Law 



(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерді 

құқық қорғау органдары 

жұмысымен терең таныстыру 

және болашақта осы 

органдарда жұмыс істегуе 

ниет білдірудің негізін қалау; 

Студенттердің заңи ойлауын, 

кәсіби құқықтық санасын 

және жоғарғы құқықтық 

мәдениетін қалыптастыру. 

Қазақстанның қоғамдық 

өмірінде болып жатқан 

оқиғаларды дұрыс бағдар 

жасау қабілетін жетілдіру. 

Құқық қорғау органдарының 

қызметтері туралы толық 

мағлұматтарды меңгеруіне 

әсер ету. 

Қысқаша сипаттамасы: Осы 

пән Қазақстан 

Республикасындағы құқық 

қорғау органдарының 

ұйымдастырушылық 

мәселелерін, қызметі мен 

өкілеттіктерін, сондай-ақ 

құқық қорғау органдары 

қызметкерлерінің құқықтық 

мәртебесін, құзыреті мен 

өкілеттіктерін зерделейді. 

Курс азаматтардың, қоғам мен 

мемлекеттердің заңмен 

қорғалатын құқықтары мен 

мүдделерін, құқық қорғау 

органдарының міндеттері мен 

құзыреттерін қорғаудың бар 

мүмкіндіктерін тереңірек 

түсінуге және анықтауға 

мүмкіндік береді.  

Оқыту нәтижелері: Құқық 

қорғау органдары мен 

соттарда қорғау және айыптау 

істерін жүргізу, сондай-ақ 

нотариаттық қызмет пен 

мемлекеттік қызметтің 

құқықтық қатынастарын 

реттеу.   

Қалыптасатын құзыреттер: 

Құқық қорғау қызметі туралы, 

Прокуратура туралы, Ішкі 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена  

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена  

Цель: Ознакомить студентов с 

работой правоохранительных 

органов и заложить основу их 

готовности работать в этих 

органах в будущем; 

Формирование правового 

мышления, профессионального 

правосознания и высокой 

правовой культуры студентов. 

Совершенствование умения 

правильно ориентироваться в 

событиях общественной жизни 

Казахстана. Влиять на получение 

подробной информации о 

деятельности 

правоохранительных органов. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина изучает 

организационные вопросы 

организации, деятельности и 

полномочий 

правоохранительных органов в 

Республике Казахстан а также 

правовой статус, компетенцию и 

полномочия сотрудников 

правоохранительных органов. 

Курс позволяет глубже уяснить и 

определить существующие 

возможности по защите 

охраняемых законом прав и 

интересов граждан, общества и 

государств, обязанности, 

компетенцию 

правоохранительных органов. 

Результаты обучения: вести 

дела по защите и обвинению в 

правоохранительных органах и 

судах, а также регулировать 

правоотношения нотариальной 

деятельности и государственной 

службы.   

Формируемые компетенции: 

Способен применять законы о 

правоохранительной службе, о 

прокуратуре, об органах 

внутренних дел, о 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: To acquaint 

students with the work of 

law enforcement agencies 

and lay the foundation for 

their willingness to work 

in these agencies in the 

future; Formation of legal 

thinking, professional 

legal consciousness and 

high legal culture of 

students. Improving the 

ability to correctly orient 

the events in the public life 

of Kazakhstan. Influence 

the acquisition of detailed 

information about the 

activities of law 

enforcement agencies. 

Brief description: This 

discipline studies 

organizational issues of 

the organization, activities 

and powers of law 

enforcement agencies in 

the Republic of 

Kazakhstan, as well as the 

legal status, competence 

and powers of law 

enforcement officers. The 

course allows you to better 

understand and define the 

existing opportunities for 

the protection of the 

legally protected rights 

and interests of citizens, 

society and states, duties, 

competence of law 

enforcement agencies. 

Learning outcomes: 
conduct defense and 

prosecution cases in law 

enforcement agencies and 

courts, as well as regulate 

the legal relations of 

notary activity and public 

service.   

Formed competencies: 
He knows about the tasks, 



Істер органдары туралы, 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл туралы, 

Экономикалық тергеу қызметі 

туралы заңдарды қолдануға 

және құқық қорғау қызметін 

іске асыруға қабілетті. 

 

противодействии коррупции, о 

службе экономических 

расследований и осуществлять 

правоохранительную 

деятельность.  

 

functions, structure of law 

enforcement agencies. 

Able to correctly, correctly 

apply the regulations 

related to the activities of 

law enforcement agencies 

and work with them. Owns 

skills in the 

implementation of 

organizational principles 

and service in law 

enforcement. 

Модуль коды: МҚТТН - 3  

Модуль атауы: Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және 

теориялық негіздері  

Пән атауы: Нотариат 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы  

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: болашақ 

заңгерлердің нотариаттық 

қызмет туралы, нотариаттық 

қоғам институтының жалпы 

принциптері туралы, нотариат 

жүйесіне кіретін органдар мен 

лауазымды тұлғалардың 

міндеттері туралы негізгі 

құқықтық білімін 

қалыптастыру. 

Нотариустардың теориясы 

мен практикасын игеру, жеке 

және заңды тұлғалардың 

құқықтары мен заңды 

мүдделерін қорғаудағы 

нотариустардың рөлін түсіну. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Нотариат пәні студенттерге 

мәмілелерді куәландырумен 

айналысатын және әр түрлі 

құжаттарға (өсиеттер, 

сенімхаттар, құжаттар 

көшірмелері және т.б.) заңды 

күш беретін нотариаттық 

қызмет институттарын оқуға 

мүмкіндік береді. Бұл пәнді 

игеру барысында студенттер 

құжаттарды ресімдеу және 

Код модуля: ИТОГП - 3  

Название модуля: Исторические 

и теоретические основы 

государства и права  

Название дисциплины: 
Нотариат  

Пререквизиты: Теория 

государства и права 

Постреквизиты:  Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: формирование основных 

правовых знаний будущих 

юристов о нотариальной  

деятельности, об общих 

принципах института 

нотариата, о задачах, стоящих 

перед органами и 

должностными лицами, 

входящими в систему 

нотариата. Освоение теории и 

практики деятельности 

нотариусов, уяснение роли 

нотариусов в обеспечении 

защиты прав и законных 

интересов физических и 

юридических лиц. 

Краткое описание: Дисциплина 

Нотариат позволит студентам 

изучить институты нотариальной 

деятельности занимающийся 

удостоверением сделок и 

приданием юридической силы 

различным документам 

(завещаниям, доверенностям, 

копиям документов и т.д.). В 

процессе освоения данной 

дисциплины студенты будут 

обладать навыками оформления 

Сode of module: HTFSL-

3 

Name of module: 

Historical and theoretical 

foundations of state and 

law 

Name of discipline: 
Notary  

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: the formation of 

the basic legal knowledge 

of future lawyers about the 

activities of a notary 

public, about the general 

principles of the institution 

of a notary public, about 

the tasks facing bodies and 

officials included in the 

notary system. Mastering 

the theory and practice of 

notaries, understanding the 

role of notaries in 

protecting the rights and 

legitimate interests of 

individuals and legal 

entities. 

Brief description: The 

discipline of Notary will 

allow students to study the 

institutions of notarial 

activity, which are 

engaged in certifying 

transactions and giving 

legal force to various 

documents (wills, powers 



реттеу дағдыларына ие 

болады.  

Оқыту нәтижелері:  
Құқық қорғау органдары мен 

соттарда қорғау және айыптау 

істерін жүргізу, сондай-ақ 

нотариаттық қызмет пен 

мемлекеттік қызметтің 

құқықтық қатынастарын 

реттеу.  Қалыптасатын 

құзыреттер:  
Курсты оқу нәтижесінде 

студенттер білуі керек: 

- Қазақстан Республикасының 

нотариат туралы заңнамасын; 

- Ұйымдастыру нысандары 

және нотариат қызметінің 

құқықтық негіздерін; 

- Нотариаттың құқық қорғау 

органдарымен өзара іс-қимыл 

жасау тәртібін; 

- Нотариаттық іс-әрекеттер 

жасау ережелерін; 

- Нотариаттық іс жүргізу 

негіздерін. 

и регулирования документов. 

Результаты обучения: 

вести дела по защите и 

обвинению в 

правоохранительных органах и 

судах, а также регулировать 

правоотношения нотариальной 

деятельности и государственной 

службы.  Формируемые 

компетенции:  

В результате изучения курса 

студенты должны знать: 

-Законодательство Республики 

Казахстан о нотариате 

-Формы организации и правовые 

основы деятельности нотариата 

-Порядок взаимодействия 

нотариата с 

правоохранительными органами 

-Правила совершения 

нотариальных действий 

-Основы нотариального 

делопроизводства  

 

of attorney, copies of 

documents, etc.). In the 

process of mastering this 

discipline, students will 

have the skills to draw up 

and regulate documents. 

Learning outcomes: 
conduct defense and 

prosecution cases in law 

enforcement agencies and 

courts, as well as regulate 

the legal relations of 

notary activity and public 

service.   

Formed competencies: 
Knows about the routine 

of carrying out various 

kinds of situations of 

professional context in 

Notarial activities. Able to 

use the knowledge gained 

in practice. He has skills in 

conducting notarial 

production in professional 

activities. 

Модуль коды: АҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу  

Пән атауы: Жер құқығы 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді 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 

Код модуля: ПРГП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских 

правоотношений 

Название дисциплины: 

Земельное право  

Пререквизиты: Теория 

государства и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: 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 

Сode of module: LRCLR 

- 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil  law 

relations 

Name of discipline: Land 

Law  

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: The purpose of 

studying the discipline is 

explaining to students the 

main theoretical provisions 

of land law, disclosing the 

importance of land 

legislation in establishing 

a market economy, 

studying the composition 

and legal regime of land 

fund categories of the 

Republic of Kazakhstan, 

developing students' skills 

for the correct application 



студенттердің дағдыларын 

қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курс жерді ұтымды пайдалану 

мен қорғауды ұйымдастыру 

мақсатында табиғи ресурс 

және Меншік құқығы, өндіріс 

шарттары мен құралдары 

ретінде пайдалану және 

қорғау жөніндегі 

қатынастарды реттейтін 

құқықтық нормаларды 

талдауға бағытталған. Білім 

алушыларда жер қатынастары 

саласындағы нормативтік 

құқықтық актілерді түсіндіру 

дағдыларын және оны қолдану 

практикасын қалыптастыруға 

бағытталған.  

Оқыту нәтижелері:  
заң мәселелерінің кең ауқымы 

бойынша кеңес беру, қаржы 

секторында клиенттердің 

құқықтық мүдделерін білдіру; 

ақпарат, бизнес және 

зияткерлік меншік саласында 

құқықтық дауларды 

тудыратын мәселелер 

бойынша келісімге қол 

жеткізу туралы келіссөздер 

жүргізу; ағымдағы еңбек 

заңнамасы негізінде заңдар 

мен Үкімет қаулыларының 

жобаларын жасау; мұраға 

және отбасы институтына 

байланысты заңды 

құжаттарды ресімдеу, еңбек 

заңнамасының талаптарын 

сақтау,еңбек заңнамасының 

талаптарын сақтау және 

сондай-ақ экологиялық, 

аграрлық және жер 

қатынастары саласындағы 

заңды қорытындыларды 

дайындайды және реттейді. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Біледі:  

- жер пайдалану саласындағы 

құқықтық қатынастарды 

реттейтін негізгі нормативтік 

құқықтық актілердің мазмұны;  

- жер құқығы субъектілерінің 

отношений. 

Краткое описание: Данный курс 

нацелен на анализ правовых 

норм, регулирующих отношения 

по использованию и охране 

земли как природного ресурса и 

права собственности, условия и 

средства производства в целях 

организации ее рационального 

использования и охраны. 

Направлен на формирование у 

обучающихся навыков 

толкования нормативных 

правовых актов в сфере 

земельных отношений и 

практики его применения. 

Результаты обучения: 

консультировать по широкому 

кругу юридических вопросов, 

представлять правовые интересы 

клиентов в финансовом секторе; 

вести переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры в 

области информации, бизнеса и 

интеллектуальной 

собственности; составлять 

проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего трудового 

законодательства; оформлять 

юридические документы 

связанные с наследством и 

институтом семьи, а также 

подготавливать и регулировать 

юридические заключения в сфере 

экологических, аграрных и 

земельных правотношений. 

Формируемые компетенции: 

знать:  

– содержание основных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих правоотношения 

в сфере землепользования;  

– основные права и обязанности 

субъектов земельного права; 

уметь: 

- логически грамотно выражать 

точку зрения по вопросам 

применения законодательства о 

правах и обязанностях субъектов 

of law to various situations 

of land relations. 

Brief description: This 

course is aimed at 

analyzing the legal norms 

governing 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. 

It is aimed at developing 

students' skills in 

interpreting normative 

legal acts in the field of 

land relations and the 

practice of its application. 

Learning outcomes:  

advise on a wide range of 

legal issues, represent the 

legal interests of clients in 

the financial sector; 

negotiate an agreement on 

issues that cause legal 

disputes in the field of 

information, business and 

intellectual property; draft 

laws and government 

regulations based on 

current labor legislation; 

draw up legal documents 

related to inheritance and 

the institution of the 

family, and also prepare 

and regulate legal opinions 

in the field of 

environmental, agricultural 

and land legal relations. 

Formed competencies: 

To know: 

– the content of the main 

regulatory legal acts 

regulating legal relations 

in the field of land use; 

– the basic rights and 

obligations of subjects of 

land law; 

Be able to: 

- logically correctly 

express a point of view on 

the application of 



негізгі құқықтары мен 

міндеттері; 

Қолдана біледі: 

- жер құқығы субъектілерінің 

құқықтары мен міндеттері 

туралы заңнаманы қолдану 

мәселелері бойынша 

көзқарасты логикалық сауатты 

білдіру;  

- жерді пайдалану 

саласындағы заңды 

мәселелерді талдау және 

шешу; 

Дағдыларына ие: 

- өзінің кәсіби қызметінде 

нормативтік-құқықтық 

құжаттарды іздеу, талдау және 

пайдалану; 

Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік органдарының, 

Қазақстан Республикасы 

субъектілерінің мемлекеттік 

органдарының, жергілікті 

өзін-өзі басқару 

органдарының, мемлекеттік 

және аймақтық кәсіпорындар 

мен мекемелердің, саяси 

партиялардың, қоғамдық-

саяси, коммерциялық және 

мемлекеттік органдардың 

қызметін жоспарлау және 

ұйымдастыру. 

земельного права;  

- анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

землепользования; 

Владеть навыками: 

- поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

- планирования и организации 

деятельности органов 

государственной власти РК, 

органов государственной власти 

субъектов РК, органов местного 

самоуправления, 

государственных и областных 

предприятий и учреждений, 

политических партий, 

общественнополитических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

legislation on the rights 

and obligations of subjects 

of land law;  

- analyze and solve legal 

problems in the field of 

land use; 

possession of the skills: 

- of searching, analyzing 

and using normative and 

legal documents in their 

professional activities; 

- of planning and 

organizing the activities of 

state authorities of the 

Republic of Kazakhstan, 

state authorities of the 

constituent entities of the 

Republic of Kazakhstan, 

local governments, state 

and regional enterprises 

and institutions, political 

parties, socio-political, 

commercial and non-profit 

organizations. 

Модуль коды: АҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу  

Пән атауы: Экологиялық 

құқық 

Пререквизиттер: Мемлекет   

және құқық теориясы  

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Экологиялық 

құқықты оқып-үйренудің 

мақсаты заңгерлерді – құқық 

қорғау органдарының, өкілді 

және атқарушы билік 

органдарының, сондай-ақ 

басқа да мемлекеттік және 

Код модуля: ПРГП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Экологическое право  

Пререквизиты: Теория 

государства и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель изучения экологического 

права выражается в подготовке 

правоведов - будущих 

работников правоохранительных 

органов, органов 

представительной и 

исполнительной власти, а также 

других государственных и 

Сode of module: LRCLR 

- 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil  law 

relations 

Name of discipline: 
Environmental Law  

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: The purpose of 

the law on environmental 

protection is to educate 

legislators who are future 

law enforcement officers, 

representative executive 

bodies and other public 



мемлекеттік емес 

құрылымдардың 

қолданыстағы табиғатты 

қорғау заңнамасын және оны 

қолдану тәжірибесін білетін 

болашақ қызметкерлерін 

даярлауда, адамдардың қазіргі 

және болашақ ұрпақтарының 

мүдделері үшін табиғи 

ресурстарды ұтымды 

пайдалану және қоршаған 

ортаны қорғау саясатын 

жүргізуге қабілетті. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курс қоршаған ортаны қорғау 

және табиғи ресурстарды 

пайдалану саласындағы 

құқықтық нормалар мен 

тетіктерді, сондай-ақ экология 

саласындағы қатынастарды 

реттейтін заңнаманы бұзғаны 

үшін адамдардың 

жауапкершілігін зерделеуге 

бағытталған. Пәнді игеру 

процесінде табиғи ресурстарды 

ұтымды пайдалану және 

қоршаған ортаны қорғау 

мақсатында мемлекеттердің 

ынтымақтастық мәселелері 

зерттелетін болады.  

Оқыту нәтижелері: 

заң мәселелерінің кең ауқымы 

бойынша кеңес беру, қаржы 

секторында клиенттердің 

құқықтық мүдделерін білдіру; 

ақпарат, бизнес және 

зияткерлік меншік саласында 

құқықтық дауларды 

тудыратын мәселелер 

бойынша келісімге қол 

жеткізу туралы келіссөздер 

жүргізу; ағымдағы еңбек 

заңнамасы негізінде заңдар 

мен Үкімет қаулыларының 

жобаларын жасау; мұраға 

және отбасы институтына 

байланысты заңды 

құжаттарды ресімдеу, еңбек 

заңнамасының талаптарын 

сақтау,еңбек заңнамасының 

талаптарын сақтау және 

сондай-ақ экологиялық, 

негосударственных структур, 

обладающих знанием 

действующего экологического 

законодательства и практики его 

применения, способных 

проводить политику 

рационального использования 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды в интересах 

настоящего и будущего 

поколений людей. 

Краткое описание: Данный курс 

нацелен на изучение правовых 

норм и механизмов в области 

охраны окружающей среды и 

использования природных 

ресурсов, а также 

ответственности лиц за 

нарушения законодательства, 

регулирующее отношения в 

сфере экологии. В процессе 

освоения дисциплины будут 

исследованы вопросы 

сотрудничества государств в 

целях рационального 

использования природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды. 

Результаты обучения:  
консультировать по широкому 

кругу юридических вопросов, 

представлять правовые интересы 

клиентов в финансовом секторе; 

вести переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры в 

области информации, бизнеса и 

интеллектуальной 

собственности; составлять 

проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего трудового 

законодательства; оформлять 

юридические документы 

связанные с наследством и 

институтом семьи, а также 

подготавливать и регулировать 

юридические заключения в сфере 

экологических, аграрных и 

земельных правотношений. 

Формируемые компетенции: 

and non-governmental 

organizations, to ensure 

compliance with 

environmental laws and 

their practical application, 

and to pursue a policy of 

rational use of the 

environment for humanity. 

Brief description: This 

course is aimed at studying 

legal norms and 

mechanisms in the field of 

environmental protection 

and the use of natural 

resources, as well as the 

responsibility of persons 

for violations of legislation 

regulating relations in the 

field of ecology. In the 

process of mastering the 

discipline, issues of 

cooperation between states 

for the rational use of 

natural resources and 

environmental protection 

will be investigated. 

Learning outcomes:  
advise on a wide range of 

legal issues, represent the 

legal interests of clients in 

the financial sector; 

negotiate an agreement on 

issues that cause legal 

disputes in the field of 

information, business and 

intellectual property; draft 

laws and government 

regulations based on 

current labor legislation; 

draw up legal documents 

related to inheritance and 

the institution of the 

family, and also prepare 

and regulate legal opinions 

in the field of 

environmental, agricultural 

and land legal relations. 

Formed competencies: 
He knows the basic 

concepts of environmental 

law. Able to work with 

regulatory material, also 



аграрлық және жер 

қатынастары саласындағы 

заңды қорытындыларды 

дайындайды және реттейді. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Экологиялық құқықтың негізгі 

ұғымдарын біледі. Нормативті 

материалдармен жұмыс жасай 

білу, сонымен қатар 

практикада экологиялық және 

құқықтық нормаларды 

қолданады. Табиғи 

ресурстарды ұтымды 

пайдалану және қоршаған 

ортаны қорғау саясатын 

адамдардың қазіргі және 

болашақ ұрпақтарының 

мүдделеріне сай жүргізу 

дағдыларына ие. 

Табиғи ресурстарды ұтымды 

пайдалану және қоршаған 

ортаны қорғау саласында 

алған білімдерін азаматтар 

мен мемлекет мүддесінде 

қолдана білуге дағдыланады. 

Знает основные понятия 

экологического права. Умеет 

работать с нормативным 

материалом, так же применяет 

эколого-правовые нормы на 

практике. Владеет навыками 

применения полученных знаний 

в сфере рационального 

использования природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды в интересах граждан и 

государаства. 

applies environmental and 

legal norms in practice. He 

has the skills to pursue a 

policy of rational use of 

natural resources and 

environmental protection 

in the interests of present 

and future generations of 

people. 

Модуль коды: АҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу  

Пән атауы: Аграрлық құқық 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы  

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: студенттер 

арасында жерді пайдалану 

және қорғау қатынастарын 

реттейтін жер құқығы 

саласындағы негізгі 

теориялық идеялар мен 

бірқатар практикалық 

дағдыларды қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

аграрлық құқықтық 

қатынастарды құқықтық 

реттеуге, ауыл 

шаруашылығындағы 

мемлекеттік реттеу мен 

басқару ерекшеліктеріне, 

Код модуля: ПРГП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Аграрное право 

Пререквизиты: Теория 

государства и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: формирование у студентов 

базовых теоретических 

представлений и ряда 

практических навыков в области 

земельного права, которое 

регулирует отношения по 

использованию и охране земель. 

Краткое описание: Дисциплина 

рассматривает вопросы, 

связанные с правовым 

регулированием аграрных 

правоотношений, особенностями 

государственного регулирования 

и управления в сельском 

хозяйстве, правовым 

Сode of module: LRCLR 

- 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil  law 

relations 

Name of discipline: 
Agrarian law 

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: formation of 

students' basic theoretical 

concepts and a number of 

practical skills in the field 

of land law, which 

regulates relations on the 

use and protection of land. 

Brief description: The 

discipline examines issues 

related to the legal 

regulation of agrarian legal 

relations, the peculiarities 

of state regulation and 

management in 



ауылдық аумақтардың 

тұрақты дамуын құқықтық 

қамтамасыз етуге байланысты 

мәселелерді қарайды, ауыл 

шаруашылығы 

ұйымдарындағы басқарудың 

ұйымдық-құқықтық 

нысандарын, ауыл 

шаруашылығы ұйымдары 

мүлкінің құқықтық режимін, 

аграрлық қатынастар 

субъектілерінің жерге 

құқықтарын, ауыл 

шаруашылығы өндірісі 

салаларының дамуын 

құқықтық реттеуді зерделейді. 

Оқыту нәтижелері: заң 

мәселелерінің кең ауқымы 

бойынша кеңес беру, қаржы 

секторында клиенттердің 

құқықтық мүдделерін білдіру; 

ақпарат, бизнес және 

зияткерлік меншік саласында 

құқықтық дауларды 

тудыратын мәселелер 

бойынша келісімге қол 

жеткізу туралы келіссөздер 

жүргізу; ағымдағы еңбек 

заңнамасы негізінде заңдар 

мен Үкімет қаулыларының 

жобаларын жасау; мұраға 

және отбасы институтына 

байланысты заңды 

құжаттарды ресімдеу, еңбек 

заңнамасының талаптарын 

сақтау,еңбек заңнамасының 

талаптарын сақтау және 

сондай-ақ экологиялық, 

аграрлық және жер 

қатынастары саласындағы 

заңды қорытындыларды 

дайындайды және реттейді. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Құқық қорғау қызметі туралы, 

Прокуратура туралы, Ішкі 

Істер органдары туралы, 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл туралы, 

Экономикалық тергеу қызметі 

туралы заңдарды қолдануға 

және құқық қорғау қызметін 

іске асыруға қабілетті. 

обеспечением устойчивого 

развития сельских территорий,  

изучает организационно-

правовые формы управления в 

сельскохозяйственных 

организациях, правовой режим 

имущества 

сельскохозяйственных 

организаций, права на землю 

субъектов аграрных отношений, 

правовое регулирование 

развития отраслей 

сельскохозяйственного 

производства. 

Результаты обучения: 

консультировать по широкому 

кругу юридических вопросов, 

представлять правовые интересы 

клиентов в финансовом секторе; 

вести переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры в 

области информации, бизнеса и 

интеллектуальной 

собственности; составлять 

проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего трудового 

законодательства; оформлять 

юридические документы 

связанные с наследством и 

институтом семьи, а также 

подготавливать и регулировать 

юридические заключения в сфере 

экологических, аграрных и 

земельных правотношений. 

Формируемые компетенции: 

Способен применять законы о 

правоохранительной службе, о 

прокуратуре, об органах 

внутренних дел, о 

противодействии коррупции, о 

службе экономических 

расследований и осуществлять 

правоохранительную 

деятельность.  

 

agriculture, legal support 

for the sustainable 

development of rural 

areas, studies 

organizational and legal 

forms of management in 

agricultural organizations, 

the legal regime of 

property of agricultural 

organizations, land rights 

of subjects of agrarian 

relations, legal regulation 

of the development of 

agricultural production 

sectors. 

Learning outcomes: 
advise on a wide range of 

legal issues, represent the 

legal interests of clients in 

the financial sector; 

negotiate an agreement on 

issues that cause legal 

disputes in the field of 

information, business and 

intellectual property; draft 

laws and government 

regulations based on 

current labor legislation; 

draw up legal documents 

related to inheritance and 

the institution of the 

family, and also prepare 

and regulate legal opinions 

in the field of 

environmental, agricultural 

and land legal relations. 

Formed competencies:  
He knows about the tasks, 

functions, structure of law 

enforcement agencies. 

Able to correctly, correctly 

apply the regulations 

related to the activities of 

law enforcement agencies 

and work with them. Owns 

skills in the 

implementation of 

organizational principles 

and service in law 

enforcement. 

 



Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ - 7  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Сот сараптамасы 

Пререквизиттер: Қылмыстық 

іс жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді 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. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Студенттердің бұл пәнді оқуы 

сот-сараптамалық қызметтің 

әдістемелік негізі өте ерекше 

болғандықтан, сараптамалық 

қызметтің белгілі бір саласы 

бойынша арнайы дайындықты 

қажет ететіндігімен 

анықталады, ал жалпы 

теориялық және процедуралық 

мәселелер тек қол жетімді 

ғана емес, сонымен қатар 

болашақ заңгер-практиктің 

игеруі үшін қажет.  

Оқыту нәтижелері:  
Сот сараптамасы саласындағы 

арнайы білімді пайдалана 

отырып, қылмыстық, 

азаматтық немесе әкімшілік іс 

материалдарын бағалау және 

ұсынылған сот дәлелдемелері 

бойынша сараптамалық 

қорытынды беру, сондай-ақ 

қылмыстық-атқару 

құқығының құқық қолдану 

практикасында заңдылықты 

қамтамасыз ету бойынша 

қажетті шаралар қабылдау. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Код модуля: ПГАУПЗ -7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального 

законодательства  

Название дисциплины: 
Судебная экспертология 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Целью преподавания 

настоящей дисциплины 

является формирование у 

студентов 

систематизированного 

представления о судебной 

экспертологии как 

самостоятельной отрасли 

знания, призванной 

удовлетворять потребности 

уголовного, гражданского и 

административного 

производства в должном 

применении предусмотренного 

законом института специальных 

научных знаний в форме 

судебной экспертизы. 

Краткое описание: Изучение 

данной дисциплины студентами 

предопределена тем 

обстоятельством, что 

методическая основа судебно-

экспертной деятельности весьма 

специфична, она требует 

специальной подготовки по той 

или иной отрасли экспертной 

деятельности, а 

общетеоретические и 

процессуальные вопросы не 

только доступны, но и 

обязательны для усвоения 

будущим юристом-практиком. 

Результаты обучения: 

Оценивать материалы 

уголовного, гражданского или 

административного дела 

используя специальные знания в 

области судебной экспертологии 

Сode of module: 

ACCAPL - 7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Forensic expertise 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: The purpose of 

teaching this discipline is 

to form a systematic view 

of judicial expertology as 

an independent branch of 

knowledge in students, 

designed to meet the needs 

of criminal, civil and 

administrative proceedings 

in the proper application of 

the institute of special 

scientific knowledge 

prescribed by law in the 

form of forensic 

examination. 

Brief description: The 

study of this discipline by 

students is predetermined 

by the fact that the 

methodological basis of 

forensic expert activity is 

very specific, it requires 

special training in a 

particular branch of expert 

activity, and general 

theoretical and procedural 

issues are not only 

available, but also 

mandatory for the future 

lawyer-practitioner to 

master.  

Learning outcomes:  
Assess the materials of a 

criminal, civil or 

administrative case using 

special knowledge in the 

field of forensic expertise 



Іс жүргізу барысында фактілер 

мен жағдайларды бағалауда 

сот сараптамасының қажетті 

түрін тағайындап, 

қорытындыларды бағалауға 

қабілетті. Сот сараптамасы 

аясында заңмен 

қарастырылған арнайы 

ғылыми білімді қолдану 

біледі. Сот сараптамасы 

саласындағы арнайы білімді 

пайдалана отырып, 

қылмыстық, азаматтық немесе 

әкімшілік іс материалдарын 

бағалайды және берілген сот 

дәлелдемелері бойынша 

сараптамалық қорытынды 

береді. 

Меңгере алады: 

- қылмыстарды тергеуде 

құқықтық нормаларды жүзеге 

асыру үшін маңызды 

ақпараттарды жинау, талдау 

және бағалау дағдылары;  

- қылмыстарды тергеу 

мақсатында сот 

сараптамаларының 

нәтижелерін зерттеу, бағалау 

және пайдалану дағдылары. 

и дает экспертное заключение по 

предоставленным судебным 

доказательствам, а также 

принимать необходимые меры по 

обеспечению законности в  

правоприменительной практике 

уголовно-исполнительного 

права. 

Формируемые компетенции:  

Знать применение 

предусмотренных 

законодательством специальных 

научных знаний в области 

криминалистики. Используя 

специальные знания в области 

криминалистики, оценивает 

материалы уголовных, 

гражданских или 

административных дел и дает 

экспертное заключение по 

представленным 

доказательствам. 

Уметь давать оценку выводам, 

назначая необходимый вид 

судебной экспертизы при оценке 

фактов и обстоятельств дела.  

Владеть:  

- навыками сбора, анализа и 

оценки информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм при 

расследовании преступлений; - 

навыками исследования, оценки 

и использования результатов 

судебных экспертиз в целях 

расследования преступлений. 

and gives an expert 

opinion on the provided 

judicial evidence, as well 

as take the necessary 

measures to ensure legality 

in the law enforcement 

practice of penal 

enforcement law. 

Formed competencies: 
Able to assess the 

conclusions, appointing 

the necessary type of 

forensic examination in 

the assessment of facts and 

circumstances in the 

proceedings. Knows the 

application of special 

scientific knowledge 

provided by law in the 

field of forensic science. 

Using special knowledge 

in the field of forensic 

science, evaluates the 

materials of criminal, civil 

or administrative cases and 

gives an expert opinion on 

the evidence presented. 

Own: 

- the skills of collecting, 

analyzing and evaluating 

information that is 

important for the 

implementation of legal 

norms in the investigation 

of crimes; - skills to 

research, evaluate and use 

the results of forensic 

examinations in order to 

investigate crimes. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ - 7  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Қылмыстық-

атқару құқығы 

Пререквизиттер: Қылмыстық 

іс жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Код модуля: ПГАУПЗ -7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального 

законодательства  

Название дисциплины: 
Уголовно-исполнительное право  

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

Сode of module: 

ACCAPL - 7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Criminal-executive law  

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 



Мақсаты: құқықтану 

саласындағы жоғары білікті 

мамандарды даярлау, олардың 

қылмыстық-атқару 

заңнамасының нормаларын 

нақты жағдайларды шешуде 

талдап, қолдана білу, 

қылмыстық-атқару жүйесінің 

қылмыстық-атқару жүйесінің 

рөлі мен орны туралы ғылыми 

дүниетанымын қалыптастыру. 

қылмысқа қарсы күрес. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курс студенттер арасында 

қылмыстық атқару 

заңнамасының нормаларын 

қолдану бойынша білім, 

қабілет және дағдылар 

жүйесін қалыптастыруға 

бағытталған, оған теориялық 

ережелерді терең зерттеу, 

олардың қылмыстық атқару 

теориясындағы ғылыми 

зерттеу әдістерін меңгеру 

арқылы қол жеткізіледі. кәсіби 

дайындықта өзін-өзі тәрбиелеу 

дағдыларын қалыптастыру. 

Оқыту нәтижелері: Сот 

сараптамасы саласындағы 

арнайы білімді пайдалана 

отырып, қылмыстық, 

азаматтық немесе әкімшілік іс 

материалдарын бағалау және 

ұсынылған сот дәлелдемелері 

бойынша сараптамалық 

қорытынды беру, сондай-ақ 

қылмыстық-атқару 

құқығының құқық қолдану 

практикасында заңдылықты 

қамтамасыз ету бойынша 

қажетті шаралар қабылдау. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Біледі: 

- пенитенциарлық қызметті 

реттейтін ішкі және 

халықаралық нормаларды; 

- қылмыстық-атқару 

заңнамасы нормаларының 

мазмұнын, жіктелуін және 

құрылымын. 

Істей біледі: 

- алған білімдерін мақсатына, 

комплексного экзамена 

Цель: подготовить 

высококвалифицированных 

специалистов в области права, 

уметь анализировать и 

применять нормы уголовного 

права при решении конкретных 

ситуаций, сформировать научное 

мировоззрение о роли и месте 

пенитенциарной системы. борьба 

с преступностью. 

Краткое описание: Данный курс 

направлен на формирование у 

обучающихся систему знаний, 

умений и навыков применения 

норм уголовно-исполнительного 

законодательства, что 

достигается путем углубленной 

проработки теоретических 

положений, овладения ими 

научными методами 

исследования в уголовно-

исполнительной теории, 

формирования навыков 

самообразования при 

профессиональной подготовке. 

Результаты обучения: 

Оценивать материалы 

уголовного, гражданского или 

административного дела 

используя специальные знания в 

области судебной экспертологии 

и дает экспертное заключение по 

предоставленным судебным 

доказательствам, а также 

принимать необходимые меры по 

обеспечению законности в  

правоприменительной практике 

уголовно-исполнительного 

права. 

Формируемые компетенции: 

Знать: 

- отечественные и 

международные стандарты, 

регулирующие пенитенциарную 

деятельность; 

- содержание, классификация и 

структура норм уголовно-

исполнительного 

законодательства. 

Уметь: 

- использовать полученные 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: to train highly 

qualified specialists in the 

field of law, to be able to 

analyze and apply the rules 

of criminal law in solving 

specific situations, to form 

a scientific worldview of 

the role and place of the 

penitentiary system. fight 

against crime. 

Brief description: This 

course aims to form a 

system of knowledge, 

abilities and skills in the 

application of the norms of 

criminal executive 

legislation in students, 

which is achieved by in-

depth study of theoretical 

provisions, their mastery 

of scientific research 

methods in criminal 

executive theory, and the 

formation of self-

education skills in 

professional training. 

Learning outcomes: 
Assess the materials of a 

criminal, civil or 

administrative case using 

special knowledge in the 

field of forensic expertise 

and gives an expert 

opinion on the provided 

judicial evidence, as well 

as take the necessary 

measures to ensure legality 

in the law enforcement 

practice of penal 

enforcement law.Formed 

competencies:  
To knows: 

- domestic and 

international standards 

governing penitentiary 

activities; 

- the content, classification 

and structure of the 

provisions of the criminal-

executive legislation. 



пенитенциарлық жүйенің 

мақсатына жетуге 

пайдалануды; 

- қылмыстық-атқару 

заңнамасының құқықтық 

ұғымдарымен және 

категорияларымен әрекет 

етуді. 

Дағдыларына ие: 

- пенитенциарлық жүйе 

қызметіндегі әртүрлі 

мәселелер мен жанжалдарды 

шешу дағдыларына. 

- қылмыстық жазаларды 

орындау саласындағы 

құқықтық актілермен және 

ресми құжаттармен жұмыс 

істеу дағдыларына. 

знания для достижения целей 

пенитенциарной системы; 

- действовать с правовыми 

понятиями и категориями 

уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Владеть: 

- навыками решения различных 

вопросов и конфликтов в 

пенитенциарной системе. 

- навыками работы с правовыми 

актами и официальными 

документами в сфере исполнения 

уголовных наказаний. 

Can: 

- use the acquired 

knowledge to achieve the 

goals of the penitentiary 

system; 

- to act with legal concepts 

and categories of criminal-

executive legislation. 

Have the skills: 

- skills in resolving various 

issues and conflicts in the 

penitentiary system. 

- skills in working with 

legal acts and official 

documents in the field of 

execution of criminal 

penalties. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ - 7  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Жедел іздестіру 

қызметінің теориясы 

Пререквизиттер: Қылмыстық 

іс жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Курсты оқып-

үйренудің мақсаты – 

тыңдаушыларды жалпы 

құқықтық және негізгі пәндер 

бойынша бұрыннан бар 

базалық білімдер, құқықтық 

және теориялық негіздері, 

ОРД мазмұны мен 

принциптері, оның 

қылмыстық құқық бұзушылық 

мәселелерін шешудегі рөлі 

негізінде меңгеру болып 

табылады. мемлекеттің 

құқықтық саясаты, сондай-ақ 

құқықтар мен бостандықтарды 

сақтай отырып, қылмысқа 

қарсы күрестің жеке 

мәселелері.адам және азамат. 

Қысқаша 

сипаттамасы: Осы аән 

Мемлекеттік органдардың 

Код модуля: ПГАУПЗ -7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального 

законодательства  

Название дисциплины: Теория 

оперативно-розыскной 

деятельности 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Целью изучения курса 

является усвоение обучаемыми 

на основе уже имеющихся 

базовых знаний 

общеюридических и 

профилирующих дисциплин, 

правовых и теоретических основ, 

содержания и принципов ОРД, ее 

роли в решении задач уголовно-

правовой политики государства, 

а также частных вопросов 

борьбы с преступностью при 

соблюдении прав и свобод 

человека и гражданина.  

Краткое описание: Данная 

дисциплина  представляет собой 

вид деятельности, 

осуществляемый, гласно и 

негласно, уполномоченными на 

Сode of module: 

ACCAPL - 7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Theory of operational 

search activity 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law 

Post requisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: The purpose of 

studying the course is to 

assimilate the trainees on 

the basis of the already 

existing basic knowledge 

of general legal and major 

disciplines, the legal and 

theoretical foundations, 

the content and principles 

of the ORD, its role in 

solving the problems of 

the criminal law policy of 

the state, as well as private 

issues of combating crime 

while respecting rights and 

freedoms. person and 

citizen. 

Brief description: This 



жедел бөлімшелері өз 

құзыреті шегінде өмірді, 

денсаулықты, жеке адамның, 

меншіктің құқықтары мен 

бостандықтарын қорғау, қоғам 

мен мемлекеттің қауіпсіздігін 

қылмыстық әрекеттерден 

қамтамасыз ету мақсатында 

жедел-іздестіру іс-шараларын 

жүргізу жолымен «жедел-

іздестіру қызметі туралы» ҚР 

Заңымен осыған уәкілеттік 

берілген Жария және жасырын 

жүзеге асыратын қызмет түрін 

білдіреді қол сұғушылық. 

Оқыту нәтижелері: сот-

медициналық және 

психиатриялық сараптама 

жүргізу арқылы 

дәлелдемелерді алу және 

бағалау, дәлелдемелер 

фактілерін бағалау, салыстыру 

және қарама қарсы қою, 

сондай-ақ жедел-іздестіру іс-

шараларын жүзеге асыру үшін 

қылмыстың жекелеген 

түрлерін тергеудің тиімділігін 

арттыру үшін тактикалық 

операциялар мен әдістерді 

жоспарлау және ұсыну. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

- Қазақстан Республикасының 

«Жедел-іздестіру қызметі 

туралы» Заңын, жедел-

іздестіру қызметі саласындағы 

өзге де негізгі заңнамалық 

және өзге де нормативтік 

құқықтық актілерді меңгеру; 

- Қазақстан Республикасы 

құқық қорғау органдарының 

жедел-іздестіру тәжірибесінде 

туындайтын мәселелер 

бойынша дұрыс шешім 

қабылдауға көмектесетін 

заңнамалық және өзге де 

материалдарды табуға; 

- ашық жедел-қызметтік 

құжаттарды тиісті түрде 

ресімдей отырып, Қазақстан 

Республикасының «Жедел-

іздестіру қызметі туралы» 

заңында көзделген барлық 

то законом РК «Об оперативно-

розыскной деятельности» 

оперативными подразделениями 

государственных органов в 

пределах их компетенции путем 

проведения оперативно-

розыскных мероприятий в целях 

защиты жизни, здоровья, прав и 

свобод личности, собственности, 

обеспечения безопасности 

общества и государства от 

преступных посягательств. 

Результаты обучения: Изымать 

и оценивать доказательства с 

применением 

криминалистической техники, 

оценивает доказательственные 

факты, сравнивает и 

противопоставляет проводя 

судебно-медицинскую и 

психиатрическую экспертизу, а 

также планировать и предлагать 

тактические операции и приемы 

для повышения эффективности 

расследования отдельных видов 

преступлений для осуществления 

оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Формируемые компетенции: - 

ориентироваться в законе РК «Об 

оперативно-розыскной 

деятельности», других основных 

законодательных и иных 

нормативных правовых актах в 

области оперативно-розыскной 

деятельности; 

- находить законодательные и 

иные материалы, помогающие 

принимать правильные решения 

по вопросам, возникающим в 

оперативно-розыскной практике 

правоохранительных органов РК; 

- знать юридические основы 

производства всех 

предусмотренных законом РК 

«Об оперативно-розыскной 

деятельности» оперативно-

розыскных мероприятий с 

надлежащим оформлением 

открытых оперативно-

служебных документов; 

- четко определять юридические 

discipline is a type of 

activity carried out, 

publicly and secretly, by 

the operational units of 

state bodies authorized by 

the Law of the Republic of 

Kazakhstan «On 

Operational investigative 

Activities» within their 

competence by conducting 

operational investigative 

measures in order to 

protect the life, health, 

rights and freedoms of the 

individual, property, 

ensuring the security of 

society and the state from 

criminal encroachments. 

Learning outcomes: To 

seize and evaluate 

evidence using forensic 

techniques, assess 

evidentiary facts, compare 

and contrast conducting 

forensic and psychiatric 

examination, as well as 

plan and propose tactical 

operations and techniques 

to improve the 

effectiveness of the 

investigation of certain 

types of crimes for the 

implementation of 

operational investigative 

measures. 

Formed competencies: - 

navigate the law of the 

Republic of Kazakhstan 

«On operational-

investigative activities», 

other basic legislative and 

other regulatory legal acts 

in the field of operational-

investigative activities; 

- find legislative and other 

materials that help make 

the right decisions on 

issues that arise in the 

operational-search practice 

of law enforcement 

agencies of the Republic 

of Kazakhstan; 



жедел-іздестіру іс-шараларын 

жүргізудің құқықтық 

негіздерін білу; 

- жедел есепке алу істерін 

белгілеудің (тоқтатудың) 

заңды негіздерін нақты 

анықтау; 

- ЖІҚ-ның даулы теориялық 

мәселелері бойынша өзіндік 

көзқарасын негіздеу 

- әлеуметтік маңызды 

мәселелерді өз бетінше және 

сауатты талдау және бағалау; 

кәсіптік тұрғыдан дұрыс 

шешімдер қабылдауға және өз 

қызметін заңдылық негізінде 

жүзеге асыруға; 

-қоғамдық құбылыстарды 

талдау, оларды зерттеу әдісін 

таңдау және салдарын болжау 

дағдысы болуы 

 

основания для заведения 

(прекращения) дел оперативного 

учета; 

- обосновывать собственную 

точку зрения по дискуссионным 

теоретическим вопросам ОРД 

- самостоятельно и грамотно 

анализировать и оценивать 

социально значимые проблемы; 

принимать профессионально 

правильные решения и 

осуществлять свою деятельность 

на основе норм права; 

- владеть навыком анализа 

социальных явлений, выбора 

способа их исследования и 

прогнозирования последствий 

- know the legal basis for 

the production of all 

operational-search 

activities provided for by 

the law of the Republic of 

Kazakhstan «On 

operational-search 

activities» with the proper 

execution of open 

operational-service 

documents; 

- clearly define the legal 

grounds for the 

establishment 

(termination) of cases of 

operational accounting; 

- substantiate their own 

point of view on the 

debatable theoretical 

issues of the OSA 

- independently and 

competently analyze and 

evaluate socially 

significant problems; make 

professionally correct 

decisions and carry out 

their activities on the basis 

of the rule of law; 

- have the skill of 

analyzing social 

phenomena, choosing a 

method for their study and 

predicting the 

consequences 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ - 7  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Қылмыстардың 

жекелеген түрлерін тергеу 

әдістемесі 

Пререквизиттер: Қылмыстық 

іс жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Әр түрлі 

қылмыстарды жедел тергеу 

және алдын алуды жалпылау 

және үйрену; Қылмыстың 

Код модуля: ПГАУПЗ -7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального 

законодательства  

Название дисциплины: Методы 

расследования отдельных видов 

преступлений 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право  

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Обобщение и изучение 

оперативного расследования и 

предупреждения различных 

Сode of module: 

ACCAPL - 7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Methods of investigation 

of certain types of crimes 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law  

Post requisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: Generalization 

and study of operational 



түрлерін ашу, тергеу және 

алдын алуды дәлелдеген 

ғылыми ұсыныстарды 

дайындау. Студенттердің 

қылмыстарды ашуда, тергеуде 

және алдын-алуда 

криминалистикалық 

құралдарды, әдістерді және 

әдістемелерді қолдану арқылы  

білім, білік және дағды 

жүйесін дамыту. 

Қысқаша сипаттамасы: 

«Қылмыстың жекелеген 

түрлерін тергеу әдістемесі» 

пәні қылмыстарды анықтау, 

ашу, тергеу және алдын алу 

процесінде теориялық және 

практикалық дағдылары бар, 

сондай-ақ болашақ кәсібі 

шеңберінде қылмысқа қарсы 

күрес жөніндегі шаралар 

жүйесін іске асыру жөніндегі 

міндеттерді белсенді шешуге 

қабілетті жоғары білікті 

мамандарды даярлауды 

қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: 
қылмыстық құқық 

бұзушылықтың құрамын ашу, 

қылмыстар мен қылмыстарды 

санаттар бойынша жіктеу, 

қылмыстық құқық 

қағидаттарын, заңнамалық 

актілерді және нақты 

қылмыстық істермен 

байланысты алдыңғы 

шешімдерді (қылмыстық 

қудалау және сот төрелігі 

органдарының) зерттеу және 

бағалау, қылмыстық құқықтың 

жалпы және ерекше бөлігі 

нормаларының криминология 

ғылымына сәйкестігі. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Қылмыстардың жекелеген 

түрлерін тергеуде 

криминалистикалық 

техниканы қолданып 

дәлелдемелерді бағалауға, 

алуға, тергеу 

эксперименттерін жүргізуге,  

тергеудің тиімділігін 

преступлений; Подготовка 

научных рекомендаций, 

обосновывающих выявление, 

расследование и предупреждение 

преступлений. Развитие системы 

знаний, умений и навыков у 

обучающихся на основе 

использования 

криминалистических средств, 

методов и приемов при 

раскрытии, расследовании и 

предупреждении преступлений. 

Краткое описание: Дисциплина 

«Методика расследования 

отдельных видов преступлений» 

формирует подготовку 

высококвалифицированных 

специалистов, обладающих 

теоретическими и практическими 

навыками в процессе выявления, 

раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений, а 

также способных в рамках 

будущей профессии активно 

решать задачи по реализации 

системы мер по борьбе с 

преступностью. 

Результаты обучения: 

раскрывать состав уголовного 

правонарушения, 

классифицировать преступления 

и преступность по категориям, 

исследовать и оценивать 

принципы уголовного права, 

законодательные акты и 

предшествующие решения 

(органов уголовного 

преследования и правосудия), 

связанные с конкретными 

уголовными делами, на 

соответствие норм общей и 

особенной части уголовного 

права и криминологической 

науке. 

Формируемые компетенции: 

Компетентен в расследовании 

отдельных видов преступлений с 

использованием 

криминалистических методов 

для оценки, получения 

доказательств, проведения 

следственных экспериментов, 

investigation and 

prevention of various 

crimes; Preparation of 

scientific 

recommendations proving 

the detection, investigation 

and prevention of crimes. 

Development of a system 

of knowledge, skills and 

abilities of students 

through the use of forensic 

tools, methods and 

techniques in the 

detection, investigation 

and prevention of crime. 

Brief description: The 

discipline «Methods of 

investigation of certain 

types of crimes» forms the 

training of highly qualified 

specialists with theoretical 

and practical skills in the 

process of detection, 

disclosure, investigation 

and prevention of crimes, 

as well as capable of 

actively solving tasks 

within the framework of a 

future profession to 

implement a system of 

measures to combat crime. 

Learning outcomes: to 

disclose the composition 

of a criminal offense, 

classify crimes and 

criminality into categories, 

investigate and evaluate 

the principles of criminal 

law, legislative acts and 

previous decisions (of 

criminal prosecution and 

justice bodies) related to 

specific criminal cases, for 

compliance with the norms 

of the general and special 

part of criminal law and 

criminological science. 

Formed competencies: 
He knows the general 

provisions of the 

methodology of 

investigation of certain 



арттыруға, жедел іздестіру 

шараларын жүргізуге 

құзіретті.  

Бұл пәнді оқу барысында 

студентте тергеуді 

ұйымдастырудың 

ерекшеліктері туралы - бұл 

процесті жоспарлау, тергеу 

нұсқалары, тергеу барысында 

тергеушінің іс-әрекеттері, 

қылмыстық іс қозғау 

кезеңінде, тергеудің бастапқы 

және кейінгі кезеңдері, 

сондай-ақ жекелеген арнайы 

білімдерді пайдалану, 

жұртшылық пен бұқаралық 

ақпарат құралдарының көмегі 

туралы түсінігі пайда болады. 

 

повышения эффективности 

расследования, проведения 

оперативно-розыскных 

мероприятий.  

В ходе изучения данной 

дисциплины студент узнает об 

особенностях организации 

расследования - планировании 

процесса, вариантах 

расследования, действиях 

следователя в ходе 

расследования, начальном и 

последующих этапах 

расследования, а также 

использование специальных 

знаний, помощь общественности 

и СМИ. 

types and groups of 

crimes. Able to draw up 

basic and additional 

criminal investigation 

plans. He has skills in the 

production of procedural 

actions, while applying the 

necessary tactics, technical 

means and special 

knowledge. 

During the study of this 

discipline, the student 

learns about the 

peculiarities of the 

organization of the 

investigation - the 

planning of the process, 

the options of the 

investigation, the actions 

of the investigator during 

the investigation, the 

initial and subsequent 

stages of the investigation, 

as well as the use of 

special knowledge, public 

and media assistance.  

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ - 7  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Адвокатура 

Пререквизиттер: Азаматтық 

іс жүргізу құқығы  

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Адвокаттық 

қызмет және заң көмегі 

туралы  туралы қазіргі 

заманғы заңнаманы жетік 

меңгерген және өз білімін 

практикада қолдана алатын 

жоғары білікті мамандарды 

даярлау, сондай-ақ құқықтық 

мемлекет құру жолындағы 

үздіксіз процесс ретінде құқық 

пен мемлекетті дамыту және 

жетілдіру мәселелерін 

зерделеу. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

Код модуля: ПГАУПЗ -7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального 

законодательства  

Название дисциплины: 
Адвокатура 

Пререквизиты: Гражданское 

процессуальное право 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов в совершенстве 

владеющих знанием 

современного законодательства 

об адвокатской деятельности и 

юридической помощи умеющих 

применять свои знания на 

практике, а также изучение 

вопросов развития и 

совершенствования права и 

государства, как непрерывного 

Сode of module: 

ACCAPL - 7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Advocasy 

Prerequisites: Civil 

Procedure Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: The aim of the 

course is  to train highly 

qualified specialists who 

perfectly possess 

knowledge of modern 

legislation on the legal 

profession and advocacy 

and are able to apply their 

knowledge in practice, as 

well as to study the 

development and 



пән адвокатураның мәні, 

адвокаттар алқасы мен оның 

органдарының құқықтық 

табиғаты, адвокаттардың 

құқықтық мәртебесі, олардың 

құқықтары мен міндеттері 

және басқа да мәселелер 

туралы қажетті білім көлемін 

береді. Адвокатура саласында 

теориялық және практикалық 

дағдылары бар жоғары білікті 

мамандарды даярлауды 

қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері:  
соттарда адамдарды қорғауды 

жүзеге асыруға, келісімге қол 

жеткізу туралы келіссөздер 

жүргізуге және құқықтық 

дауларды медиация жолымен 

шешуге, қылмыстық, 

азаматтық және әкімшілік істі 

қорғауды әзірлеу немесе 

қозғау үшін дәлелдемелерді 

біріктіруге және бағалауға, 

істерді қабылдауға және 

соттарда адвокат (қорғаушы) 

ретінде әрекет етуге құқылы, 

іс жүргізу нормаларына сәйкес 

құқықтық құжаттарды 

құрастыру, сондай-ақ заңды 

қорытындылар мен қаулылар 

дайындау. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Оқыту нәтижесінде студент 

білуі керек: 

- адвокатураның 

ұйымдастырушылық негіздері; 

- Қазақстан 

Республикасындағы және 

шетелдегі адвокаттық 

қызметтің тарихы; 

- адвокаттық қызметті жүзеге 

асыру шарттары және оның 

жеке түрлерінің 

ерекшеліктері; 

- Құқықтық және адвокаттық 

риторика негіздері. 

Оқушы орындай алады: 

- адвокаттың негізгі 

құжаттарын толтыру арқылы 

адвокат ісін дайындау: заң 

көмегін көрсету туралы шарт, 

процесса на пути построения 

правового государства. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина предоставляет 

необходимый объем знаний о 

сущности адвокатуры, о 

юридической природе коллегии 

адвокатов и ее органов, о 

правовом статусе адвокатов, их 

правах и обязанностях и другие 

вопросы. Формирует подготовку 

высококвалифицированных 

специалистов, обладающих 

теоретическими и практическими 

навыками в области адвокатуры. 

Результаты обучения:  

осуществлять защиту лиц в 

судах, вести переговоры о 

достижении соглашения и 

решать правовые споры путем 

медиации, соединять и оценивать 

доказательства для разработки 

защиты или возбуждения 

уголовного, гражданского  и 

административного дела, 

принимать дела и выступать в 

судах в качестве адвоката 

(защитника), составлять 

юридические документы 

согласно нормам 

делопроизводства, а также 

подготавливать юридические 

заключения и постановления. 

Формируемые компетенции: 

В результате обучения студент 

должен знать: 

- организационные основы 

адвокатуры; 

- историю адвокатской 

деятельности в Республике 

Казахстан и за рубежом; 

- условия осуществления 

адвокатской деятельности и 

особенности отдельных ее видов; 

- основы юридической и 

адвокатской риторики. 

Студент сможет: 

- подготовить адвокатское досье, 

оформив основные адвокатские 

документы: договор об оказании 

юридической помощи, ордер, 

доверенность, исковое (или 

improvement of law and 

the state as a continuous 

process towards building a 

rule of law. 

Brief description: This 

discipline provides the 

necessary amount of 

knowledge about the 

essence of the legal 

profession, about the legal 

nature of the bar 

association and its bodies, 

about the legal status of 

lawyers, their rights and 

obligations, and other 

issues. Forms the training 

of highly qualified 

specialists with theoretical 

and practical skills in the 

field of advocacy. 

Learning outcomes:  
to protect persons in 

courts, negotiate an 

agreement and resolve 

legal disputes through 

mediation, combine and 

evaluate evidence to 

develop a defense or 

initiate criminal, civil and 

administrative 

proceedings, accept cases 

and act in courts as a 

lawyer (defender), draw up 

legal documents in 

accordance with the rules 

of record keeping, as well 

as prepare legal opinions 

and resolutions. 

Formed competencies: 

As a result of the training, 

the student must know: 

- organizational basis of 

advocacy; 

- history of advocacy in 

Republic of Kazakhstan 

and abroad; 

- conditions of 

implementation of lawyer 

activity and features of its 

separate types; 

- fundamentals of legal 

and advocacy rhetoric. 



ордер, сенімхат, талап арыз 

(немесе қарсы) арыз, талап 

қоюға қарсылық, тараптардың 

түсініктемелері, іс бойынша 

дәлелдемелерді жинауға және 

ұсынуға немесе талап қоюды 

қамтамасыз етуге бағытталған 

өтініштер мен өтінішхаттар, 

сот отырысының хаттамасына 

ескертулер, сондай-ақ сот 

шешімдерін түзетуге, 

шағымдануға немесе 

орындауға бағытталған 

арыздар мен шағымдар; 

- шаруашылық келісім-шартқа 

немесе басқа да құқықтық 

құжатқа құқықтық сараптама 

жүргізу және қорытынды 

беру. 

 

встречное) заявление, 

возражения на иск, объяснения 

сторон, ходатайства и 

ходатайства, направленные на 

собирание и представление 

доказательств по делу или 

обеспечение иска, замечаний на 

протокол судебного заседания, а 

также заявления и жалобы, 

направленные на исправление, 

обжалование или исполнение 

судебных решений; 

- провести правовую экспертизу 

хозяйственного договора или 

иного юридического документа и 

выдать заключение. 

The student be able to: 

- prepare the lawyer's 

dossier, having issued the 

main lawyer's documents: 

the agreement on 

rendering legal aid, the 

warrant, the power of 

attorney, the claim (or 

counter claim) statement, 

objections to the claim, 

explanations of the parties, 

the requests and petitions 

directed on collecting and 

representation of proofs on 

business or providing the 

claim, remarks on the 

minutes of court session, 

and also the statements 

and complaints directed on 

correction, the appeal or 

execution of judgments; 

- to carry out legal 

examination of the 

economic contract or other 

legal document and to 

issue the conclusion. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ - 7  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Медиация және 

дауларды шешудің балама 

тәсілдері 

Пререквизиттері: Азаматтық 

іс жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Пәннің мақсаты – 

студенттерге заңның мәнін 

түсіну, медиацияны, 

жанжалдасушы тараптардың 

келіссөздер процесін жүргізу 

әдістері мен әдістерін 

қолдану. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курс медиацияның өзекті 

мәселелеріне және дауларды 

шешудің балама әдістеріне: 

адам өмірінің әртүрлі 

Код модуля: ПГАУПЗ -7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального 

законодательства  

Название дисциплины: 
Медиация и альтернативные 

методы разрешения споров 

Пререквизиты: Гражданское 

процессуальное право  

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена  

Цель: состоит в уяснении 

студентами значения норм права, 

применять посреднические 

отношения, приемы и методики 

ведения переговорного процесса 

конфликтующих сторон; 

посредничать в конфликте 

медиативными способами 

Краткое описание: Этот курс 

посвящен актуальным вопросам 

медиации и альтернативным 

Сode of module: 

ACCAPL - 7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Mediation and alternative 

dispute resolution methods 

Prerequisites: Civil 

Procedure Law  

Post requisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: The purpose of 

the discipline is to explain 

to students the meaning of 

the law, to apply 

mediation, techniques and 

methods of conducting the 

negotiation process of the 

conflicting parties; 

mediate conflict through 

mediation. 



салаларындағы медиацияның 

мәні, мазмұны мен 

динамикасына, сондай-ақ 

қақтығыстарды талдау, алдын-

алу және алдын-алудың 

психологиялық аспектілеріне 

арналған. Сондай-ақ, бұл пән 

кәсіби дайындық кезінде өзін-

өзі тәрбиелеу дағдыларын 

қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: соттарда 

адамдарды қорғауды жүзеге 

асыруға, келісімге қол жеткізу 

туралы келіссөздер жүргізуге 

және құқықтық дауларды 

медиация жолымен шешуге, 

қылмыстық, азаматтық және 

әкімшілік істі қорғауды 

әзірлеу немесе қозғау үшін 

дәлелдемелерді біріктіруге 

және бағалауға, істерді 

қабылдауға және соттарда 

адвокат (қорғаушы) ретінде 

әрекет етуге құқылы, іс 

жүргізу нормаларына сәйкес 

құқықтық құжаттарды 

құрастыру, сондай-ақ заңды 

қорытындылар мен қаулылар 

дайындау. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Біледі:  

- дауларды баламалы шешу 

жүйесі, қағидаттары және 

артықшылықтарды;  

- шектеулер, әлеуметтік 

нормалар мен стандарттар, 

дәстүрлер, әдет-ғұрыптар 

және олардың жанжалдарды 

шешудегі рөлін; 

- Медиация рәсіміндегі 

медиатордың және 

тараптардың рөлін. 

Қолдана біледі:  

- медиацияны басқа балама 

рәсімдерден ажыратуды; 

- заңды фактілерді және 

олармен байланысты 

туындайтын құқықтық 

қатынастарды талдауды; 

- құқықтық нормаларды 

талдау, түсіндіру және дұрыс 

қолдануды. 

методам разрешения споров: 

сущности, содержанию и 

динамике медиации в различных 

сферах жизни человека, а также 

психологическим аспектам 

анализа, предотвращения и 

профилактике конфликтов. Так 

же данная дисциплина 

формирует навыки 

самообразования при 

профессиональной подготовке. 

Результаты обучения: 

осуществлять защиту лиц в 

судах, вести переговоры о 

достижении соглашения и 

решать правовые споры путем 

медиации, соединять и оценивать 

доказательства для разработки 

защиты или возбуждения 

уголовного, гражданского  и 

административного дела, 

принимать дела и выступать в 

судах в качестве адвоката 

(защитника), составлять 

юридические документы 

согласно нормам 

делопроизводства, а также 

подготавливать юридические 

заключения и постановления. 

Формируемые компетенции:  

Знать:  

- систему, принципы и 

преимущества альтернативного 

разрешения споров;  

- ограничения, социальные 

нормы и стандарты, традиции, 

обычаи и их роль в разрешении 

конфликтов; 

- роль медиатора и сторон в 

процедуре медиации. 

Уметь:  

- отграничивать медиацию от 

других альтернативных 

процедур; 

-  анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы. 

Владеть: 

- навыками разработки 

Brief description: This 

course is devoted to 

topical issues of mediation 

and alternative dispute 

resolution methods: the 

essence, content and 

dynamics of mediation in 

various spheres of human 

life, as well as 

psychological aspects of 

conflict analysis, 

prevention and prevention. 

Also, this discipline forms 

self-education skills in 

professional training. 

Learning outcomes: to 

protect persons in courts, 

negotiate an agreement 

and resolve legal disputes 

through mediation, 

combine and evaluate 

evidence to develop a 

defense or initiate 

criminal, civil and 

administrative 

proceedings, accept cases 

and act in courts as a 

lawyer (defender), draw up 

legal documents in 

accordance with the rules 

of record keeping, as well 

as prepare legal opinions 

and resolutions. 

Formed competencies: 
To know:  

- the system, principles 

and advantages of 

alternative dispute 

resolution;  

- restrictions, social norms 

and standards, traditions, 

customs and their role in 

conflict resolution; 

- the role of the mediator 

and the parties in the 

mediation procedure. 

Be able to:  

- distinguish mediation 

from other alternative 

procedures; 

- analyze legal facts and 

legal relations arising in 



Дағдыларға ие: 

- медиация рәсімін 

сүйемелдейтін қажетті 

құжаттарды әзірлеу; 

- азаматтардың, ұйымдардың, 

қоғам мен мемлекеттің 

мүдделерін құқықтық 

қорғаудың әдістері мен 

құралдарын меңгеру; 

- түрлі құқықтық 

құбылыстарды, құқықтық 

фактілерді, құқықтық 

нормалар мен құқықтық 

қатынастарды талдау. 

 

необходимых документов, 

сопровождающих процедуру 

медиации; 

- методами и средствами 

правовой защиты интересов 

граждан, организаций, общества 

и государства; 

- навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений. 

connection with them; 

- analyze, interpret and 

correctly apply legal 

norms. 

Own: 

- skills in developing the 

necessary documents 

accompanying the 

mediation procedure; 

- methods and means of 

legal protection of the 

interests of citizens, 

organizations, society and 

the state; 

- skills in analyzing 

various legal phenomena, 

legal facts, legal norms 

and legal relations. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ - 7  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Қылмыстық істер 

бойынша ерекше іс жүргізу  

Пререквизиттері: 

Қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Курстың мақсаты – 

жеке тұлғаның 

конституциялық құқықтары 

мен заңды мүдделерін, 

мемлекет пен қоғамның 

мүдделерін арнайы 

қылмыстық-құқықтық қызмет 

саласында қамтамасыз ету 

үшін қылмыстық іс жүргізу 

заңнамасын кәсіби қолдану 

үшін қажетті теориялық 

білімді, практикалық дағдылар 

мен дағдыларды меңгеру. іс 

жүргізу. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

пән арнайы іс жүргізудегі 

қылмыстық істерді тергеу 

және сотта қарау бойынша 

практикалық қызметте 

туындайтын мәселелерді 

шешудегі құқықтық ережелер 

Код модуля: ПГАУПЗ -7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального 

законодательства  

Название дисциплины: Особые 

производства по уголовным 

делам 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право  

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Целью курса является 

овладение теоретическими 

знаниями, практическими 

умениями и навыками, 

необходимыми для 

профессионального применения 

уголовно-процессуального 

законодательства для 

обеспечения конституционных 

прав и законных интересов 

личности, интересов государства 

и общества в сфере особого 

производства по уголовным 

делам. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина описывает правовые 

положения и научные 

рекомендации при решении 

вопросов, возникающих в 

Сode of module: 

ACCAPL - 7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Special proceedings in 

criminal cases       

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law  

Post requisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: The purpose of 

the course is to master the 

theoretical knowledge, 

practical skills and 

abilities necessary for the 

professional application of 

criminal procedure 

legislation to ensure the 

constitutional rights and 

legitimate interests of the 

individual, the interests of 

the state and society in the 

field of special criminal 

proceedings. 

Brief description: This 

discipline describes the 

legal provisions and 

scientific 



мен ғылыми ұсыныстарды 

сипаттайды. Студенттерде 

қылмыстық істер бойынша 

арнайы өндірістерде 

туындайтын проблемаларды 

шарлау және оларды шешу 

жолдары туралы түсінік 

қалыптастыру. 

Оқыту нәтижелері:  
Сот сараптамасы саласындағы 

арнайы білімді пайдалана 

отырып, қылмыстық, 

азаматтық немесе әкімшілік іс 

материалдарын бағалау және 

ұсынылған сот дәлелдемелері 

бойынша сараптамалық 

қорытынды беру, сондай-ақ 

қылмыстық-атқару 

құқығының құқық қолдану 

практикасында заңдылықты 

қамтамасыз ету бойынша 

қажетті шаралар қабылдау. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Ерекше өндірістегі 

қылмыстық істерді тергеу 

және сотта қарау 

тәжірибесінде туындайтын 

мәселелерді шешуде 

құқықтық ережелер мен 

ғылыми ұсыныстарды білу. 

Қылмыстық істер бойынша 

ерекше өндірісте туындайтын 

мәселелерді бағдарлай білу 

және оларды шешу жолдары 

туралы түсінікке ие болу. 

Арнайы өндірістер процесінде 

туындайтын практикалық, 

теориялық және заңнамалық 

мәселелерді және оларды 

шешудің мүмкін жолдарын 

білу дағдыларын меңгеру. 

 

практической деятельности по 

расследованию и судебному 

рассмотрению уголовных дел в 

особом производстве. Формирует 

у студентов умения 

ориентироваться в проблемах, 

возникающих в особых 

производствах по уголовным 

делам, и иметь представления о 

путях их разрешения. 

Результаты обучения: 

Оценивать материалы 

уголовного, гражданского или 

административного дела 

используя специальные знания в 

области судебной экспертологии 

и дает экспертное заключение по 

предоставленным судебным 

доказательствам, а также 

принимать необходимые меры по 

обеспечению законности в  

правоприменительной практике 

уголовно-исполнительного 

права. 

Формируемые компетенции: 

Знать правовые положения и 

научные рекомендации при 

решении вопросов, возникающих 

в практической деятельности по 

расследованию и судебному 

рассмотрению уголовных дел в 

особом производстве.  

Уметь ориентироваться в 

проблемах, возникающих в 

особых производствах по 

уголовным делам, и иметь 

представления о путях их 

разрешения.  

Владеть навыками проблемами 

практического, теоретического и 

законодательного порядка, 

возникающих в процессе особых 

производств и возможных путях 

их решения. 

recommendations in 

solving issues arising in 

the practice of 

investigation and judicial 

review of criminal cases in 

special proceedings. 

Forms students' ability to 

navigate the problems that 

arise in special criminal 

proceedings, and have an 

idea of how to resolve 

them. 

Learning outcomes:  
Assess the materials of a 

criminal, civil or 

administrative case using 

special knowledge in the 

field of forensic expertise 

and gives an expert 

opinion on the provided 

judicial evidence, as well 

as take the necessary 

measures to ensure legality 

in the law enforcement 

practice of penal 

enforcement law. 

Formed competencies:  
To know the legal 

provisions and scientific 

recommendations in 

resolving issues that arise 

in the practice of 

investigating and judicial 

review of criminal cases in 

special proceedings. 

Be able to navigate the 

problems that arise in 

special proceedings in 

criminal cases, and have 

an idea of how to resolve 

them. 

Possess the skills of 

practical, theoretical and 

legislative problems 

arising in the process of 

special productions and 

possible ways to solve 

them. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ - 7  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Код модуля: ПГАУПЗ -7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

Сode of module: 

ACCAPL - 7 

Name of module: 

Application of civil, 



Пән атауы: Апелляциялық 

және кассациялық өндірістер 

Пререквизиттер: Қылмыстық 

іс жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: апелляциялық және 

кассациялық іс жүргізуді 

зерделеу, апелляциялық 

шағым берудің процестік 

тәртібі, апелляциялық және 

кассациялық сатылардағы 

соттардың өкілеттіктері игеру. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

пән студенттердің соттарда 

апелляциялық және 

кассациялық іс жүргізу туралы 

білімі мен ерекшеліктерін 

қалыптастырады, студенттерге 

соттарда апелляциялық және 

кассациялық инстанцияны 

жүзеге асырудың мәні мен 

құқықтық тетіктерін түсінуге 

мүмкіндік береді. Сондай-ақ, 

бұл курс кассациялық 

өндірісте туындайтын 

мәселелерді шешудегі 

құқықтық ережелер мен 

ғылыми ұсыныстарды 

сипаттайды. 

Оқыту нәтижелері: Сот 

сараптамасы саласындағы 

арнайы білімді пайдалана 

отырып, қылмыстық, 

азаматтық немесе әкімшілік іс 

материалдарын бағалау және 

ұсынылған сот дәлелдемелері 

бойынша сараптамалық 

қорытынды беру, сондай-ақ 

қылмыстық-атқару 

құқығының құқық қолдану 

практикасында заңдылықты 

қамтамасыз ету бойынша 

қажетті шаралар қабылдау. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Сот актілерін қарастыратын 

заң институттары туралы 

біледі.  

Азаматтық процесте сот 

процессуального 

законодательства  

Название дисциплины:  
Апелляционное и кассационное 

производства 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: изучение апелляционного 

и кассационного производства, 

процессуальный порядок подачи 

апелляционной жалобы, 

полномочия судов 

апелляционной и кассационной 

инстанций. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина формирует у 

студентов знания и особенности 

проведения апелляционного и 

кассационного производства в 

судах, позволяет студентам 

понять сущность и правовые 

механизмы реализации 

апелляционной и кассационной 

инстанции в судах. Так же 

данный курс описывает правовые 

положения и научные 

рекомендации при решении 

вопросов возникающих в 

кассационном производстве. 

Результаты обучения: 

Оценивать материалы 

уголовного, гражданского или 

административного дела 

используя специальные знания в 

области судебной экспертологии 

и дает экспертное заключение по 

предоставленным судебным 

доказательствам, а также 

принимать необходимые меры по 

обеспечению законности в  

правоприменительной практике 

уголовно-исполнительного 

права. 

Формируемые компетенции: 

Знать о правовых институтах по 

пересмотру судебных актов. 

Уметь вести производство по 

пересмотру судебных актов в 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Appeal and cassation 

proceeding 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: the study of 

appeal and cassation 

proceedings, the 

procedural procedure for 

filing an appeal, the 

powers of the courts of 

appeal and cassation 

instances. 

Brief description: This 

discipline forms students' 

knowledge and features of 

the conduct of appeal and 

cassation proceedings in 

the courts, allows students 

to understand the essence 

and legal mechanisms of 

the implementation of 

appeal and cassation in the 

courts. Also, this course 

describes the legal 

provisions and scientific 

recommendations in 

solving issues arising in 

cassation proceedings. 

Learning outcomes: 
Assess the materials of a 

criminal, civil or 

administrative case using 

special knowledge in the 

field of forensic expertise 

and gives an expert 

opinion on the provided 

judicial evidence, as well 

as take the necessary 

measures to ensure legality 

in the law enforcement 

practice of penal 

enforcement law. 

Formed competencies: 

Knows about legal 



актілерін қарау бойынша іс 

жүргізуді жүргізу.  

Азаматтық сот ісін қарау 

кезінде сот актілерін жүйелеу 

және бағалау дағдылары бар. 

-  өзінің болашақ 

мамандығының әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну, кәсіби 

құқықтық сананың жеткілікті 

деңгейіне ие болу;  

- кәсіби міндеттерін адал 

атқаруға, заңгер этикасының 

принциптерін сақтауға 

қабілетті болу; 

нормативтік құқықтық 

актілерді қолдануға, кәсіби 

қызметте материалдық және іс 

жүргізу құқығының 

нормаларын іске асыруға 

қабілетті болу. 

 

гражданском процессе.  

Владеть навыками 

систематизации и оценки 

судебных актов во врем 

пересмотра их в гражданском 

процессе. 

- осознать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания;  

- быть способным 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

- быть способным применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

institutions to review 

judicial acts.  

Able to conduct 

proceedings on the review 

of judicial acts in the civil 

process.  

He has the skills to 

systematize and evaluate 

judicial acts during their 

review in civil 

proceedings. 

- to realize the social 

significance of their future 

profession, to have a 

sufficient level of 

professional legal 

awareness;  

- be able to 

conscientiously perform 

professional duties, 

comply with the principles 

of ethics of a lawyer; 

- be able to apply 

regulatory legal acts, 

implement the norms of 

substantive and procedural 

law in professional 

activities. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ - 7  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Сот дәлелдемелер 

теориясы 

Пререквизиттер: Қылмыстық 

іс-жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Нормативтік 

құқықтық актілерді қалай 

қолдануға үйрету, кәсіби және 

іс жүргізу құқығы нормаларын 

кәсіптік қызметте жүзеге 

асыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

пән дәлелдеу теориясының 

түсінігі мен жүйесін; оның 

әдіснамалық негізін; 

дәлелдеудің мәні мен 

Код модуля: ПГАУПЗ -7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального 

законодательства  

Название дисциплины: Теория 

судебных доказательств 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право  

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: научить применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина описывает понятие и 

систему теории доказывания; ее 

методологическую основу; 

Сode of module: 

ACCAPL - 7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Theory of forensic 

evidence 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law  

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: To teach how to 

apply regulatory legal acts, 

implement the norms of 

substantive and procedural 

law in professional 

activities. 

Brief description: This 

discipline describes the 



мақсатын; дәлелдемелердің 

түсінігі, жіктелуі мен 

түрлерін; қылмыстық сот ісін 

жүргізудің жекелеген 

сатыларындағы дәлелдеу 

ерекшеліктерін; сондай-ақ 

уақыт жағдайында қылмыстық 

процестегі дәлелдеумен 

байланысты проблемаларды 

сипаттайды. Сот процесі үшін 

дәлелдемелерді жинау, 

дайындау және бекіту 

дағдыларын қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: сот-

медициналық және 

психиатриялық сараптама 

жүргізу арқылы 

дәлелдемелерді алу және 

бағалау, дәлелдемелер 

фактілерін бағалау, салыстыру 

және қарама қарсы қою, 

сондай-ақ жедел-іздестіру іс-

шараларын жүзеге асыру үшін 

қылмыстың жекелеген 

түрлерін тергеудің тиімділігін 

арттыру үшін тактикалық 

операциялар мен әдістерді 

жоспарлау және ұсыну. 

Қалыптасатын құзыреттер:  
- сот сараптамасы 

саласындағы арнайы білімді 

пайдалана отырып, 

қылмыстық, азаматтық немесе 

әкімшілік іс материалдарын 

бағалайды және берілген сот 

дәлелдемелері бойынша 

сараптамалық қорытынды 

береді. 

- ауызша және жазбаша 

сөйлеуді логикалық түрде 

дұрыс, ақылға қонымды және 

анық түрде жасай алады; 

- өз кәсіби қызметінің 

саласына сәйкес нормативтік - 

құқықтық актілерді әзірлеуге 

қатыса алады; 

- нормативтік-құқықтық 

актілерді қолдануға, кәсіби 

және іс жүргізу құқығының 

нормаларын кәсіптік қызметте 

жүзеге асыруға қабілетті; 

- құқықтық құжаттарды 

сущность и цель доказывания; 

понятие, классификацию и виды 

доказательств; особенности 

доказывания на отдельных 

стадиях уголовного 

судопроизводства; а также 

проблемы, связанные с 

доказыванием в уголовном 

процессе в со временных 

условиях. Формирует навыки 

собирания, подготовки и 

утверждения доказательств для 

судебного процесса. 

Результаты обучения: Изымать 

и оценивать доказательства с 

применением 

криминалистической техники, 

оценивает доказательственные 

факты, сравнивает и 

противопоставляет проводя 

судебно-медицинскую и 

психиатрическую экспертизу, а 

также планировать и предлагать 

тактические операции и приемы 

для повышения эффективности 

расследования отдельных видов 

преступлений для осуществления 

оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Формируемые компетенции:  
- оценивать материалы 

уголовных, гражданских или 

административных дел, 

используя специальные знания в 

области криминалистики и дает 

экспертное заключение по 

представленным 

доказательствам. 

- может сделать устную и 

письменную речь логически 

правильной, аргументированной 

и ясной; 

- могут участвовать в разработке 

нормативных актов в 

соответствии со сферой своей 

профессиональной деятельности; 

- уметь применять нормативные 

акты, реализовывать нормы 

профессионального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

- иметь навыки подготовки 

concept and system of the 

theory of proof; its 

methodological basis; the 

essence and purpose of 

proof; the concept, 

classification and types of 

evidence; the features of 

proof at certain stages of 

criminal proceedings; as 

well as the problems 

associated with proof in 

criminal proceedings in 

modern conditions. Forms 

the skills of collecting, 

preparing and approving 

evidence for the trial. 

Learning outcomes: To 

seize and evaluate 

evidence using forensic 

techniques, assess 

evidentiary facts, compare 

and contrast conducting 

forensic and psychiatric 

examination, as well as 

plan and propose tactical 

operations and techniques 

to improve the 

effectiveness of the 

investigation of certain 

types of crimes for the 

implementation of 

operational investigative 

measures. 

Formed competencies:  
- Evaluates the materials 

of criminal, civil or 

administrative cases, using 

special knowledge in the 

field of forensic science 

and gives an expert 

opinion on the evidence 

presented. 

- can make oral and 

written speech logically 

correct, reasonable and 

clear; 

- can participate in the 

development of 

regulations in accordance 

with the field of their 

professional activities; 

- is able to apply 



дайындау дағдысы бар; 

- заңдылық пен тәртіпті, жеке 

тұлғаны, қоғамды, 

мемлекеттің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтік міндеттерін 

орындауға дайын; 

- нормативтік-құқықтық 

актілердің жобаларын, соның 

ішінде сыбайлас жемқорлық 

көріністерін қалыптастыру 

үшін жағдай жасауға ықпал 

ететін ережелерді анықтау 

мақсатында қатысуға дайын. 

юридических документов; 

- готов к выполнению служебных 

обязанностей по обеспечению 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства; 

- готов участвовать в целях 

выявления проектов 

нормативных правовых актов, в 

том числе правил, 

способствующих созданию 

условий для формирования 

коррупции. 

regulations, implement the 

rules of professional and 

procedural law in 

professional activities; 

- has the skills to prepare 

legal documents; 

- ready to perform official 

duties to ensure law and 

order, security of the 

individual, society and the 

state; 

- is ready to participate in 

order to identify draft 

regulations, including the 

rules that contribute to the 

creation of conditions for 

the formation of 

corruption. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ - 7  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Сот медицинасы 

және психиатрия негіздері 

Пререквизиттер: Қылмыстық 

іс жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: «Сот медицинасы 

және психиатрия негіздері» 

пәнін меңгерудің мақсаты 

студенттерді сот медицинасы 

және сот-психиатрия пәнімен, 

сот-медициналық 

сараптаманың процессуалдық 

және ұйымдастырушылық 

негіздерімен, сот-

медициналық сараптаманың 

мүмкіндіктерімен, сот-

медициналық сараптаманың 

жалпы және негізгі 

негіздерімен таныстыру. жеке 

сот-психиатрия, сот-

психиатриялық сараптама. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

пән Сот медицинасы мен сот 

психиатриясы саласындағы 

негізгі мәселелерді ашады, 

оларды зерттеу сот-

Код модуля: ПГАУПЗ 5 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: Основы 

судебной медицины и 

психиатрии 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право  

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

комплексного экзамена 

Цель: Целью освоения 

дисциплины «Основы судебной 

медицины и психиатрии» 

является ознакомление 

обучающихся с предметом 

судебной медицины и судебной 

психиатрии, процессуальными и 

организационными основами 

судебно-медицинской 

экспертизы, возможностями 

судебно-медицинской 

экспертизы, с основами общей и 

частной судебной психиатрии, и 

судебно-психиатрической 

экспертизы. 

Краткое описание: Настоящая 

дисциплина раскрывает 

основные вопросы в области 

судебной медицины и судебной 

Сode of module: 

ACCAPL - 7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Basics of forensic 

medicine and psychiatry          

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law  

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: The purpose of 

mastering the discipline 

«Fundamentals of Forensic 

Medicine and Psychiatry» 

is to familiarize students 

with the subject of forensic 

medicine and forensic 

psychiatry, the procedural 

and organizational 

foundations of forensic 

medical examination, the 

possibilities of forensic 

medical examination, the 

basics of general and 

private forensic 

psychiatry, and forensic 

psychiatric examination. 

Brief description: This 



медициналық және сот-

психиатриялық 

сараптамалардың 

мүмкіндіктерін дұрыс 

анықтауға мүмкіндік береді. 

Студенттер жеке психикалық 

бұзылулардың белгілері мен 

синдромдары және оларды 

сараптамалық бағалау туралы 

қысқаша ақпарат ала алады. 

Оқыту нәтижелері:  
сот-медициналық және 

психиатриялық сараптама 

жүргізу арқылы 

дәлелдемелерді алу және 

бағалау, дәлелдемелер 

фактілерін бағалау, салыстыру 

және қарама қарсы қою, 

сондай-ақ жедел-іздестіру іс-

шараларын жүзеге асыру үшін 

қылмыстың жекелеген 

түрлерін тергеудің тиімділігін 

арттыру үшін тактикалық 

операциялар мен әдістерді 

жоспарлау және ұсыну. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Қолдана біледі: 

- оқиға болған жерлер мен 

мәйіттер табылған жерлерде 

оларды сараптамадан өткізуге; 

мәйіттің қалпын сараптама 

хаттамасына және оның 

сыртқы сараптамасының 

мәліметтеріне киім, мәйіт 

құбылыстары, жарақаттар 

сипаттамасымен жазу; 

- қылмыс жасады деген 

сезіктегі немесе 

айыпталушының психикалық 

ауытқуларын тану. 

- тиісті құжаттарды тіркей 

отырып, қылмыс жасады деп 

айыпталған күдіктіге 

сараптама жүргізу. 

Биологиялық шығу тегі 

туралы айғақтарды анықтай, 

алып қоя және жинай алады, 

сұрақтарды сот-медициналық 

сарапшының алдында дұрыс 

тұжырымдай алады. 

 

психиатрии, изучение которых 

позволяет правильно 

сориентироваться в 

возможностях судебно-

медицинской и судебно-

психиатрической экспертиз. 

Обучающиеся могут получить 

краткую информацию о 

симптомах и синдромах 

отдельных психических 

расстройств и экспертной их 

оценки. 

Результаты обучения:  
Изымать и оценивать 

доказательства с применением 

криминалистической техники, 

оценивает доказательственные 

факты, сравнивает и 

противопоставляет проводя 

судебно-медицинскую и 

психиатрическую экспертизу, а 

также планировать и предлагать 

тактические операции и приемы 

для повышения эффективности 

расследования отдельных видов 

преступлений для осуществления 

оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Формируемые компетенции: 

Уметь  

- квалифицированно проводить 

осмотры мест происшествий и 

трупов на местах их 

обнаружения; фиксировать в 

протоколе осмотра позу трупа и 

данные его наружного осмотра с 

описанием одежды, трупных 

явлений, повреждений;  

- распознавать психические 

отклонения у подозреваемого 

или обвиняемого в совершении 

преступления. 

- проводить освидетельствование 

подозреваемого, обвиняемого в 

совершении преступления с 

оформлением соответствующих 

документов. 

Способен обнаруживать, 

изымать и упаковывать 

вещественные доказательства 

биологического происхождения, 

правильно формулировать 

discipline reveals the main 

issues in the field of 

forensic medicine and 

forensic psychiatry, the 

study of which allows you 

to correctly navigate the 

possibilities of forensic 

medical and forensic 

psychiatric examinations. 

Students can get brief 

information about the 

symptoms and syndromes 

of individual mental 

disorders and their expert 

assessment. 

Learning outcomes: 

To seize and evaluate 

evidence using forensic 

techniques, assess 

evidentiary facts, compare 

and contrast conducting 

forensic and psychiatric 

examination, as well as 

plan and propose tactical 

operations and techniques 

to improve the 

effectiveness of the 

investigation of certain 

types of crimes for the 

implementation of 

operational investigative 

measures. 

Formed competencies: 
Knows how: 

- to carry out expertly 

examinations of the places 

of incidents and corpses at 

the places of their 

discovery; to record the 

posture of the corpse and 

the data of its external 

examination with a 

description of clothing, 

cadaveric phenomena, 

injuries in the examination 

protocol; 

- to recognize mental 

abnormalities in a suspect 

or accused of committing a 

crime. 

- conduct an examination 

of a suspect accused of 



вопросы перед судебно-

медицинским экспертом. 

committing a crime with 

the registration of the 

relevant documents. 

Able to detect, seize and 

pack material evidence of 

biological origin, correctly 

formulate questions in 

front of a forensic medical 

expert. 

 
 


