


 

 

 

 



Модуль коды: МҚТТН-3  

Модуль атауы: Мемлекет 

және құқықтың тарихи-

теориялық негізері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Пән атауы: Мемлекет және 

құқық теориясы 

Пререквизиттер: 
Постреквизиттер: Қазақстан 

Республикасының Азаматтық 

құқығы; Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (жалпы бөлім); ТК 2.1 - 

1) Қазақстан Республикасының 

мемлекет және құқық тарихы; 

2) Шетелдердің мемлекет және 

құқық тарихы; 3) Саяси және 

құқықтық ілімдер тарихы; 4) 

Шет елдердің конституциялық 

құқығы; Рим құқығы; 5) 

Қазақстан Республикасындағы 

ақпараттық құқығы. 

Мақсаты: Студенттерді 

мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстар туралы заманауи 

білімге баулу. 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

құқықтанудағы маңызды 

теориялық ережелерді 

қарастыратын әдіснамалық 

ғылым болып табылады; 

студенттерді мемлекеттік-

құқықтық құбылыстар туралы 

заманауи біліммен 

таныстыруға бағытталған. 

Мемлекеттік құрылыстың, 

биліктің заң шығарушы, 

атқарушы және сот билігі 

тармақтарының ерекшеліктерін 

қарайды. 

Оқыту нәтижелері: Мемлекет 

пен құқықтың даму тарихын, 

шет мемлекеттердің 

мемлекеттік-құқықтық 

институттары қызметінің 

ерекшеліктерін, құқық қорғау 

органдары қызметінің 

қағидаттарын және 

мемлекеттік қызметті 

өткерудің нормативтік-

құқықтық аспектілерін білу 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Біледі: мемлекет пен құқықтың 

Код модуля: ИТОГП-3  
Название модуля: Историко-

теоретические основы государства и 

права 

Название дисциплины: Теория 

государства и права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Пререквизиты: 

Постреквизиты: Гражданское 

право  Республики Казахстан (общая 

часть); Уголовное право Республики 

Казахстан (общая часть); КВ 2.1 - 1) 

История государства и права 

Республики Казахстан; 2) История 

государства и права зарубежных 

стран; 3) История политических и 

правовых учений; 4) 

Конституционное право зарубежных 

стран; 5) Римское право 5) 

Информационное право в 

Республике Казахстан 

Цель: Приобщение студентов к 

современным знаниям о 

государственно-правовых явлениях. 

Краткое описание:  

Дисциплина является 

методологической наукой, в которой 

рассматриваются важнейшие 

теоретические положения в 

юриспруденции; направлена на 

приобщение студентов к 

современным знаниям о 

государственно-правовых явлениях. 

Рассматривает особенности 

государственного устройства, 

законодательную, исполнительную и 

судебную ветви власти. 

Результаты обучения: Знать 

историю развития государства и 

права, особенности деятельности 

государственнно-правовых 

институтов зарубежных государств, 

принципы деятельности 

правоохранительных органов и 

нормативно-правовые аспекты 

прохождения государственной 

службы 

Формируемые компетенции: 

Знает: природу и сущность 

государства и права, основные 

закономерности возникновения, 

функционирования и развития 

государства и права, исторические 

Сode of module: HTFSL-

3 

Name of module: 
Historical and theoretical 

foundations of the state 

and law 

Name of discipline: 
Theory of state and law 

Prerequisites:  
Postrequisites: Civil Law 

of the Republic of 

Kazakhstan (general part); 

Criminal law of the 

Republic of Kazakhstan 

(general part); СС 2.1 - 1) 

History of the state and 

law of the Republic of 

Kazakhstan; 2) History of 

the state and law of 

foreign countries; 3) 

History of political and 

legal studies; 4) 

Constitutional law of 

foreign countries; 5) 

Roman law; 5) 

Information law in the 

Republic of Kazakhstan 

Purpose: Familiarizing 

students with modern 

knowledge of state-legal 

phenomena. 

Brief description: The 

discipline is a 

methodological science 

that examines the most 

important theoretical 

positions in jurisprudence; 

it is aimed at introducing 

students to modern 

knowledge about state-

legal phenomena. 

Examines the features of 

the state structure, the 

legislative, executive and 

judicial branches of 

government. 

Learning outcomes: To 

know the history of the 

development of the state 

and law, the specifics of 

the activities of state-legal 

institutions of foreign 



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. 

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. 

 

countries, the principles of 

law enforcement agencies 

and regulatory aspects of 

public service 

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: МҚТТН-3  

Модуль атауы: Мемлекет 

және құқықтың тарихи-

теориялық негізері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Код модуля: ИТОГП-3  
Название модуля: Историко-

теоретические основы государства и 

права 

Название дисциплины: 

Конституционное право Республики 

Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Сode of module: HTFSL-

3 

Name of module: 
Constitutional law of the 

Republic of Kazakhstan 

Name of discipline: 
Theory of state and law 



Пререквизиттер: 
Постреквизиттер: Қазақстан 

Республикасының Азаматтық 

құқығы; Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (жалпы бөлім); ТК 2.1 - 

1) Қазақстан Республикасының 

мемлекет және құқық тарихы; 

2) Шетелдердің мемлекет және 

құқық тарихы; 3) Саяси және 

құқықтық ілімдер тарихы; 4) 

Шет елдердің конституциялық 

құқығы; Рим құқығы; 5) 

Қазақстан Республикасындағы 

ақпараттық құқығы. 

Мақсаты: Студенттерді 

мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстар туралы заманауи 

білімге баулу. 

Қысқаша сипаттамасы: 
Қазақстан Республикасының 

Конституциясын, 

конституциялық құрылыстың 

негіздері мен ерекшеліктерін, 

адамның және азаматтың 

конституциялық құқықтарын 

зерделейді. Конституциялық 

құқық нормаларын, 

мемлекеттің конституциялық 

құрылысын, құқықтық 

мәртебесін, азаматтық 

мәселелерін, сайлау 

құқығының, билік 

тармақтарының және билік 

теңгерімінің, Саяси партиялар 

мен жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының негізгі 

аспектілерін қарастырады. 

Оқыту нәтижелері: Мемлекет 

пен құқықтың даму тарихын, 

шет мемлекеттердің 

мемлекеттік-құқықтық 

институттары қызметінің 

ерекшеліктерін, құқық қорғау 

органдары қызметінің 

қағидаттарын және 

мемлекеттік қызметті 

өткерудің нормативтік-

құқықтық аспектілерін білу 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Біледі: мемлекет пен құқықтың 

табиғаты мен мәнін, мемлекет 

Пререквизиты: 

Постреквизиты: Гражданское 

право  Республики Казахстан (общая 

часть); Уголовное право Республики 

Казахстан (общая часть); КВ 2.1 - 1) 

История государства и права 

Республики Казахстан; 2) История 

государства и права зарубежных 

стран; 3) История политических и 

правовых учений; 4) 

Конституционное право зарубежных 

стран; 5) Римское право;   5) 

Информационное право в 

Республике Казахстан 

Цель: Приобщение студентов к 

современным знаниям о 

государственно-правовых явлениях. 

Краткое описание:  

Изучает Конституцию Республики 

Казахстан, основы и особенности 

конституционного строя, 

конституционные права человека и 

гражданина. Рассматривает нормы 

конституционного права, 

конституционный строй 

государства, правовой статус, 

вопросы гражданства, основные 

аспекты избирательного права, 

ветвей власти и баланса власти, 

политических партий и органов 

местного самоуправления. 

Результаты обучения: Знать 

историю развития государства и 

права, особенности деятельности 

государственнно-правовых 

институтов зарубежных государств, 

принципы деятельности 

правоохранительных органов и 

нормативно-правовые аспекты 

прохождения государственной 

службы 

Формируемые компетенции: 

Знает: природу и сущность 

государства и права, основные 

закономерности возникновения, 

функционирования и развития 

государства и права, исторические 

типы и формы государства и права, 

их сущность и функции, механизм 

государства, систему права, 

механизм и средства правового 

регулирования, реализации права. 

Prerequisites:  
Postrequisites: Civil Law 

of the Republic of 

Kazakhstan (general part); 

Criminal law of the 

Republic of Kazakhstan 

(general part); СС 2.1 - 1) 

History of the state and 

law of the Republic of 

Kazakhstan; 2) History of 

the state and law of 

foreign countries; 3) 

History of political and 

legal studies; 4) 

Constitutional law of 

foreign countries; 5) 

Roman law; 5) 

Information law in the 

Republic of Kazakhstan 

Purpose: Familiarizing 

students with modern 

knowledge of state-legal 

phenomena. 

Brief description: 

Studies the Constitution of 

the Republic of 

Kazakhstan, the basics 

and features of the 

constitutional system, the 

constitutional rights of 

man and citizen. 

Examines the norms of 

constitutional law, the 

constitutional system of 

the state, the legal status, 

citizenship issues, the 

main aspects of electoral 

law, branches of 

government and the 

balance of power, political 

parties and local self-

government bodies. 

Learning outcomes: To 

know the history of the 

development of the state 

and law, the specifics of 

the activities of state-legal 

institutions of foreign 

countries, the principles of 

law enforcement agencies 

and regulatory aspects of 

public service 



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. 

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. 

 

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: ӘҚҚҚР-4 

Модуль атауы: Әкімшілік 

құқықтық қатынастардың 

құқықтық реттелуі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының әкімшілік 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Постреквизиттер: Қазақстан 

Республикасының әкімшілік 

Код модуля: ПРАП-4 

Название модуля: Правовое 

регулирование  административных 

правоотношений 

Название дисциплины: 

Административное право 

Республики Казахстан 
Пререквизиты: Теория государства 

и права 

Постреквизиты: 

Административный процедурно-

Сode of module: 

LRALR-4 
Name of module: Legal 

regulation of 

administrative legal 

relations 

Name of discipline: 
Administrative law of the 

Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Theory of 

state and law 



рәсімдік-процестік құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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. 

 

Қысқаша сипаттамасы: 
Әкімшілік құқық негіздерін, 

әкімшілік жауапкершілікті 

және әкімшілік құқық 

бұзушылық ерекшеліктерін 

зерделейді. Курс тәуелсіз 

Қазақстанның жаңа 

міндеттеріне сәйкес әкімшілік 

құқық институттарын 

қарастырады. Әкімшілік 

құқықтың негізгі қағидаттары, 

санаттары мен ережелері 

туралы білімді және оларды іс 

жүзінде қолдану дағдыларын 

қалыптастыруға бағытталған 

Оқыту нәтижелері: Әкімшілік 

жауапкершілікті анықтау үшін 

әкімшілік құқық 

бұзушылықтарды талдау, ішкі 

істер органдарының әкімшілік 

құқық бұзушылықтар мен 

қылмыстардың алдын алу және 

жолын кесу жөніндегі қызметін 

бағалау 

Қалыптасатын құзыреттер:  

негізгі әкімшілік-құқықтық 

категорияларды біледі;  

әкімшілік - құқықтық 

нормаларды талдау 

дағдыларын меңгерген; ол 

құқықтық құбылыстардың 

процессуальное право Республики 

Казахстан 

Цель: Целью курса 

«Административное право РК» 

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; анализ 

административно правового 

регулирования в отраслях и сферах 

государственного управления.  

Краткое описание: 
Административное право - одна из 

фундаментальных отраслей 

правовой системы. В частности, 

данный курс позволит пересмотреть 

институты административного права 

в соответствии с новыми задачами 

суверенного Казахстана. Ожидаемые 

результаты: обогащение знаниями 

об основных принципах, категориях 

и положениях административного 

права, правильному 

ориентированию в действующем 

законодательстве; 

Краткое описание: Изучает основы 

административного права, 

административной ответственности 

и особенности административных 

правонарушений. Курс 

рассматривает институты 

административного права в 

соответствии с выполняемыми 

новыми задачами суверенного 

Казахстана. Направлен на 

формирование знаний об основных 

принципах, категориях и 

положениях административного 

права и навыков их практического 

применения. 

Результаты обучения: 
Анализировать административные 

Postrequisites: 

Administrative procedural 

and procedural law of the 

Republic of Kazakhstan 

Purpose: The purpose of 

the course 

"Administrative Law RK" 

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 

administrative legal 

regulation in branches and 

spheres of public 

administration 

management. 

 

Brief description: 

Studies the basics of 

administrative law, 

administrative 

responsibility and features 

of administrative offenses. 

The course examines the 

institutions of 

administrative law in 

accordance with the new 

tasks of sovereign 

Kazakhstan. It is aimed at 

the formation of 

knowledge about the basic 

principles, categories and 

provisions of 

administrative law and the 

skills of their practical 

application.  

Learning outcomes: 
Analyze administrative 

offenses to determine 



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; 

- нормативтік құқықтық 

актілердің жобаларына заң 

сараптамасын жүргізуге, оның 

ішінде оларда сыбайлас 

жемқорлық көріністеріне 

жағдай жасауға ықпал ететін 

ережелерді анықтау 

мақсатында қатысуға 

дайынмын. 

правонарушения для определения 

административной ответственности, 

оценивать деятельность органов 

внутренних дел по предупреждению 

и пресечению административных 

правонарушений и преступлений 

 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; 

 - 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. 

 

administrative 

responsibility, evaluate 

the activities of internal 

affairs bodies for the 

prevention and 

suppression of 

administrative offenses 

and crimes 

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 

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; 

- Student is 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: ҚҚҚҚР-5 

Модуль атауы: Қылмыстық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы (жалпы 

бөлім)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Код модуля: ПРУП-5 

Название модуля: Правовое 

регулирование уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: Уголовное 

право Республики Казахстан 

(общая часть) 
Пререквизиты: Теория  государства 

и права 

Постреквизиты: Уголовное право 

Сode of module:  

LRCLR-5 
Name of module: Legal 

regulation of criminal law 

relations 

Name of discipline: 
Criminal Law of the 

Republic of Kazakhstan 

(general part) 

Prerequisites: Theory of 



Постреквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (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 

саясаттың маңызды элементі 

болып табылатын мемлекет 

тарапынан жүзеге асырылатын 

қылмыстық саясатқа 

негізделген. 

Қысқаша сипаттамасы: Курс 

қылмыстық құқық бойынша 

құқықтық білімді, қылмыстық 

заңнамамен жұмыс істеу 

дағдыларын, сондай-ақ норма 

шығару қызметіндегі 

Талдамалық дағдыларды 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пән қылмыстық құқық 

ғылымының жалпы бөлігінің 

теориялық ережелерін 

зерттейді, пән мазмұны 

қолданыстағы қылмыстық 

заңнаманың тұжырымдамалық 

ережелеріне және мемлекет 

жүзеге асыратын қылмыстық 

саясатқа негізделген. 

Оқыту нәтижелері: Құқық 

бұзушылықтардың 

қылмыстық, әкімшілік, 

Республики Казахстан (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: Курс направлен 

на формирование правовых знаний 

по уголовному праву, навыков 

работы с уголовным 

законодательством, а также 

аналитических навыков в 

нормотворческой деятельности. 

Дисциплина изучает теоретические 

положения науки уголовного права 

общей части, содержание 

дисциплины основано на 

концептуальных положениях 

действующего уголовного 

законодательства и осуществляемой 

государством уголовной политике. 

Результаты обучения: Правильно 

применять нормы 

конституционного, 

административного, уголовного, 

гражданского, таможенного, 

медицинского, информационного 

права для регулирования уголовных, 

административных, общественных, 

экономических, экологических и 

иных видов правонарушений  

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 

state and law 

Postrequisites: Criminal 

Law of the Republic of 

Kazakhstan (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: The 

course is aimed at 

developing legal 

knowledge of criminal 

law, skills of working 

with criminal legislation, 

as well as analytical skills 

in rule-making activities. 

The discipline studies the 

theoretical provisions of 

the science of criminal 

law in the general part, the 

content of the discipline is 

based on the conceptual 

provisions of the current 

criminal legislation and 

the criminal policy 

implemented by the state. 

Learning outcomes: 
Correctly apply the norms 

of constitutional, 

administrative, criminal, 

civil, customs, medical, 

information law to 

regulate criminal, 

administrative, social, 

economic, environmental 

and other types of 

offenses 

Formed competencies:  

Emerging competencies:  

- has a culture of thinking, 

is able to collect, analyze, 

perceive information, set 

goals and choose ways to 

achieve it; 



қоғамдық, экономикалық, 

экологиялық және өзге де 

түрлерін реттеу үшін 

конституциялық, әкімшілік, 

қылмыстық, азаматтық, 

кедендік, медициналық, 

ақпараттық құқық нормаларын 

дұрыс қолдану 

Қалыптасатын 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 

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. 

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. 

- 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 

in the field of topical 

issues of the general part 

of criminal law. 

Модуль коды: АҚҚҚР-6 

Модуль атауы: Азаматтық 

құқықтық қатынастардың 

құқықтық реттелуі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Постреквизиттер: Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 

жүргізу құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Мақсаты: студенттердің 

жалпы кәсіптік даярлығын 

нығайту, сондай-ақ 

Код модуля: ПРГП-6 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских 

правоотношений 

Название дисциплины: 

Гражданское право Республики 

Казахстан 

Пререквизиты: Теория  государства 

и права 

Постреквизиты: Гражданское 

процессуальное право Республики 

Казахстан 

Цель: укрепление 

общепрофессиональной подготовки 

студентов, а также углубление их 

Сode of module: 

LRCLR-6 
Name of module: Legal 

regulation of civil legal 

relations 

Name of discipline: Civil 

law of the Rebublic of 

Kazakhstan 

Prerequisites: Theory of 

state and law 

Postrequisites: Civil 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Purpose: strengthening 

the general professional 



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: Пән 

азаматтық заңнаманың мәнін 

ашады, студенттердің 

азаматтық қатынастардың 

әртүрлі жағдайларына 

құқықтық нормаларды дұрыс 

қолдану дағдыларын 

қалыптастырады. Болашақ 

заңгер-мамандардың 

мемлекеттің, заңды 

тұлғалардың, сондай-ақ 

азаматтардың азаматтық 

қатынастар саласындағы 

құқықтары мен заңды 

мүдделерін қорғау дағдыларын 

қалыптастырады. Нарық 

жағдайында халықты 

әлеуметтік қорғау 

қатынастарын реттейтін қазіргі 

заманғы заңнаманың мазмұнын 

зерделейді. 

Оқыту нәтижелері: Құқық 

бұзушылықтардың 

қылмыстық, әкімшілік, 

қоғамдық, экономикалық, 

экологиялық және өзге де 

түрлерін реттеу үшін 

конституциялық, әкімшілік, 

қылмыстық, азаматтық, 

кедендік, медициналық, 

ақпараттық құқық нормаларын 

дұрыс қолдану 

 Қалыптасатын құзыреттер:  

- кәсіби міндеттерді орынды 

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: Дисциплина 

раскрывает значение гражданского 

законодательства, формирует у 

студентов навыки правильного 

применения правовых норм к 

различным ситуациям гражданских 

отношений. Формирует у будущих 

специалистов-юристов навыки 

защиты права и законных интересов 

государства, юридических лиц, а 

также граждан в сфере гражданских 

отношений. Изучает содержание 

современного законодательства 

регулирующего отношения 

социальной защиты населения в 

условиях рынка. 

Результаты обучения: Правильно 

применять нормы 

конституционного, 

административного, уголовного, 

гражданского, таможенного, 

медицинского, информационного 

права для регулирования уголовных, 

административных, общественных, 

экономических, экологических и 

иных видов правонарушений 

 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 

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: The 

discipline reveals the 

importance of civil 

legislation, forms student 

skills of correct 

application of legal norms 

to various situations of 

civil relations. Forms the 

skills of future legal 

specialists to protect the 

rights and legitimate 

interests of the state, legal 

entities, as well as citizens 

in the field of civil 

relations. Studies the 

content of modern 

legislation regulating the 

relations of social 

protection of the 

population in market 

conditions. 

Learning outcomes: 
Correctly apply the norms 

of constitutional, 

administrative, criminal, 

civil, customs, medical, 

information law to 

regulate criminal, 

administrative, social, 

economic, environmental 



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 

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. 

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 коррупции;  

-быть способным толкования 

различных нормативных правовых 

актов;  

- способен давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности. 

and other types of 

offenses 

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 

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: МҚТТН 3 

Модуль атауы: Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және 

теориялық негіздері 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының мемлекет 

мен құқығы тарихы 

Пререквизиттер: Мемлекет 

Код модуля: ИТОГП 3 

Название модуля: Исторические и 

теоретические основы государства и 

права 

Название дисциплины: История 

государства и права Республики 

Казахстан   

Пререквизиты: Теория  государства 

Сode of module: HTFSL 

3 

Name of module: 

Historical and theoretical 

foundations of state and 

law 

Name of discipline: 

History of State and Law 



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: Курс 

Тәуелсіз Қазақстан аумағында 

мемлекеттің пайда болу 

тарихын, мемлекет пен 

құқықтың түрлері мен 

нысандарының, сондай-ақ 

мемлекеттік органдар мен 

құқықтық институттардың 

ерекшеліктерін қатаң 

хронологиялық реттілікпен 

ескере отырып, әртүрлі тарихи 

кезеңдерде өзгеру мәселелерін 

зерделейді. 

Оқыту нәтижелері: Мемлекет 

пен құқықтың даму тарихын, 

шет мемлекеттердің 

мемлекеттік-құқықтық 

институттары қызметінің 

ерекшеліктерін, құқық қорғау 

органдары қызметінің 

қағидаттарын және 

мемлекеттік қызметті 

өткерудің нормативтік-

құқықтық аспектілерін білу 

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 

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: Курс изучает 

историю возникновения на 

территории независимого 

Казахстана государства, вопросы 

смены типов и форм государства и 

права, а также государственных 

органов и правовых институтов в 

разные исторические периоды, 

учитывая их особенности в строгой 

хронологической 

последовательности. 

Результаты обучения:  Знать 

историю развития государства и 

права, особенности деятельности 

государственнно-правовых 

институтов зарубежных государств, 

принципы деятельности 

правоохранительных органов и 

нормативно-правовые аспекты 

прохождения государственной 

службы 

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. 

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 

course studies the history 

of the emergence of the 

state on the territory of 

independent Kazakhstan, 

the issues of changing 

types and forms of state 

and law, as well as state 

bodies and legal 

institutions in different 

historical periods, taking 

into account their features 

in a strict chronological 

sequence. 

Learning outcomes: To 

know the history of the 

development of the state 

and law, the specifics of 

the activities of state-legal 

institutions of foreign 

countries, the principles of 

law enforcement agencies 

and regulatory aspects of 

public service 

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 

Пән атауы: Шетелдердің 

мемлекет мен құқық тарихы 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттердің 

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: Курс 

студенттерді шет елдердің 

мемлекеттік-құқықтық 

институттарының даму 

тарихымен таныстырады. Пән 

мемлекет пен құқық 

институттарының пайда болуы, 

қалыптасуы және дамуы 

мәселелерін олардың негізгі 

тарихи формаларында, уақыт 

пен кеңістікте дамитын 

мемлекеттік-құқықтық 

процестерді қарастырады. 

Белгілі бір мемлекеттік-

құқықтық құбылыстардың 

негізгі тенденцияларын талдау 

және олардың одан әрі дамуын 

болжау дағдыларын 

қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері:  
Мемлекет пен құқықтың даму 

тарихын, шет мемлекеттердің 

мемлекеттік-құқықтық 

институттары қызметінің 

ерекшеліктерін, құқық қорғау 

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 и знаний о 

государстве и праве отдельных 

зарубежных стран мира в процессе 

их возникновения и развития на 

опредленном историческом этапе. 

Краткое описание: Курс знакомит 

студентов с историей развития 

государственно-правовых 

институтов зарубежных стран. 

Дисциплина рассматривает вопросы 

возникновения, становления и 

развития институтов государства и 

права в их основных исторических 

формах, государственно-правовые 

процессы, развивающиеся во 

времени и пространстве. Формирует 

навыки анализировать основные 

тенденции тех или иных 

государственно-правовых явлений и 

прогнозировать их дальнейшее 

развитие. 

Результаты обучения:  

Знать историю развития государства 

и права, особенности деятельности 

государственнно-правовых 

институтов зарубежных государств, 

принципы деятельности 

правоохранительных органов и 

нормативно-правовые аспекты 

прохождения государственной 

службы 

Формируемые компетенции:  

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 

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 

course introduces students 

to the history of the 

development of state and 

legal institutions of 

foreign countries. The 

discipline examines the 

issues of the emergence, 

formation and 

development of state and 

law institutions in their 

main historical forms, 

state and legal processes 

developing in time and 

space. Forms the skills to 

analyze the main trends of 

certain state-legal 

phenomena and predict 

their further development. 

Learning outcomes: 

To know the history of the 



органдары қызметінің 

қағидаттарын және 

мемлекеттік қызметті 

өткерудің нормативтік-

құқықтық аспектілерін білу 

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 

құқықтық мәдениет негізінде 

кәсіби қызметті жүзеге асыруға 

қабілетті. 

- 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 на 

основе правовой грамотности, 

правового мышления и правовой 

культуры; 

 

development of the state 

and law, the specifics of 

the activities of state-legal 

institutions of foreign 

countries, the principles of 

law enforcement agencies 

and regulatory aspects of 

public service 

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 

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: Курс 

құқық философиясы, мемлекет 

құру және құқық мәселелеріне 

қатысты теориялармен, 

ілімдермен, ілімдермен 

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: Курс знакомит с 

теориями, доктринами, учениями, 

касающихся вопросов философии 

права, создания государства и права. 

Рассматривает основные 

направления правовой и 

политической мысли, учения 

 

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 



таныстырады. Құқықтық және 

саяси ойдың негізгі 

бағыттарын, құқық пен 

мемлекеттің теориясы мен 

философиясы саласындағы 

ойшылдардың ілімдерін 

қарастырады. Қазақстанның 

қазіргі заманғы дамуына 

қатысты әртүрлі дәуірдегі 

белгілі ойшылдардың саяси 

және құқықтық ойлауын 

талдау дағдыларын 

қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері:  
Мемлекет пен құқықтың даму 

тарихын, шет мемлекеттердің 

мемлекеттік-құқықтық 

институттары қызметінің 

ерекшеліктерін, құқық қорғау 

органдары қызметінің 

қағидаттарын және 

мемлекеттік қызметті 

өткерудің нормативтік-

құқықтық аспектілерін білу 

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. 

 

 

мыслителей в сфере теории и 

философии права и государства. 

Формирует навыки анализа 

политических и правовых 

мышлений известных мыслителей 

разных эпох применительно к 

современному развитию Казахстана. 

Результаты обучения:  

Знать историю развития государства 

и права, особенности деятельности 

государственнно-правовых 

институтов зарубежных государств, 

принципы деятельности 

правоохранительных органов и 

нормативно-правовые аспекты 

прохождения государственной 

службы 

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. 

 

course introduces theories, 

doctrines, and teachings 

related to the philosophy 

of law, the creation of the 

state and law. Examines 

the main directions of 

legal and political 

thought, the teachings of 

thinkers in the field of 

theory and philosophy of 

law and the state. Forms 

the skills of analyzing the 

political and legal 

thinking of famous 

thinkers of different eras 

in relation to the modern 

development of 

Kazakhstan. 

Learning outcomes:  
To know the history of the 

development of the state 

and law, the specifics of 

the activities of state-legal 

institutions of foreign 

countries, the principles of 

law enforcement agencies 

and regulatory aspects of 

public service 

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: Құқық қорғау 

органдарының даму тарихы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы  

Код модуля: ИТОГП 3 

Название модуля: Исторические и 

теоретические основы государства и 

права  

Название дисциплины: История 

развития правоохранительных 

органов 

Пререквизиты: Теория  государства 

Сode of module: HTFSL 

3 

Name of module: 

Historical and theoretical 

foundations of state and 

law Name of discipline: 

History of the 

development of law 



Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Құқық қорғау 

органдарының қалыптасу 

тарихын, құқық қорғау 

органдарының қызметін 

дамудың әртүрлі кезеңдерінде 

ұйымдастыру мәселелерін, 

олардың құқықтық 

қатынастарға қатысушыларға 

императивті ықпал ету 

нысандары мен әдістерін 

анықтау. 

Қысқаша сипаттамасы: Курс 

құқық қорғау органдарының 

қалыптасу тарихын, құқық 

қорғау органдарының қызметін 

дамудың әртүрлі кезеңдерінде 

ұйымдастыру мәселелерін, 

олардың құқықтық 

қатынастарға қатысушыларға 

императивті ықпал ету 

нысандары мен әдістерін, 

құқық қорғау органдарының 

функцияларын жүзеге асыру 

кезінде нақты құқық қорғау 

органдары, жеке және заңды 

тұлғалар арасындағы өзара 

қарым-қатынастардың 

ерекшеліктерін зерделейді. 

Оқыту нәтижелері: Мемлекет 

пен құқықтың даму тарихын, 

шет мемлекеттердің 

мемлекеттік-құқықтық 

институттары қызметінің 

ерекшеліктерін, құқық қорғау 

органдары қызметінің 

қағидаттарын және 

мемлекеттік қызметті 

өткерудің нормативтік-

құқықтық аспектілерін білу 

 Қалыптасатын құзыреттер:  

- Мемлекет пен құқықтың даму 

тарихын меңгереді; 

- құқық қорғау органдары 

қызметінің қағидаттарын 

саралайды; 

- мемлекеттік қызметті 

өткерудің нормативтік-

құқықтық аспектілерін біледі. 

и права Постреквизиты: Написание 

и защита дипломной работы 

(проекта) или сдача комплексного 

экзамена 

Цель: Выявить историю 

становления правоохранительных 

органов, проблемы организации 

деятельности правоохранительных 

органов на различных этапах 

развития, формы и методы их 

императивного воздействия на 

участников правоотношений. 

Краткое описание: Курс изучает 

историю становления 

правоохранительных органов, 

вопросы организации деятельности 

правоохранительных органов на 

разных этапах развития, формы и 

методы их императивного 

воздействия на участников 

правоотношений, особенностях 

взаимоотношений между 

конкретными правоохранительными 

органами, физическими и 

юридическими лицами при 

осуществлении функций 

правоохранительных органов. 

Результаты обучения: Знать 

историю развития государства и 

права, особенности деятельности 

государственнно-правовых 

институтов зарубежных государств, 

принципы деятельности 

правоохранительных органов и 

нормативно-правовые аспекты 

прохождения государственной 

службы 

 Формируемые компетенции: 

- Владеет историей развития 

государства и права; 

- дифференцирует принципы 

деятельности правоохранительных 

органов; 

- знает нормативно-правовые 

аспекты прохождения 

государственной службы. 

enforcement agencies  

Prerequisites: Theory of 

state and law  

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: To identify the 

history of the formation of 

law enforcement agencies, 

the problems of 

organizing the activities of 

law enforcement agencies 

at various stages of 

development, the forms 

and methods of their 

imperative impact on the 

participants of legal 

relations. 

Brief description: The 

course studies the history 

of the formation of law 

enforcement agencies, the 

organization of the 

activities of law 

enforcement agencies at 

different stages of 

development, the forms 

and methods of their 

imperative impact on the 

participants of legal 

relations, the peculiarities 

of the relationship 

between specific law 

enforcement agencies, 

individuals and legal 

entities in the 

implementation of the 

functions of law 

enforcement agencies.  

Learning outcomes: To 

know the history of the 

development of the state 

and law, the specifics of 

the activities of state-legal 

institutions of foreign 

countries, the principles of 

law enforcement agencies 

and regulatory aspects of 

public service 

 Formed competencies:  

- Owns the history of the 



development of the state 

and law; 

- differentiates the 

principles of law 

enforcement agencies; 

- knows the regulatory 

and legal aspects of public 

service. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ-7/  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану    

Пән атауы: Сот риторикасы 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік 

емтихан тапсыру 

Мақсаты: риторика 

тарихымен таныстыру, ауызша 

риторикалық сөйлеу 

ерекшеліктерін қарастыру 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

риторика туралы ғылым 

ретінде жалпы түсініктерді 

зерттейді, сот сөйлеуін 

шешендік өнер жанры, сот 

сөйлеуінің логикалық негіздері 

мен құрамы, сот 

жарыссөздерінің этикалық 

негіздері ретінде қарастырады. 

Болашақ мамандарда сот 

сөздерін құрастыруда сөйлеу 

әсерін қолдана білу қабілетін 

қалыптастырады.  

Оқыту нәтижелері: Сөйлеу 

мәдениеті мен кәсіби этиканы 

сауатты қолдана отырып, 

кәсіби қызметтегі жеке 

тұжырымды дәйекті түрде 

дәлелдеу; жеке тұлғаның 

психологиялық ерекшеліктерін 

ескере отырып, құқықтық 

мәселелер бойынша кеңес беру  

Қалыптасатын құзыреттер:  

-ауызша сөйлеудің 

ерекшеліктерін біледі 

-заң мәтіндерін өз бетінше 

талдау дағдыларын меңгерген, 

сондай-ақ көпшілік алдында 

сөйлей алады;  

Код модуля: ПГУАПЗ-7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства Название 

дисциплины: Судебная риторика 

Пререквизиты: Теория  государства 

и права Постреквизиты: Написание 

и защита дипломной работы 

(проекта) и сдача государственного 

экзамена 

Цель: ознакомить с историей 

риторики, рассмотреть особенности 

устной риторической речи  

Краткое описание: Дисциплина 

изучает общие представления о 

риторике как науке, рассматривает 

судебную речь как жанр ораторского 

искусства, логические основы и 

композицию судебной речи, 

этические основы судебных прений. 

Формирует у будущих специалистов 

умения использовать средства 

речевого воздействия при 

составлении судебных речей.  

Результаты обучения: 

Аргументированно доказывать 

собственное умозаключение в 

профессиональной деятельности, 

грамотно используя культуру речи и 

профессиональную этику; 

консультировать по юридическим 

вопросам, учитывая индивидуально-

психологические особенности 

личности Формируемые 

компетенции: 

-знает особенности устной речи 

ораторов 

-владеет навыками 
самостоятельного анализа 

юридических текстов, также умеет 

выступать перед публикой; 
-должен уметь строить судебную речь 

последовательно по пяти частям общей 

Сode of module: 

ACCAPL-7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Judicial rhetoric 

Prerequisites: Theory of 

state and law 

Postrequisites: Writing 

and defense of the thesis 

(project) and passing the 

state exam 

Purpose: to acquaint with 

the history of rhetoric, to 

consider the features of 

oral rhetoric 

Brief description: The 

discipline studies general 

ideas about rhetoric as a 

science, considers judicial 

speech as a genre of 

oratory, logical 

foundations and 

composition of judicial 

speech, ethical 

foundations of judicial 

debates. Forms the skills 

of future specialists to use 

the means of speech 

influence in the 

preparation of court 

speeches.  

Learning outcomes: To 

prove one's own 

conclusion in a reasoned 

manner in professional 

activity, competently 

using the culture of 

speech and professional 

ethics; to advise on legal 

issues, taking into account 



- сот сөзін жалпы риториканың 

бес бөлігі бойынша дәйекті 

түрде құра білу керек; 

-дискуссиялық-полемикалық 

сөйлеу кеңістігіне сәтті кіре 

білуі керек, оған қатысып, одан 

дұрыс шығуы керек; 

- қарсыластың сөйлеу 

құрылымын талдай білу, оның 

күшті және әлсіз жақтарын 

анықтай білу керек; 

- логикалық және риторикалық 

қателіктер мен амалдарды тани 

білуі керек; 

- сот жарыссөздерінде 

этикалық тұрғыдан қолайлы 

стратегия мен мінез-құлық 

тактикасын құра білуі керек; 

риторики;  

-должен уметь успешно входить в 

дискутивно-полемическое речевое 

пространство, участвовать в нем и 

корректно выходить из него;  

-должен уметь анализировать структуру 

речи оппонента, выявлять её сильные и 

слабые стороны;  

-должен уметь распознавать логические 

и риторические ошибки и уловки;  

-должен уметь выстраивать этически 

приемлемую стратегию и тактику 

поведения в судебных прениях;  

the individual 

psychological 

characteristics of the 

individual 

Formed competencies: 

-knows features of oral 

speech of speakers 

-he has the skills of self-

analysis of legal texts, and 

is able to speak to the 

public; 

- must be able to build a 

judicial speech 

consistently according to 

the five parts of the 

general rhetoric; 

- must be able to 

successfully enter the 

discursive and polemical 

speech space, participate 

in it and correctly exit it; 

-must be able to analyze 

the structure of the 

opponent's speech, 

identify its strengths and 

weaknesses; 

-must be able to recognize 

logical and rhetorical 

errors and tricks; 

- must be able to build an 

ethically acceptable 

strategy and tactics of 

behavior in court debates; 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ-7/  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану    

Пән атауы: Заң лингвистикасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік 

емтихан тапсыру 

Мақсаты: Бұл курстың 

мақсаты құқықтану және 

лингвистиканың түйіскен 

жеріндегі лингво-құқықтық 

кеңістіктегі ең маңызды 

мәселерді, лингвистикалық тіл 

білімін, әр түрлі құқықтық 

құжаттарға лингвистикалық 

Код модуля: ПГУАПЗ-7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства Название 

дисциплины:   Юридическая 

лингвистика 

Пререквизиты: Теория  государства 

и права Постреквизиты: Написание 

и защита дипломной работы 

(проекта) и сдача государственного 

экзамена 

Цель: Цель данного курса изучить 

область языкознания, возникшая на 

стыке юриспруденции и 

лингвистики, для того чтобы решать 

самые разнообразные проблемы 

лингвоправового пространства, а 

именно составление 

Сode of module: 

ACCAPL-7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Legal Linguistics      

Prerequisites: Theory of 

state and law 

Postrequisites: Writing 

and defense of the thesis 

(project) and passing the 

state exam 

Purpose: The purpose of 

this course is to study the 

field of linguistics, which 

arose at the intersection of 



сараптама жасауды, заң 

жобаларының жасау 

нұсқаулықтарын құрастыру, 

заң аудармаларындағы 

теориялық және практикалық 

зерттеулер жасауды үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы: Курс 

лингвистика-құқықтық кеңістік 

мәселелерін шешуге 

бағытталған, заң құжаттарына 

лингвистикалық сараптама 

жүргізу аспектілерін 

қарастырады, заңдар мен өзге 

де нормативтік-құқықтық 

актілердің мәтіндерін әзірлеу 

бойынша ұсыныстар береді. 

Сот процесінде 

лингвистикалық сараптама, 

анықтау сатысында 

коммуникация мәселелерін, 

судьялардың сөйлеуін және 

алқабилердің нұсқауларын 

түсіну проблемаларын 

қарайды. Оқыту нәтижелері: 

Сөйлеу мәдениеті мен кәсіби 

этиканы сауатты қолдана 

отырып, кәсіби қызметтегі 

жеке тұжырымды дәйекті 

түрде дәлелдеу; жеке тұлғаның 

психологиялық ерекшеліктерін 

ескере отырып, құқықтық 

мәселелер бойынша кеңес беру  

Қалыптасатын құзыреттер:  

Теорияда алынған тәжірибелік 

дағдыларды қолданады. Кәсіби 

қызметте арнайы 

лингвистикалық құзыреттерді 

пайдаланады; 

Құқықтық тілді 

коммуникацияның нақты 

құралы ретінде біледі, қазіргі 

заң лингвистикасының негізгі 

принциптері мен бағыттары, 

әдістері, құқық саласындағы 

орыс тілінің қолданылуының 

негізгі заңдылықтарын біледі; 

Құқықтық құжаттарды жасай 

алады, әртүрлі шығу тегі бар 

даулы мәтіндерді талдау және 

кешенді лингвистикалық 

сараптама жүргізу, құқықтық 

актілер мен қызметтік 

лингвистической экспертизы 

различных правовых документов, 

формулирование рекомендаций по 

разработке текстов законопроектов, 

исследование в теории и на практике 

в области юридического перевода. 

Краткое описание: Курс направлен 

на решение проблем лингвистика-

правового пространства, 

рассматривает аспекты проведения 

лингвистической экспертизы 

юридических документов, дает 

рекомендации по разработке текстов 

законов и иных нормативно-

правовых актов. Рассматривает 

вопросы лингвистической 

экспертизы в судебном процессе, 

коммуникации на стадии дознания, 

проблемы понимания речи судей и 

инструкций судьи присяжными. 

Результаты обучения: 

Аргументированно доказывать 

собственное умозаключение в 

профессиональной деятельности, 

грамотно используя культуру речи и 

профессиональную этику; 

консультировать по юридическим 

вопросам, учитывая индивидуально-

психологические особенности 

личности Формируемые 

компетенции: 

Умеет применять практические 

навыки выученные в теории. 

Использует особые лингвистические 

компетенции в профессиональной 

службе. 

Знать юридический язык как 

специфический инструмент 

коммуникации, основные принципы 

и направления, методы и приемы 

современной юридической 

лингвистики, основные 

закономерности 

функционирования русского языка в 

сфере права; 

Уметь создавать юридические 

документы, выполнять анализ и 

комплексную лингвистическую 

экспертизу спорных текстов 

различного 

происхождения, анализировать 

проекты юридических актов и 

jurisprudence and 

linguistics, in order to 

solve the most diverse 

problems of the linguistic 

legal space, namely the 

preparation of linguistic 

expertise of various legal 

documents, the 

formulation of 

recommendations for the 

development of texts of 

draft laws, research in 

theory and practice in 

legal translation areas. 

Brief description: The 

course is aimed at solving 

the problems of the 

linguistics-legal space, 

examines the aspects of 

conducting linguistic 

expertise of legal 

documents, gives 

recommendations on the 

development of texts of 

laws and other normative 

legal acts. Examines the 

issues of linguistic 

expertise in the judicial 

process, communication at 

the stage of inquiry, 

problems of 

understanding the speech 

of judges and the 

instructions of the judge 

by the jury. Learning 

outcomes: To prove one's 

own conclusion in a 

reasoned manner in 

professional activity, 

competently using the 

culture of speech and 

professional ethics; to 

advise on legal issues, 

taking into account the 

individual psychological 

characteristics of the 

individual 

Formed competencies: 

Apply practical skills 

learned in theory. Uses 

special linguistic 

competence in 



құжаттардың жобаларын 

талдай біледі; 

Заманауи заң 

лингвистикасының әдістері 

мен тәсілдерін, мәтінді 

түсіндіру және лингвистикалық 

сараптама әдістерін меңгереді. 

 

служебных 

документов; 

Владеть методами и приемами 

современной юридической 

лингвистики, методиками 

интерпретации текста и 

лингвистической 

экспертизы. 

 

professional service; 

To know the legal 

language as a specific 

communication tool, the 

basic principles and 

directions, methods and 

techniques 

of modern legal 

linguistics, the basic laws 

of the functioning of the 

Russian language in the 

field of law; 

Be able to create legal 

documents, perform 

analysis and 

comprehensive linguistic 

expertise of controversial 

texts of various origins, 

analyze drafts of legal acts 

and official documents; 

Master the methods and 

techniques of modern 

legal linguistics, methods 

of text interpretation and 

linguistic 

expertise. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ-7/  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану    

Пән атауы: Заң құжаттарын 

аудару негіздері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік 

емтихан тапсыру 

Мақсаты: Бұл курстың 

мақсаты аударма дағдыларын 

дамыту және жетілдіру болып 

табылады, болашақ өзіндік 

жұмыс үшін қажетті білім мен 

дағдыларды игеру, заңды 

мәтіндерді аудару 

принциптерін игеру, атап 

айтқанда аударылған 

мәтіндердің мазмұны мен 

стилистикалық ерекшеліктерін 

барабар беру.  

Қысқаша сипаттамасы: Курс 

аударманың жалпы 

Код модуля: ПГУАПЗ-7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства Название 

дисциплины:   Основы перевода 

юридических текстов 

Пререквизиты: Теория  государства 

и права Постреквизиты: Написание 

и защита дипломной работы 

(проекта) и сдача государственного 

экзамена 

Цель: Целью данного курса 

является развитие и 

совершенствование навыков 

перевода, 

приобретение знаний и умений, 

необходимых для будущей 

самостоятельной работы, освоение 

принципов перевода юридических 

текстов, в частности адекватной 

передаче содержания и 

стилистических особенностей 

переводимых текстов.  

Краткое описание: Курс направлен 

на рассмотрение общих вопросов 

Сode of module: 

ACCAPL-7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Basics of translating legal 

texts Prerequisites: 

Theory of state and law 

Postrequisites: Writing 

and defense of the thesis 

(project) and passing the 

state exam 

Purpose: The purpose of 

this course is to develop 

and improve translation 

skills, 

acquire knowledge and 

skills necessary for future 

independent work, master 

the principles of 

translation of legal texts, 

in particular, adequate 

transmission of the 



мәселелерін, іскерлік және заң 

құжаттамасын аударудың 

техникасы мен ерекшеліктерін, 

сондай-ақ аудармашының 

құқықтық мәртебесі мен кәсіби 

этикасы мәселелерін қарауға 

бағытталған. Құқықтық 

құжаттарды кәсіби аудару және 

құқықтық аударма саласында 

теориялық және практикалық 

зерттеулер жүргізу дағдыларын 

қалыптастырады.  

Оқыту нәтижелері: Сөйлеу 

мәдениеті мен кәсіби этиканы 

сауатты қолдана отырып, 

кәсіби қызметтегі жеке 

тұжырымды дәйекті түрде 

дәлелдеу; жеке тұлғаның 

психологиялық ерекшеліктерін 

ескере отырып, құқықтық 

мәселелер бойынша кеңес беру  

Қалыптасатын құзыреттер:  

ауызша сөйлеудің 

ерекшеліктерін біледі 

заң мәтіндерін өз бетінше 

талдау дағдыларын меңгерген, 

сондай-ақ көпшілік алдында 

сөйлей алады; 

шет тілді қоғамда тілдік 

қарым-қатынас 

конвенцияларын, оқытылатын 

тілдің ана тілдерімен 

мәдениетаралық және кәсіби 

қарым-қатынас ережелері мен 

дәстүрлерін меңгереді. 

перевода, техники и специфики 

перевода деловой и юридической 

документации, а также вопросов 

правового статуса и 

профессиональной этики 

переводчика. Формирует навыки 

профессионального перевода 

юридической документации и 

проведения теоретических и 

практических исследований в 

области юридического перевода. 

Результаты обучения: 

Аргументированно доказывать 

собственное умозаключение в 

профессиональной деятельности, 

грамотно используя культуру речи и 

профессиональную этику; 

консультировать по юридическим 

вопросам, учитывая индивидуально-

психологические особенности 

личности Формируемые 

компетенции: 

знает особенности устной речи 

ораторов 

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

юридических текстов, также умеет 

выступать перед публикой; 

владеет конвенциями речевого 

общения в иноязычном социуме, 

правилами и традициями 

межкультурного и 

профессионального общения с 

носителями изучаемого языка.   

content and stylistic 

features of translated 

texts. 

Brief description: The 

course is aimed at 

considering general 

translation issues, 

techniques and specifics 

of translating business and 

legal documentation, as 

well as issues of the legal 

status and professional 

ethics of the translator. 

Develops the skills of 

professional translation of 

legal documentation and 

conducting theoretical and 

practical research in the 

field of legal translation. 

Learning outcomes: To 

prove one's own 

conclusion in a reasoned 

manner in professional 

activity, competently 

using the culture of 

speech and professional 

ethics; to advise on legal 

issues, taking into account 

the individual 

psychological 

characteristics of the 

individual 

Formed competencies: 

knows features of oral 

speech of speakers 

he has the skills of self-

analysis of legal texts, and 

is able to speak to the 

public; 

knows the conventions of 

speech communication in 

a foreign language 

society, the rules and 

traditions of intercultural 

and professional 

communication with 

native speakers of the 

language being studied 

Модуль коды: МҚТТН 3 

Модуль атауы: Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және 

теориялық негіздері 

Код модуля: ИТОГП 3 

Название модуля: Исторические и 

теоретические основы государства и 

права 

Сode of module: HTFSL 

3 

Name of module: 

Historical and theoretical 



Пән атауы: Шетелдердің 

конституциялық құқығы 

Пререквизиттер: мемлекет 

және құқық теориясы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік 

емтиханды тапсыру 

Мақсаты: шет елдер 

азаматтарының 

конституциялық құқықтары, 

бостандықтары мен міндеттері 

және Мемлекеттік басқарудың 

конституциялық негіздері 

саласында кең білім беру 

Қысқаша сипаттамасы: 

Шет елдердің конституциялық 

құқығы: конституциялық 

құқықтың түсінігі мен мәні, 

оның көздері туралы, шет 

елдердегі конституциялық 

құрылыстың негіздері, жеке 

тұлғаның құқықтық мәртебесі 

туралы, мемлекеттік билік пен 

мемлекеттік құрылым тетігін, 

сондай-ақ шет мемлекеттердегі 

басқа да конституциялық 

құқық институттарын 

түсіндіруге мүмкіндік береді. 

Білімді меңгеруде Қазақстан 

Республикасымен салыстыру 

үшін әртүрлі мемлекеттердің 

конституциялық құқығының 

маңызды мәселелерін түсінуді 

қалыптастыруға мүмкіндік 

береді. Конституциялық 

заңнама мен конституциялық 

нормаларды меңгерген, 

сондай-ақ оларды туындайтын 

құқықтық қатынастарда 

пайдаланады.  

Оқыту нәтижелері: Шет елдер 

азаматтарының негізгі 

конституциялық құқықтарын, 

бостандықтары мен 

міндеттерін және олардың 

мемлекеттік құрылымын біледі 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Шет елдердің конституциялық 

заңнамасының негізгі 

тұжырымдамалары мен 

ұғымдары туралы біледі.  

Название дисциплины: 
Конституционное право зарубежных 

стран 

Пререквизиты: Теория  государства 

и права Постреквизиты: Написание 

и защита дипломной работы 

(проекта) и сдача государственного 

экзамена 

Цель: дать обширные знания в 

области конституционных прав, 

свобод и обязанностей граждан 

зарубежных стран, и 

конституционных основ 

государственного управления 

Краткое описание: 
Конституционное право зарубежных 

стран позволяет дать представление: 

о понятии и предмете 

конституционного права, его 

источниках, об основах 

конституционного строя в 

зарубежных странах, правовом 

статусе личности, объяснить 

механизм государственной власти и 

государственного устройства, а 

также других институтов 

конституционного права в 

зарубежных государствах. В 

овладении  знаниями позволит 

выработать понимание важнейших 

вопросов конституционного  права 

различных государств, для 

сравнения с Республикой  Казахстан. 

Владеет знаниями конституционного 

законодательства и 

конституционных норм, а также 

использует их в возникающих 

правовых отношениях. 

Результаты обучения:  

Знает основные конституционные 

права, свободы и обязанности  

граждан зарубежных стран и их 

государственное устройство 

Формируемые компетенции: Знает 
об основных концепциях и 

понятиях конституционного 

законодательства зарубежных 

стран.  

Умеет определять основные 

признаки форм правления, форм 

государственного устройства, 

политических режимов в 

foundations of state and 

law 

Name of discipline: 
Constitutional law of 

foreign countries 

Prerequisites: Theory of 

state and law 

Postrequisites: writing a 

thesis and passing the 

state exam 

Purpose: to give 

extensive knowledge in 

the field of constitutional 

rights, freedoms and 

duties of citizens of 

foreign countries, and the 

constitutional foundations 

of public administration 

Brief description: 
Constitutional law of 

foreign countries allows 

us to give an idea of: the 

concept and subject of 

constitutional law, its 

sources, the foundations 

of the constitutional 

system in foreign 

countries, the legal status 

of the individual, to 

explain the mechanism of 

state power and state 

structure, as well as other 

institutions of 

constitutional law in 

foreign countries. In 

mastering the knowledge 

will develop an 

understanding of the most 

important issues of 

constitutional law of 

different States, for 

comparison with the 

Republic of Kazakhstan. 

Has knowledge of the 

constitutional legislation 

and constitutional norms, 

and also uses them in the 

arising legal relations. 

Learning outcomes: 
Knows the basic 

constitutional rights, 

freedoms and duties of 



Шет елдердегі басқару 

нысандарының, мемлекеттік 

құрылым нысандарының, саяси 

режимдердің негізгі белгілерін 

анықтай алады және шет 

елдердегі мемлекет 

нысандарының негізгі түрлерін 

сипаттай алады. 

Шет елдердің конституциялық 

заңнамасы бойынша 

жинақталған білімді пайдалану 

дағдыларын меңгерген. 

зарубежных странах и 

охарактеризовывать основные 

виды форм государства в 

зарубежных странах. 

Владеет навыками использования 

накопленных знаний по 

конституционному законодательству 

зарубежных стран. 

citizens of foreign 

countries and their state 

structure 

Formed competencies: 

Knows about the basic 

concepts and concepts of 

the constitutional 

legislation of foreign 

countries.  

He is able to determine 

the main features of forms 

of government, forms of 

government, political 

regimes in foreign 

countries and to 

characterize the main 

types of forms of state in 

foreign countries. 

He has the skills to use the 

accumulated knowledge 

of the constitutional 

legislation of foreign 

countries. 

Модуль коды: МҚТТН 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 

қалыптастыру-оның тарихтағы, 

дереккөздердегі, 

субъектілердегі рөлі, ежелгі 

Римдегі отбасылық қатынастар 

мен азаматтық процесс, римдік 

меншік, міндеттеме және 

мұрагерлік құқық 

институттары туралы. 

Қысқаша сипаттамасы: «Рим 

заңы» пәні гуманитарлық білім 

берудің әдіснамалық негізі 

болып табылады және 

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 

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» представляет собой 

методологическую основу 

гуманитарного образования и 

является введением в курс 

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, 

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 



студенттердің құқықтық ой-

өрісін дамытуға үлес қосып, 

заманауи азаматтық құқықтың 

барысына кіреді. Рим заңын 

зерттеу Қазақстан 

Республикасында құқықтық 

тәрбиенің ажырамас бөлігі 

болып табылады. 

Оқыту нәтижелері:  
Рим мемлекетінің және рим 

құқығының пайда болуы, 

дамуы және жұмыс істеуі 

туралы алған білімдеріне 

негізделген құқықтық 

қағидаларды, заңнаманы және 

бұрынғы сот шешімдерін 

зерделеуді қолдана алады.  

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; 

- 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. 

современного гражданского права, 

способствуя развитию юридического 

мышления студентов. Изучение 

римского права является 

неотъемлемой частью юридического 

образования в Республике 

Казахстан. Объясняется это тем, что 

на рубеже нашей эры римляне 

создали наиболее стройную и 

завершенную правовую систему, 

которая без значительных 

изменений пережила своих 

создателей более чем на тысячу лет. 

Результаты обучения:  

Умеет вести исследование 

юридических принципов, 

законодательных актов и 

предшествующих судебных 

решений на основе полученных 

знаний о происхождении, развитий и 

функционирования Римского 

государства. 

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 

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. 

inheritance law. 

Brief description: The 

discipline of "Roman law" 

is a methodological basis 

of humanitarian education 

and is an introduction to 

the course of modern civil 

law, contributing to the 

development of students' 

legal thinking. The study 

of Roman law is an 

integral part of legal 

education in the Republic 

of Kazakhstan. 

Learning outcomes: 
Able to conduct a study of 

legal principles, 

legislation and previous 

court decisions based on 

the knowledge gained 

about the origins, 

development and 

functioning of the Roman 

Empire. 

Formed competencies:  
- knows the system and 

can conduct a comparative 

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: ҚҚҚҚР-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Модуль атауы: Қылмыстық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Пән атауы: Қазақстан 

Код модуля: ПРУП-4 

Название модуля: Правовое 

регулирование уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: Уголовное 

Сode of module: 

LRCLR-4 

Name of module: Legal 

regulation of criminal law 

relations 



Республикасының қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (жалпы бөлім) 

Постреквизиттер: 

Постреквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық-

процесттік құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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 

болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

қазіргі заманғы 

тұжырымдамалық, заңнамалық 

және құқық қолдану 

тәсілдерінің негізінде 

қылмыстық құқық 

институттары мен нормаларын 

зерттейді. Жеке адамға, өмірге, 

бостандыққа, денсаулыққа, қол 

сұғылмаушылыққа, жеке 

адамның ар-намысы мен қадір-

қасиетіне, адам құқықтары мен 

бостандықтарына қол сұғатын 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың негізгі 

түрлерін және экономикалық, 

экологиялық және өзге де 

сипаттағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың басқа да 

түрлерін қарайды. 

Оқыту нәтижелері: Құқық 

бұзушылықтардың 

қылмыстық, әкімшілік, 

қоғамдық, экономикалық, 

экологиялық және өзге де 

түрлерін реттеу үшін 

конституциялық, әкімшілік, 

қылмыстық, азаматтық, 

кедендік, медициналық, 

ақпараттық құқық нормаларын 

дұрыс қолдану 

Қалыптасатын құзыреттер: - 

ойлау мәдениетіне ие, ақпарат 

право Республики Казахстан 

(особенная часть) 

Пререквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (общая часть) 

Постреквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан  

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: Дисциплина 

изучает институты и нормы 

уголовного права на базе 

современных концептуальных, 

законодательных и 

правоприменительных подходов. 

Рассматривает основные виды 

уголовных правонарушений, 

посягающих на личность, жизнь, 

свободу, здоровье, 

неприкосновенность, честь и 

достоинства личности, права и 

свободы человека и другие виды 

уголовных правонарушений 

экономического, экологического и 

иного характера. 

Результаты обучения: 

Правильно применять нормы 

конституционного, 

административного, уголовного, 

гражданского, таможенного, 

медицинского, информационного 

права для регулирования уголовных, 

административных, общественных, 

экономических, экологических и 

иных видов правонарушений 

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 

Name of discipline: 
Criminal Law of the 

Republic of Kazakhstan 

(special part) 

Prerequisites: Criminal 

Law of the Republic of 

Kazakhstan (general part) 

Postrequisites: 

Postrequisites: Criminal 

procedure law of the 

Republic of Kazakhstan 

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 

perform the tasks assigned 

to law enforcement 

agencies. 

Brief description: The 

discipline studies the 

institutions and norms of 

criminal law on the basis 

of modern conceptual, 

legislative and law 

enforcement approaches. 

Considers the main types 

of criminal offenses that 

infringe on the person, 

life, freedom, health, 

inviolability, honor and 

dignity of the individual, 

human rights and 

freedoms and other types 

of criminal offenses of an 

economic, environmental 

and other nature. 

Learning outcomes: 

Correctly apply the norms 

of constitutional, 

administrative, criminal, 

civil, customs, medical, 

information law to 

regulate criminal, 

administrative, social, 

economic, environmental 

and other types of 

offenses 

Formed competencies:  



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 

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.    

объекту уголовно-правовой охраны; 

обладает навыками раскрытия 

значения уголовного закона для 

осуществления права на 

профессиональную деятельность; 

- имеет возможность применять 

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. 

- 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 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: АҚӘІЖҚҚ 7 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының әкімшілік 

рәсімдік-процестік құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының әкімшілік 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Постреквизиттер: Әкімшілік-

құқықтық құжаттарды 

құрастырудан практикум                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Код модуля: ПГАУПЗ 7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: 

Административный процедурно-

процессуальное право Республики 

Казахстан 

Пререквизиты: Административное 

право Республики Казахстан 

Постреквизиты: Практикум по 

составлению административно-

Сode of module: 

ACCAPL 7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Administrative procedural 

and procedural law of the 

Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: 

Administrative law of the 



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: 

Мемлекеттік биліктің 

атқарушы органдарының, оның 

ішінде құқық қорғау 

органдарының қызметін 

зерделейді, олардың қоғамдық 

қатынастарға қатысушыларға 

әсер ету нысандары мен 

әдістерін, әкімшілік құқықтық 

қатынастар туындаған кезде 

мемлекет, азаматтар мен 

ұйымдар арасындағы өзара 

қарым-қатынас ерекшеліктерін 

қарайды. Қолданыстағы 

әкімшілік заңнамада дұрыс 

бағдарлау дағдыларын 

қолданады.  

Оқу нәтижесі: Әкімшілік 

жауапкершілікті анықтау үшін 

әкімшілік құқық 

бұзушылықтарды талдау, ішкі 

істер органдарының әкімшілік 

құқық бұзушылықтар мен 

қылмыстардың алдын алу және 

жолын кесу жөніндегі қызметін 

бағалау  

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 

правовых документов 

Цель: Целью дисциплины является 

изучение современных требований к 

административным процедурам и 

умение студентов овладевать 

практическими навыками работы с 

процессуальными документами. 

Краткое описание:  
Изучает деятельность 

исполнительных органов 

государственной власти, в том числе 

правоохранительных, рассматривает 

формы и методы их воздействия на 

участников общественных 

отношений, особенности 

взаимоотношений между 

государством, гражданами и 

организациями при возникновении 

административных правоотношений. 

Применяет навыки правильного 

ориентирования в действующем 

административном 

законодательстве.  

Результат обучения:  
Анализировать административные 

правонарушения для определения 

административной ответственности, 

оценивать деятельность органов 

внутренних дел по предупреждению 

и пресечению административных 

правонарушений и преступлений  

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 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Workshop 

on drafting administrative 

and 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: 

Studies the basics of 

administrative law, 

administrative 

responsibility and features 

of administrative offenses. 

The course examines the 

institutions of 

administrative law in 

accordance with the new 

tasks of sovereign 

Kazakhstan. It is aimed at 

the formation of 

knowledge about the basic 

principles, categories and 

provisions of 

administrative law and the 

skills of their practical 

application. 

Learning outcome: 

Analyze administrative 

offenses to determine 

administrative 

responsibility, evaluate 

the activities of internal 

affairs bodies for the 

prevention and 

suppression of 

administrative offenses 

and crimes  

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; 



үшін жағдай жасауға ықпал 

ететін ережелерді анықтау 

мақсатында қатысуға дайын. 

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: АӘҚҚҚҚР-8   

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Пән атауы: Отбасы-неке 

қатынастарын құқықтық реттеу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Kazakhstan  

Постреквизиттер: Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 

жүргізу құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Мақсаты: 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, 

оны жарамсыз деп тану, бала 

асырап алу және ата-ана 

құқықтарынан айыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

салалық заң ғылымы ретінде 

отбасы-неке құқығының 

ережелерін, негізгі 

ұғымдардың, санаттардың, 

институттардың, 

субъектілердің құқықтық 

мәртебелерінің, құқықтың осы 

саласындағы құқықтық 

қатынастардың мәні мен 

Код модуля: ПРГАУП-8 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: Правовое 

регулирование семейно-брачных 

отношений 

Пререквизиты: Гражданское право 

Республики Казахстан 

Постреквизиты: Гражданское 

процессуальное право Республики 

Казахстан 

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. 

Краткое описание: Дисциплина 

изучает положения семейно-

брачного права как отраслевой 

юридической науки, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в данной отрасли 

права; рассматривает нормативные 

правовые акты, регулирующие 

семейные отношения, формирует 

навыки правового решения семейно-

брачных задач. 

Результаты обучения: Правильно 

применять нормы 

конституционного, 

Сode of module: 

LRCACLR-8 
Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and 

criminal law relations 

Name of discipline: 
Legal regulation of family 

and marriage relations       

Prerequisites: Civil law 

of the Rebublic of 

Postrequisites: Civil 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 

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 

state and law. 

Brief description: The 

discipline studies the 

provisions of family and 

marriage law as a branch 

of legal science, the 

essence and content of the 

main concepts, categories, 

institutions, legal statuses 

of subjects, legal relations 

in this branch of law; 

considers normative legal 

acts regulating family 

relations, forms skills for 



мазмұнын зерттейді; 

отбасылық қатынастарды 

реттейтін нормативтік 

құқықтық актілерді 

қарастырады, отбасы-неке 

міндеттерін құқықтық шешу 

дағдыларын қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: Құқық 

бұзушылықтардың 

қылмыстық, әкімшілік, 

қоғамдық, экономикалық, 

экологиялық және өзге де 

түрлерін реттеу үшін 

конституциялық, әкімшілік, 

қылмыстық, азаматтық, 

кедендік, медициналық, 

ақпараттық құқық нормаларын 

дұрыс қолдану 

Қалыптасатын құзыреттер:  

теориялық тұрғыдан ол 

зерттелген барлық мәселелерді 

түсінеді, оларды нақты 

мәселелерді шешу 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. 

административного, уголовного, 

гражданского, таможенного, 

медицинского, информационного 

права для регулирования уголовных, 

административных, общественных, 

экономических, экологических и 

иных видов правонарушений  

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. 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. 

legal solution of family 

and marriage problems. 

Learning outcomes: 
Correctly apply the norms 

of constitutional, 

administrative, criminal, 

civil, customs, medical, 

information law to 

regulate criminal, 

administrative, social, 

economic, environmental 

and other types of 

offenses 

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 

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: АӘҚҚҚҚР 8 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу  

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының еңбек 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Пререквизиттер:Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

Код модуля: ПРГАУП 8 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: Трудовое 

право Республики Казахстан 

Пререквизиты: Гражданское право 

Республики Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена 

Цель: Обучить студентов 

Сode of module: 

LRCACLR 8 

Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and 

criminal law relations 

Name of discipline: 
Labor law of the Republic 

of Kazakhstan 

Prerequisites: Civil law 

of the Rebublic of 

Kazakhstan 

Postrequisites: Writing 



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: Бұл 

пәнді зерделеу пәні еңбек 

қатынастарымен тығыз 

байланысты қоғамдық еңбек 

қатынастарын реттейтін құқық 

нормалары, сондай-ақ еңбек 

құқығы ғылымына тән 

құқықтық категориялар, 

теориялық тұжырымдамалар 

болып табылады. Студенттерде 

қолданыстағы еңбек 

заңнамасын қолдану және 

пайдалану бойынша теориялық 

білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыруға 

бағытталған.  

Оқу нәтижесі: Құқық 

бұзушылықтардың 

қылмыстық, әкімшілік, 

қоғамдық, экономикалық, 

экологиялық және өзге де 

түрлерін реттеу үшін 

конституциялық, әкімшілік, 

қылмыстық, азаматтық, 

кедендік, медициналық, 

ақпараттық құқық нормаларын 

дұрыс қолдану 

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 

қатынастарының мәнін өз 

бетінше сипаттай, бағалай 

алады; еңбек құқығы 

теориясының негізгі ережелері 

туралы алғашқы түсініктер 

теоретическим аспектам правового 

регулирования общественных 

трудовых отношений между 

работодателем и работником, 

участниками трудового 

законодательства в Республике 

Казахстан и применять его на 

практике. 

Краткое описание: Предметом 

изучения данной дисциплины 

являются нормы права, 

регулирующие общественные 

трудовые отношения, тесно 

связанные с трудовыми, а также 

правовые категории, теоретические 

концепции, характерные для науки 

трудового права. Направлена на 

формирование у студентов 

теоретических знаний и 

практических навыков по 

применению и использованию 

действующего трудового 

законодательства. 

Результат обучения:  Правильно 

применять нормы 

конституционного, 

административного, уголовного, 

гражданского, таможенного, 

медицинского, информационного 

права для регулирования уголовных, 

административных, общественных, 

экономических, экологических и 

иных видов правонарушений 

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. 

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 

subject of study of this 

discipline is the norms of 

law regulating public 

labor relations, which are 

closely related to labor 

relations, as well as legal 

categories, theoretical 

concepts characteristic of 

the science of labor law. It 

is aimed at the formation 

of students ' theoretical 

knowledge and practical 

skills on the application 

and use of the current 

labor legislation. 

Learning outcome: 

Correctly apply the norms 

of constitutional, 

administrative, criminal, 

civil, customs, medical, 

information law to 

regulate criminal, 

administrative, social, 

economic, environmental 

and other types of 

offenses 

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, 



береді; еңбек құқығының 

жүйесін, құрылымын 

басшылыққа алады, осы 

саладағы кәсіби қызметте 

нормативтік құқықтық 

актілерді пайдаланады. 

develop legal documents 

and make legal decisions 

and actions; be able to 

identify and analyze the 

terminology and basic 

concepts used in labor 

law, science and the 

course "Labor Law", 

methods of collecting, 

analyzing and describing 

legal information. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 8 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының кәсіпкерлік 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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 

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: Пән 

кәсіпкерлік қызметті реттейтін 

Қазақстан Республикасының 

заңнамасын зерделейді.Осы 

пәнді тереңдетіп оқыту 

студенттерге кәсіпкерлік 

құқықты құқықтың кешенді 

саласы, кәсіпкерлік құқықтың 

принциптері мен жүйесі, 

Код модуля: ПРГАУП 8 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Предпринимательское право 

Республики Казахстан 

Пререквизиты: Гражданское право 

Республики Казахстан 

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 

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 

изучает законодательство 

Республики Казахстан, 

регулирующее 

предпринимательскую деятельность. 

Углубленное изучение данной 

дисциплины позволяет студентам 

освоить предпринимательское право 

как комплексную отрасль права, 

принципы и систему 

Сode of module: 

LRCACLR 8 

Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and 

criminal law relations 

Name of discipline: 
Business law of the 

Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Civil law 

of the Rebublic of 

Kazakhstan 

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 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 studies the 

legislation of the Republic 



Қазақстан Республикасының 

Кәсіпкерлік қызмет туралы 

заңнамасы ретінде игеруге 

мүмкіндік береді. 

Оқыту нәтижелері: 

 Құқық бұзушылықтардың 

қылмыстық, әкімшілік, 

қоғамдық, экономикалық, 

экологиялық және өзге де 

түрлерін реттеу үшін 

конституциялық, әкімшілік, 

қылмыстық, азаматтық, 

кедендік, медициналық, 

ақпараттық құқық нормаларын 

дұрыс қолдану 

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 

предпринимательского права, 

законодательство Республики 

Казахстан о предпринимательской 

деятельности.  

Результаты обучения: Правильно 

применять нормы 

конституционного, 

административного, уголовного, 

гражданского, таможенного, 

медицинского, информационного 

права для регулирования уголовных, 

административных, общественных, 

экономических, экологических и 

иных видов правонарушений 

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 

of Kazakhstan regulating 

entrepreneurial 

activity.In-depth study of 

this discipline allows 

students to master 

business law as a complex 

branch of law, the 

principles and system of 

business law, the 

legislation of the Republic 

of Kazakhstan on business 

activity.  

Learning outcomes:  
The discipline studies the 

legislation of the Republic 

of Kazakhstan regulating 

entrepreneurial 

activity.In-depth study of 

this discipline allows 

students to master 

business law as a complex 

branch of law, the 

principles and system of 

business law, the 

legislation of the Republic 

of Kazakhstan on business 

activity. 

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 



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 

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. 

задачи;  по работе с гражданско-

правовыми документами, 

сопровождающими 

предпринимательскую деятельность; 

по применению правовых норм в 

конкретных ситуациях. Умение:  

оперировать юридическими 

понятиями и категориями в области 

предпринимательского права;  

самостоятельно освоить содержание 

юридических источников и 

применение в предпринимательской 

деятельности. 

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 

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: АӘҚҚҚҚР 8 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу 

Пән атауы: Қазақстан 
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Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Пәндерді оқып-

үйрену мақсаты - 

студенттердің жер туралы 

заңының негізгі теориялық 

Код модуля: ПРГАУП 8 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: Земельное 

право Республики Казахстан 

Пререквизиты: Гражданское право 

Республики Казахстан 

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 

Сode of module: 

LRCACLR 8 

Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and 

criminal law relations 

Name of discipline: Land 

Law of the Republic of 

Kazakhstan  

Prerequisites: Civil law 

of the Rebublic of 

Kazakhstan 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: The purpose of 

studying the discipline is 



принциптерін, нарықтық 

экономиканы 

қалыптастырудағы жер 

заңнамасының маңыздылығын 

ашып білу, Қазақстан 

Республикасы жер қорының 

құрамын және құқықтық 

режимін зерттеу, жер 

қатынастарының түрлі 

жағдайларына құқықтық 

нормаларды дұрыс қолдануда 

студенттердің дағдыларын 

қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

Қазақстан Республикасындағы 

жер қатынастарын реттейтін 

жер заңнамасының жалпы 

институттары мен нормаларын; 

жер құқығы қатынастарының 

мазмұнын және олардың 

ерекшеліктерін; жер құқығы 

қатынастарының элементтерін; 

жер құқығының құрылымы 

мен негізгі ережелерін; 

Қазақстан Республикасы Жер 

қоры жерлері санаттарының 

құқықтық режимдерін 

зерделейді.  

Оқыту нәтижелері:  
Құқық бұзушылықтардың 

қылмыстық, әкімшілік, 

қоғамдық, экономикалық, 

экологиялық және өзге де 

түрлерін реттеу үшін 

конституциялық, әкімшілік, 

қылмыстық, азаматтық, 

кедендік, медициналық, 

ақпараттық құқық нормаларын 

дұрыс қолдану 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Біледі:  

- жер пайдалану саласындағы 

құқықтық қатынастарды 

реттейтін негізгі нормативтік 

құқықтық актілердің мазмұны;  

- жер құқығы субъектілерінің 

негізгі құқықтары мен 

міндеттері; 

Қолдана біледі: 

- жер құқығы субъектілерінің 

құқықтары мен міндеттері 

туралы заңнаманы қолдану 

рыночной экономики, изучение 

состава и правового режима 

категорий земельного фонда 

Республики Казахстан, 

формирование у студентов навыков 

правильного применения правовых 

норм к различным ситуациям 

земельных отношений. 

Краткое описание: Дисциплина 

изучает общие институты и нормы 

земельного законодательства, 

регулирующие земельные 

отношения в Республике 

Казахстан; содержание земельных 

правоотношений и их особенности; 

элементы земельных 

правоотношений; структуру и 

основные положения земельного 

права; правовые режимы категорий 

земель земельного фонда 

Республики Казахстан.  

Результаты обучения: 

 Правильно применять нормы 

конституционного, 

административного, уголовного, 

гражданского, таможенного, 

медицинского, информационного 

права для регулирования уголовных, 

административных, общественных, 

экономических, экологических и 

иных видов правонарушений 

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 

земельного права;  

- анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

землепользования; 

Владеть навыками: 

- поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

explaining to students the 

main theoretical 

provisions of land law, 

disclosing the importance 

of land legislation in 

establishing a market 

economy, studying the 

composition and legal 

regime of land fund 

categories of the Republic 

of Kazakhstan, developing 

students' skills for the 

correct application of law 

to various situations of 

land relations. 

Brief description: The 

discipline studies the 

general institutions and 

norms of land legislation 

regulating land relations 

in the Republic of 

Kazakhstan; the content of 

land legal relations and 

their features; elements of 

land legal relations; the 

structure and main 

provisions of land law; 

legal regimes of land 

categories of the land fund 

of the Republic of 

Kazakhstan.  

Learning outcomes:  

The discipline studies the 

legislation of the Republic 

of Kazakhstan regulating 

entrepreneurial 

activity.In-depth study of 

this discipline allows 

students to master 

business law as a complex 

branch of law, the 

principles and system of 

business law, the 

legislation of the Republic 

of Kazakhstan on business 

activity. 

Formed competencies: 

To know: 

– the content of the main 

regulatory legal acts 

regulating legal relations 

in the field of land use; 



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. 

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. 

– the basic rights and 

obligations of subjects of 

land law; 

Be able to: 

- logically correctly 

express a point of view on 

the application of 

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: АӘҚҚҚҚР 8 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының ақпараттық 

құқығы 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік 

емтихан тапсыру 

Мақсаты: Курстың мақсаты - 

ақпараттық құқықтың негізгі 

аспектілерін толық зерттеу. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Ақпараттық құқықтың негізгі 

аспектілерін зерделейді, 

Код модуля: ПРГАУП 8 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Информационное право Республики 

Казахстан 

Пререквизиты: Гражданское право 

Республики Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

и сдача государственного экзамена 

Цель: Целью курса является полное 

изучение основных аспектов 

информационного права. 

Краткое описание: Изучает 

основные аспекты информационного 

права, содержит вопросы, связанные 

с обеспечением информационной 

безопасности в Республике 

Сode of module: 

LRCACLR 8 

Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and 

criminal law relations 

Name of discipline: 
Information law of the 

Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Civil law 

of the Rebublic of 

Kazakhstan 

Postrequisites: Writing 

and defense of the thesis 

(project) and passing the 

state exam 

Purpose: The aim of the 

course is a complete study 

of the main aspects of 

information law. 

Brief description: 



Қазақстан Республикасында 

ақпараттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз етуге байланысты 

мәселелерді қамтиды. 

Ақпараттық жүйедегі 

құқықтық проблемаларды, 

сондай-ақ ақпарат саласындағы 

ұлттық және шетелдік 

заңнаманы зерделейді. 

Ақпараттық құқық саласында 

жұмыс дағдыларын 

қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: Құқық 

бұзушылықтардың 

қылмыстық, әкімшілік, 

қоғамдық, экономикалық, 

экологиялық және өзге де 

түрлерін реттеу үшін 

конституциялық, әкімшілік, 

қылмыстық, азаматтық, 

кедендік, медициналық, 

ақпараттық құқық нормаларын 

дұрыс қолдану 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Ақпараттық заңдар бойынша 

жұмыстың негізгі бағыттарын 

біледі. 

Ақпараттық заң бойынша 

жұмыс істеу дағдыларына ие. 

Құқықтың осы саласының 

мәселелері бойынша 

зерттеулер жүргізе білу; 

Ақпараттық құқық пен сот 

практикасының көздерін 

сапалы жинау мен талдауды 

жүзеге асыра алады; 

Ақпараттық-құқықтық 

нормаларды іске асыру үшін 

маңызы бар нақты ақпаратқа 

сапалы құқықтық талдау жасай 

алады;  

Казахстан. Изучает правовые 

проблемы в информационной 

системе, а также национальное и 

зарубежное законодательство в 

сфере информации. Формирует 

навыки работы в области 

информационного права. 

Результаты обучения: Правильно 

применять нормы 

конституционного, 

административного, уголовного, 

гражданского, таможенного, 

медицинского, информационного 

права для регулирования уголовных, 

административных, общественных, 

экономических, экологических и 

иных видов правонарушений 

Формируемые компетенции: Знает 

основные направления работы по 

информационному праву. 

Владеет навыками ведения работы по 

информационному праву.  

Умеет проводить исследование 

проблем данной отрасли праваҒ 

Должен уметь осуществлять 

качественный сбор и анализ 

источников информационного права и 

судебной практики; 

 Должен уметь осуществлять 

качественный юридический анализ 

фактической информации, имеющей 

значение для реализации 

информационно-правовых норм; 

Studies the main aspects 

of information law, 

contains issues related to 

ensuring information 

security in the Republic of 

Kazakhstan. Studies legal 

problems in the 

information system, as 

well as national and 

foreign legislation in the 

field of information. 

Develops skills in the 

field of information law.  

Learning outcomes: The 

discipline studies the 

legislation of the Republic 

of Kazakhstan regulating 

entrepreneurial 

activity.In-depth study of 

this discipline allows 

students to master 

business law as a complex 

branch of law, the 

principles and system of 

business law, the 

legislation of the Republic 

of Kazakhstan on business 

activity. 

Formed competencies:    
He knows the main areas 

of work on information 

law. 

He has the skills to work 

on information law. 

Able to conduct research 

on the problems of this 

branch of law; 

must be able to carry out 

high-quality collection 

and analysis of sources of 

information law and 

judicial practice; 

must be able to carry out a 

qualitative legal analysis 

of factual information 

relevant to the 

implementation of 

information and legal 

norms; 

 

Модуль коды: ӘӘПЗҚ-9 

Модуль атауы: Азаматтық, 

Код модуля: ПААПЗ-9  

Название модуля: Правовое 
Сode of module: 

AAAPL-9 



әкімшілік және қылмыстық 

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Пән атауы: Әкімшілік 

жауапкершілік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының әкімшілік 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Постреквизиттер: Қазақстан 

Республикасының әкімшілік 

рәсімдік-процестік құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Мақсаты: болашақ 

заңгерлердің қызметтік 

міндеттерін кәсіби түрде 

орындауы үшін қажетті білім, 

білік және дағдылар кешенін 

алу болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

әкімшілік жауапкершілік 

институттарын, заңнаманың 

теориялық ережелерін және 

оны іске асыру практикасын, 

атқарушы билікті жүзеге асыру 

тетіктерін зерделейді; 

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 

қарастырады. 

Оқыту нәтижелері: Әкімшілік 

жауапкершілікті анықтау үшін 

әкімшілік құқық 

бұзушылықтарды талдау, ішкі 

істер органдарының әкімшілік 

құқық бұзушылықтар мен 

қылмыстардың алдын алу және 

жолын кесу жөніндегі қызметін 

бағалау  

Қалыптасатын құзыреттер:  

Меңгеруі керек: ҚР әкімшілік 

жауапкершілік мәселесінде, 

нақты істерді шешуде, жеке 

әкімшілік нормаларды 

талдауда алынған танымдар. 

Білуі керек: әкімшілік 

жауапкершілік механизмін; ҚР 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 

Административная 

ответственность 
Пререквизиты: Административное 

право Республики Казахстан 

Постреквизиты:Административный 

процедурно-процессуальное право 

Республики Казахстан 

Цель: Целевое назначение данного 

курса заключается в получении 

будущими юристами комплекса 

знаний, умений и навыков, 

необходимых для 

профессионального выполнения ими 

служебных обязанностей. 

Краткое описание: Дисциплина 

изучает институты 

административной ответственности, 

теоретические положения 

законодательства и практики его 

реализации, механизмы 

осуществления исполнительной 

власти; рассматривает правовой 

статус субъектов административного 

права, формы и методы реализации 

исполнительной власти, 

ответственности в государственном 

управлении, административный 

процесс, способы обеспечения 

законности и дисциплины в 

государственном управлении. 

Результаты обучения: 
Анализировать административные 

правонарушения для определения 

административной ответственности, 

оценивать деятельность органов 

внутренних дел по предупреждению 

и пресечению административных 

правонарушений и преступлений 

Формируемые компетенции: 

Уметь: полученные познания в 

вопросе административной 

ответственности в РК, при 

решении конкретных дел, 

анализе отдельных 

административных норм. 

Знать: механизм 

административной 

ответственности; основные 

Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and 

criminal legal relations 

Name of discipline: 
Administrative 

responsibility 

Prerequisites: 
Administrative law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: 

Administrative procedural 

and procedural law of the 

Republic of Kazakhstan 

Purpose: The purpose of 

this course is to provide 

future lawyers with a set 

of knowledge, skills and 

abilities necessary for the 

professional performance 

of their official duties. 

Brief description: The 

discipline studies the 

institutions of 

administrative 

responsibility, the 

theoretical provisions of 

legislation and the 

practice of its 

implementation, the 

mechanisms of 

implementation of 

executive power; 

examines the legal status 

of subjects of 

administrative law, forms 

and methods of 

implementation of 

executive power, 

responsibility in public 

administration, the 

administrative process, 

ways to ensure legality 

and discipline in public 

administration. 

Learning outcomes: 
Analyze administrative 

offenses to determine 

administrative 

responsibility, evaluate 

the activities of internal 

affairs bodies for the 



сот және атқарушы билік 

органдарының қызметі мен 

ұйымдастырылуының негізгі 

принциптерін.; 

басқарудың әртүрлі 

салаларындағы әкімшілік-

құқықтық реттеу. 

Дағдысы болу керек: әкімшілік 

жауапкершілікті жүзеге 

асырумен байланысты 

әкімшілік іс жүргізу 

әрекеттерін орындау 

принципы организации и 

деятельности органов 

судебной и исполнительной 

власти в РК; 

административно-правовое 

регулирование в различных 

сферах управления. 

Иметь навыки: выполнения 

административнопроцессуальных 

действий, 

связанных с осуществлением 

административной 

ответственности 

prevention and 

suppression of 

administrative offenses 

and crimes 

Formed competencies:  

Be able to: gain 

knowledge on the 

issue of administrative 

responsibility in the 

Republic of Kazakhstan, 

when 

solving specific cases, 

analyzing individual 

administrative norms. 

To know: the mechanism 

of administrative 

responsibility; the basic 

principles of the 

organization and 

activities 

of judicial and executive 

authorities in the Republic 

of Kazakhstan; 

administrative and legal 

regulation in various 

spheres of management. 

Have the skills to: 

perform 

administrative procedural 

actions 

related to the 

implementation 

of administrative 

responsibility 

Модуль коды: ӘӘПЗҚ-9 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық 

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Пән атауы: Кәмелетке 

толмағандардың 

құқықбұзушылықтарын 

әкімшілік алдын алу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының әкімшілік 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Постреквизиттер: Қазақстан 

Республикасының әкімшілік 

рәсімдік-процестік құқығы 

Мақсаты: Кәмелетке 

толмағандар арасында 

әкімшілік құқық 

Код модуля: ПААПЗ-9  

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 

Административная профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Пререквизиты: Административный 

процедурно-процессуальное право 

Республики Казахстан  

Постреквизиты: 

Административный процедурно-

процессуальное право Республики 

Казахстан 

Цель: Анализ состояния 

профилактики административных 

Сode of module: 

AAAPL-9 

Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and 

criminal legal relations 

Name of discipline: 
Administrative prevention 

of juvenile delinquenc 

Prerequisites: 
Administrative law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: 

Administrative procedural 

and procedural law of the 

Republic of Kazakhstan 

Purpose: Analysis of the 

state of prevention of 



бұзушылықтардың алдын алу 

жағдайын талдау  

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

кәмелетке толмағандар 

арасындағы Әкімшілік құқық 

бұзушылықтардың алдын алу 

жүйесін, кәмелетке толмаған 

білім алушылар арасындағы 

Әкімшілік құқық 

бұзушылықтардың алдын алу 

бойынша кәсіптік білім беру 

ұйымдары қызметінің 

теориялық аспектілерін 

зерделейді. Кәмелетке 

толмағандар арасында 

Әкімшілік құқық 

бұзушылықтардың алдын алу 

жағдайын талдау дағдыларын 

қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: Әкімшілік 

жауапкершілікті анықтау үшін 

әкімшілік құқық 

бұзушылықтарды талдау, ішкі 

істер органдарының әкімшілік 

құқық бұзушылықтар мен 

қылмыстардың алдын алу және 

жолын кесу жөніндегі қызметін 

бағалау   

Қалыптасатын құзыреттер:  

- Кәмелетке толмағандар 

арасында әкімшілік құқық 

бұзушылықтарды саралайды; 

-Әкімшілік құқық 

бұзушылықтардың алдын алу 

жолдарын меңгереді; 

- ішкі істер органдарының 

әкімшілік құқық 

бұзушылықтар мен 

қылмыстардың алдын алу және 

жолын кесу жөніндегі қызметін 

меңгереді. 

Білуге тиіс: 

- кәмелетке толмағандардың 

қадағалаусыз қалуы мен құқық 

бұзушылықтарының алдын 

алудың мақсаттары мен 

міндеттері; 

- кәмелетке толмағандардың 

қараусыздығы мен құқық 

бұзушылығының алдын алу 

жүйесінің қалыптасуы мен 

дамуының негізгі кезеңдері; 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Краткое описание: Дисциплина 

изучает систему профилактики 

административных правонарушений 

среди несовершеннолетних, 

теоретические аспекты деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций по профилактике 

административных правонарушений 

среди несовершеннолетних 

обучающихся. Формирует навыки 

анализа состояния профилактики 

административных правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Результаты обучения: 
Анализировать административные 

правонарушения для определения 

административной ответственности, 

оценивать деятельность органов 

внутренних дел по предупреждению 

и пресечению административных 

правонарушений и преступлений 

Формируемые компетенции: 

Квалифицирует административные 

правонарушения среди 

несовершеннолетних; 

- Владеет способами профилактики 

административных правонарушений; 

- владеет деятельностью органов 

внутренних дел по предупреждению 

и пресечению административных 

правонарушений и преступлений. 

Должен знать: 

 - цели и задачи профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;   

- основные этапы становления и 

развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Казахстане;   

- сущность новых подходов к 

определению целей, задач субъектов 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;   

administrative offenses 

among minors 

Brief description: The 

discipline studies the 

system of prevention of 

administrative offenses 

among minors, theoretical 

aspects of the activities of 

professional educational 

organizations for the 

prevention of 

administrative offenses 

among underage students. 

Forms the skills of 

analyzing the state of 

prevention of 

administrative offenses 

among minors.  

Learning outcomes: 
Analyze administrative 

offenses to determine 

administrative 

responsibility, evaluate 

the activities of internal 

affairs bodies for the 

prevention and 

suppression of 

administrative offenses 

and crimes 

Formed competencies:  

Qualifies administrative 

offenses among minors; 

- Owns methods of 

prevention of 

administrative offenses; 

- owns the activities of the 

internal affairs bodies for 

the prevention and 

suppression of 

administrative offenses 

and crimes. 

Must know: 

- goals and objectives of 

prevention of neglect and 

juvenile delinquency; 

- the main stages of 

formation and 

development of the 

system of prevention of 

neglect and juvenile 

delinquency in Russia; 

- the essence of new 



- кәмелетке толмағандардың 

қадағалаусыздығы мен құқық 

бұзушылығының алдын алу 

жүйесі субъектілерінің 

мақсаттары мен міндеттерін 

айқындаудың жаңа 

тәсілдерінің мәні; 

 

approaches to defining the 

goals and objectives of the 

subjects of the system of 

prevention of neglect and 

juvenile delinquency; 

Модуль коды: ӘӘПЗҚ-9  

Модуль атауы: Әкімшішілік, 

әкімшілік -процессуалдық 

заңнаманы қолдану                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Пән атауы: Сауда, қаржы 

және салық салу саласындағы 

әкімшілік құқықбұзушылықтар 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының әкімшілік 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік 

емтихан тапсыру  

Мақсаты: студенттерді сауда, 

қаржы және салық салу 

саласындағы әкімшілік 

құқықтық қатынастардың 

ерекшеліктерімен таныстыру 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

сауда, қаржы және салық салу 

саласындағы әкімшілік 

құқықтық қатынастардың 

негізгі аспектілерін, осы 

салалардағы құқық 

бұзушылықтардың мәні мен 

мазмұнын зерттейді. 

Экономикалық сипаттағы 

құқық бұзушылықтарды 

анықтау кезінде әкімшілік - 

құқықтық нормаларды дұрыс 

қолдану дағдыларын 

қалыптастырады.  

Оқыту нәтижелері: Әкімшілік 

жауапкершілікті анықтау үшін 

әкімшілік құқық 

бұзушылықтарды талдау, ішкі 

істер органдарының әкімшілік 

құқық бұзушылықтар мен 

қылмыстардың алдын алу және 

жолын кесу жөніндегі қызметін 

бағалау  

Қалыптасатын құзыреттер:  

сауда, қаржы және салық салу 

Код модуля: ПААПЗ-9  

Название модуля: Применение 

административного, 

административно-процессуального 

законодательства Название 

дисциплины: Административные 

правонарушения в области торговли, 

финансов и налогооблажения   

Пререквизиты: Административное 

право Республики Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

и сдача государственного экзамена 

Цель: ознакомить студента с 

особенностями административных 

правоотношений в области торговли, 

финансов и налогообложения   

Краткое описание: Дисциплина 

изучает основные аспекты 

административных правоотношений 

в области торговли, финансов и 

налогообложения, сущность и 

содержание правонарушений в 

данных областях. Формирует навыки 

правильного применения 

административно - правовых норм 

при выявлении правонарушений 

экономического характера. 

Результаты обучения: 

Анализировать административные 

правонарушения для определения 

административной ответственности, 

оценивать деятельность органов 

внутренних дел по предупреждению 

и пресечению административных 

правонарушений и преступлений 

Формируемые компетенции:  

знает административно-правовые 

особенности в области торговли, 

финансов и налогообложения, 

ориентируется в законе о 

государственной службе 

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

Сode of module: 

AAAPL-9 

Name of module: 

Application of 

administrative and 

administrative-procedural 

legislation 

Name of discipline: 
Administrative offenses in 

the field of trade, finance 

and taxation 

Prerequisites: 
Administrative law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Writing 

and defense of the thesis 

(project) and passing the 

state exam 

Purpose: to acquaint the 

student with the 

peculiarities of 

administrative legal 

relations in the field of 

trade, Finance and 

taxation 

Brief description: The 

discipline studies the main 

aspects of administrative 

legal relations in the field 

of trade, finance and 

taxation, the essence and 

content of offenses in 

these areas. Forms the 

skills of the correct 

application of 

administrative and legal 

norms in the identification 

of economic offenses. 

Learning outcomes: 
Analyze administrative 

offenses to determine 

administrative 

responsibility, evaluate 

the activities of internal 



саласындағы әкімшілік-

құқықтық ерекшеліктерді 

біледі, Мемлекеттік қызмет 

туралы заңда бағдарланады 

әкімшілік - құқықтық 

нормаларды дербес талдау 

дағдыларын меңгерген, 

сондай-ақ бизнес пен 

мемлекеттің әкімшілік-

құқықтық байланысын талдай 

алады 

административно - правовых норм, 

также умеет анализировать 

административно-правовую связь 

бизнеса и государства  

affairs bodies for the 

prevention and 

suppression of 

administrative offenses 

and crimes 

Formed competencies: 

knows administrative and 

legal features in the field 

of trade, Finance and 

taxation, is guided by the 

law on public service 

he has the skills of 

independent analysis of 

administrative and legal 

norms, and is able to 

analyze the administrative 

and legal relationship 

between business and the 

state 

Модуль коды: АҚҚҚР-6 

Модуль атауы: Азаматтық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының 

медициналық құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерде 

денсаулық сақтау саласында 

азаматтардан туындайтын 

құқықтық қатынастар туралы 

сапалы білім қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

медициналық құқықтық 

қатынастардың ерекшеліктерін 

зерделеуге; дәрігерлік 

этиканың құқықтық мәнімен 

танысуға; денсаулық сақтауды 

және медициналық 

сақтандыруды ұйымдастыру 

бойынша білімді 

қалыптастыруға; ақылы 

медициналық қызметтер 

көрсетудің тәртібі мен 

шарттарын; медициналық 

көмектің жекелеген түрлерін 

көрсетуді құқықтық реттеу 

Код модуля: ПРГП-6  

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских 

правоотношений 

Название дисциплины: 

Медицинское право Республики 

Казахстан 

Пререквизиты: Теория государства 

и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена  

Цель: Сформировать у студентов 

качественный объём знаний о 

правоотношениях, возникающих у 

граждан в области здравоохранения. 

Краткое описание: Дисциплина 

направлена на изучение 

особенностей медицинских 

правоотношений; ознакомление с 

правовым значением врачебной 

этики; на формирование знаний по 

организации здравоохранения и 

медицинского страхования; изучает 

порядок и условия оказания платных 

медицинских услуг; вопросы 

правового регулирования оказания 

отдельных видов медицинской 

помощи. 

Результаты обучения: Правильно 

применять нормы 

конституционного, 

административного, уголовного, 

Сode of module: 

LRCLR-6 
Name of module: Legal 

regulation of civil  law 

relations 

Name of discipline: 
Medical 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: To form a 

qualitative volume of 

knowledge among 

students about legal 

relations arising among 

citizens in the field of 

healthcare 

Brief description: The 

discipline is aimed at 

studying the peculiarities 

of medical legal relations; 

familiarization with the 

legal meaning of medical 

ethics; the formation of 

knowledge on the 

organization of health care 

and medical insurance; 

studies the procedure and 

conditions for the 



мәселелерін зерделеуге 

бағытталған. 

Оқыту нәтижелері: Құқық 

бұзушылықтардың 

қылмыстық, әкімшілік, 

қоғамдық, экономикалық, 

экологиялық және өзге де 

түрлерін реттеу үшін 

конституциялық, әкімшілік, 

қылмыстық, азаматтық, 

кедендік, медициналық, 

ақпараттық құқық нормаларын 

дұрыс қолдану  

Қалыптасатын құзыреттер:  

1. білуге тиіс: 

Пәнді игеру нәтижесінде 

студент Қазақстандағы 

медициналық қызметті және 

оларды қолдану практикасын 

реттейтін нормативтік 

құқықтық актілерді білуі керек. 

2. меңгеруі тиіс: медициналық 

(фармацевтикалық) қызметті 

реттейтін нормативтік-

құқықтық актілерді талдай 

және қолдана білуі тиіс. 

3. иеленуі керек: Қазақстан 

Республикасында  

медициналық қызметті 

ұйымдастыру және жүргізу 

үшін арнайы білім мен 

дағдыларға ие болуы керек. 

гражданского, таможенного, 

медицинского, информационного 

права для регулирования уголовных, 

административных, общественных, 

экономических, экологических и 

иных видов правонарушений  

Формируемые компетенции: 

1. должен знать: 

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать 

нормативно правовые акты, 

регулирующие медицинскую 

деятельность в Казахстане и 

практику их применения. 

 2. должен уметь: должен уметь 

анализировать и применять 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие медицинскую 

(фармацевтическую) деятельность. 

 3. должен владеть: должен владеть 

специальными знаниями и навыками 

для организации и ведения 

медицинской деятельности в РК. 

provision of paid medical 

services; issues of legal 

regulation of the provision 

of certain types of medical 

care.  

Learning outcomes: 
Analyze administrative 

offenses to determine 

administrative 

responsibility, evaluate 

the activities of internal 

affairs bodies for the 

prevention and 

suppression of 

administrative offenses 

and crimes  

Formed competencies:  

1. must know: 

As a result of mastering 

the discipline, the student 

must know the normative 

legal acts regulating 

medical activities in 

Kazakhstan and the 

practice of their 

application. 

2. must be able to: must 

be able to analyze and 

apply regulatory legal acts 

regulating medical 

(pharmaceutical) 

activities. 

3. must possess: must 

possess special knowledge 

and skills for the 

organization and conduct 

of medical activities in the 

Republic of Kazakhstan 

Модуль коды: АҚҚҚР-6  

Модуль атауы: Азаматтық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының экологиялық 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Экологиялық 

Код модуля: ПРГП-6  

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских 

правоотношений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Название дисциплины: 
Экологическое право Республики 

Казахстан 

Пререквизиты: Теория государства 

и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена 

Цель изучения экологического 

права выражается в подготовке 

Сode of module: 

LRCLR-6 

Name of module: Legal 

regulation of civil  law 

relations 

Name of discipline: 
Environmental law of the 

Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 



құқықты оқып-үйренудің 

мақсаты заңгерлерді – құқық 

қорғау органдарының, өкілді 

және атқарушы билік 

органдарының, сондай-ақ басқа 

да мемлекеттік және 

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: Пән 

экологиялық құқықты 

құқықтық реттеудің негізгі 

теориялық ережелерін, 

экологиялық құқықтық 

қатынастардың мазмұны мен 

негізгі элементтерін, 

экологиялық құқықтың 

жекелеген институттарын 

құқықтық реттеудің 

ерекшеліктерін зерттейді. 

Экологиялық құқықтық тәртіпті 

қамтамасыз ету бойынша 

жұмыс үшін экологиялық-

құқықтық сананы 

қалыптастыруға бағытталған. 

Оқыту нәтижелері: Құқық 

бұзушылықтардың 

қылмыстық, әкімшілік, 

қоғамдық, экономикалық, 

экологиялық және өзге де 

түрлерін реттеу үшін 

конституциялық, әкімшілік, 

қылмыстық, азаматтық, 

кедендік, медициналық, 

ақпараттық құқық нормаларын 

дұрыс қолдану 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Экологиялық құқықтың негізгі 

ұғымдарын біледі. Нормативті 

материалдармен жұмыс жасай 

білу, сонымен қатар 

практикада экологиялық және 

правоведов - будущих работников 

правоохранительных органов, 

органов представительной и 

исполнительной власти, а также 

других государственных и 

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: Дисциплина 

изучает основные теоретические 

положения правового регулирования 

экологического права, содержание и 

основные элементы экологических 

правоотношений, особенности 

правового регулирования отдельных 

институтов экологического права. 

Направлена на формирование 

эколого-правового сознания для 

работы по обеспечению 

экологического правопорядка. 

Результаты обучения: Правильно 

применять нормы 

конституционного, 

административного, уголовного, 

гражданского, таможенного, 

медицинского, информационного 

права для регулирования уголовных, 

административных, общественных, 

экономических, экологических и 

иных видов правонарушений 

Формируемые компетенции: 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. 

Purpose: The purpose of 

the law on environmental 

protection is to educate 

legislators who are future 

law enforcement officers, 

representative executive 

bodies and other public 

and non-governmental 

organizations, to ensure 

compliance with 

environmental laws and 

their practical application, 

and to pursue a policy of 

rational use of the 

environment for 

humanity. 

Brief description: The 

discipline studies the main 

theoretical provisions of 

the legal regulation of 

environmental law, the 

content and main elements 

of environmental legal 

relations, the features of 

the legal regulation of 

individual institutions of 

environmental law. It is 

aimed at the formation of 

ecological and legal 

consciousness for the work 

on ensuring environmental 

law and order.  

Learning outcomes: 
Correctly apply the norms 

of constitutional, 

administrative, criminal, 

civil, customs, medical, 

information law to 

regulate criminal, 

administrative, social, 

economic, environmental 

and other types of 

offenses 

Formed competencies: 
He knows the basic 

concepts of environmental 

law. Able to work with 

regulatory material, also 

applies environmental and 

legal norms in practice. 

He has the skills to pursue 

a policy of rational use of 



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. 

natural resources and 

environmental protection 

in the interests of present 

and future generations of 

people. 

Модуль коды: АҚҚҚР-6  

Модуль атауы: Азаматтық-

құқықтық қатынастарды 

құқықтық реттеу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының кеден 

құқығы 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік 

емтихан тапсыру 

Мақсаты: студенттерді Кеден 

құқығы саласындағы 

теориялық және практикалық 

біліммен таныстыру 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

Қазақстанның кеден саясатын, 

оның мазмұны мен рөлін, 

елдегі кеден құқығының 

қалыптасуы мен дамуын, 

қазақстандық және 

халықаралық кеден құқығының 

арақатынасының құқықтық 

аспектілерін, Қазақстан 

Республикасы кеден 

заңнамасының құрылымы мен 

мазмұнын қарастырады.  

Оқыту нәтижелері: Құқық 

бұзушылықтардың 

қылмыстық, әкімшілік, 

қоғамдық, экономикалық, 

экологиялық және өзге де 

түрлерін реттеу үшін 

конституциялық, әкімшілік, 

қылмыстық, азаматтық, 

Код модуля: ПРГП-6  

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских 

правоотношений  

Название дисциплины: 
Таможенное право Республики 

Казахстан   

Пререквизиты: Теория государства 

и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

и сдача государственного экзамена 

Цель: ознакомить студентов с 

теоретическими и практическими 

знаниями в области таможенного 

права 

Краткое описание: Дисциплина 

рассматривает таможенную 

политику Казахстана, ее содержание 

и роль, становление и развитие 

таможенного права в стране, 

правовые аспекты соотношения 

казахстанского и международного 

таможенного права, структуру и 

содержание таможенного 

законодательства Республики 

Казахстан. Результаты обучения: 

Правильно применять нормы 

конституционного, 

административного, уголовного, 

гражданского, таможенного, 

медицинского, информационного 

права для регулирования уголовных, 

административных, общественных, 

экономических, экологических и 

иных видов правонарушений 

Формируемые компетенции:  

Сode of module: 

LRCLR-6 

Name of module: Legal 

regulation of civil  law 

relations  

Name of discipline: 
Customs Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defense of the thesis 

(project) and passing the 

state exam 

Purpose: to acquaint 

students with theoretical 

and practical knowledge 

in the field of customs law 

Brief description: The 

discipline examines the 

customs policy of 

Kazakhstan, its content 

and role, the formation 

and development of 

customs law in the 

country, the legal aspects 

of the relationship 

between Kazakh and 

international customs law, 

the structure and content 

of the customs legislation 

of the Republic of 

Kazakhstan. Learning 

outcomes: Correctly 

apply the norms of 

constitutional, 

administrative, criminal, 



кедендік, медициналық, 

ақпараттық құқық нормаларын 

дұрыс қолдану 

Қалыптасатын құзыреттер:  

кеден құқығының негіздерін, 

принциптерін, міндеттері мен 

кедендік дау-дамайлардың 

ерекшеліктерін біледі 

кеден нормаларын дербес 

талдау дағдыларын меңгерген, 

сондай-ақ құқықтық 

мемлекетаралық байланысты 

талдай алады 

знает основы таможенного права, 

принципы, задачи и особенности 

таможенных споров 

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

таможенных норм, также умеет 

анализировать правовую 

межгосударственную связь   

civil, customs, medical, 

information law to 

regulate criminal, 

administrative, social, 

economic, environmental 

and other types of 

offenses 

Formed competencies: 

knows the basics of 

customs law, principles, 

objectives and features of 

customs disputes 

he has the skills of self-

analysis of customs 

regulations, and is able to 

analyze the legal interstate 

relations 

Модуль коды: МҚТТН-3  

Модуль атауы: Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және 

теориялық негіздері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Пән атауы: Құқық қорғау 

органдары және мемлекеттік 

қызмет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Постреквизиттер: Қазақстан 

Республикасындағы 

прокурорлық қадағалау                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Мақсаты: Студенттерді құқық 

қорғау органдары және 

мемлекеттік қызмет 

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: 
Құқық қорғау органдарындағы 

мемлекеттік қызметтің 

негіздері мен қағидаттарын, 

мемлекеттік қызметке кіру 

Код модуля: ИТОГП-3  

Название модуля: Исторические и 

теоретические основы государства и 

права 

Название дисциплины: 

Государственная служба и 

правоохранительные органы 
Пререквизиты: Теория государства 

и права 

Постреквизиты: Прокурорской 

надзор в Республике Казахстан 

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: Изучает основы 

и принципы государственной 

службы в правоохранительных 

органах, вопросы поступления на 

государственную службу и 

прохождение ее в 

правоохранительных органах, 

социальные гарантии при 

прохождении службы и пенсионное 

Сode of module: 

HTFSL-3 

Name of module: 
Historical and theoretical 

foundations of state and 

law 

Name of discipline: Civil 

service and law 

enforcement agencies             

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: 

Prosecutors supervision in 

the Republic of 

Kazakhstan 

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: To 

apply professionally the 



және оның құқық қорғау 

органдарында өтуі 

мәселелерін, қызмет өткеру 

кезіндегі әлеуметтік 

кепілдіктерді және құқық 

қорғау органдары 

қызметкерлерін зейнетақымен 

қамтамасыз етуді, құқық 

қорғау органдарындағы 

жекелеген мемлекеттік 

лауазымдардың ерекшеліктерін 

зерделейді. 

Оқыту нәтижелері: Құқық 

қорғау органдарының қызметін 

реттейтін нормативтік-

құқықтық актілерді білікті 

қолдану, қазіргі заманғы 

ғылыми заң терминологиясын, 

аударма техникасын, іскерлік 

және заң құжаттамасын 

рәсімдеу дағдыларын, кәсіби 

этика мен академиялық 

адалдық нормаларын сақтай 

отырып, заң құжаттарын 

лингвистикалық сараптау 

дағдыларын меңгеру 

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. 

обеспечение сотрудников 

правоохранительных органов, 

особенности отдельных 

государственных должностей в 

правоохранительных органах. 

Результаты обучения: 
Квалифицированно применять 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов, 

владеть современной научной 

юридической терминологией, 

техникой перевода и навыками 

составления деловой и юридической 

документации, навыками 

лингвистической экспертизы 

юридических документов, соблюдая 

профессиональную этику и нормы 

академической честности 

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. 

normative legal acts 

regulating the activities of 

law enforcement agencies, 

to possess modern 

scientific legal 

terminology, translation 

techniques and skills of 

drafting business and legal 

documentation, skills of 

linguistic expertise of 

legal documents, 

observing professional 

ethics and standards of 

academic integrity 

Learning outcomes: 
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: МҚТТН-3  

Модуль атауы: Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және  

Пән атауы: Ішкі істер 

органдарының әкімшілік 

қызметі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Постреквизиттер: Қазақстан 

Республикасындағы 

прокурорлық қадағалау 

Мақсаты: Студенттерді ішкі 

істер органдарының әкімшілік 

қызметі жұмысымен терең 

таныстыру және болашақта 

осы органдарда жұмыс істегуе 

Код модуля: ИТОГП-3  

Название модуля: Исторические и 

теоретические основы государства и 

права 

Название дисциплины: 

Административная деятельность 

органов внутренних дел 

Пререквизиты: Теория 

государства и права 

Постреквизиты: Государственная 

служба и правоохранительные 

органы 

Цель: Углубленное ознакомление 

студентов с работой 

административной службы органов 

внутренних дел и закладывание 

Сode of module: 

HTFSL-3 

Name of module: 
Historical and theoretical 

foundations of state and 

law 

Name of discipline: 
Administrative activities 

of the internal affairs 

bodies Prerequisites: 

Theory of State and Law 

Postrequisites: 

Prosecutors supervision in 

the Republic of 

Kazakhstan 

Purpose: In-depth 



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: Ішкі 

істер органдарының 

мемлекеттік-билік, 

атқарушылық-өкімдік 

қызметінің негізінде жатқан 

әкімшілік-құқықтық ғылым 

әзірлеген ұғымдар мен 

санаттарды зерделейді; 

әкімшілік құқық 

бұзушылықтар мен 

қылмыстардың алдын алу және 

жолын кесу, ішкі істер 

органдарының әкімшілік 

қызметінің негізгі бағыттары 

бойынша әкімшілік-құқықтық 

ықпал ету шараларын қолдану 

жөніндегі ішкі істер органдары 

қызметінің құқықтық және 

ұйымдастырушылық негіздері 

мәселелерін зерделейді. 

Оқыту нәтижелері: Құқық 

қорғау органдарының қызметін 

реттейтін нормативтік-

құқықтық актілерді білікті 

қолдану, қазіргі заманғы 

ғылыми заң терминологиясын, 

аударма техникасын, іскерлік 

және заң құжаттамасын 

рәсімдеу дағдыларын, кәсіби 

этика мен академиялық 

адалдық нормаларын сақтай 

отырып, заң құжаттарын 

лингвистикалық сараптау 

дағдыларын меңгеру 

 Қалыптасатын құзыреттер:  

- әкімшілік қызметінің негізгі 

бағыттары бойынша әкімшілік-

құқықтық ықпал ету 

шараларын қолдану жөніндегі 

ішкі істер органдары 

основы для будущего желания 

работать в этих органах; 

формирование у студентов 

юридического мышления, 

профессионального правосознания и 

высокой правовой культуры. 

Совершенствовать умение 

правильно ориентироваться в 

событиях, происходящих в 

общественной жизни Казахстана. 

Влияние на усвоение подробных 

сведений о деятельности 

правоохранительных органов. 

Краткое описание: Изучает 

разработанные административно-

правовой наукой понятия и 

категории, которые лежат в основе 

государственно-властной, 

исполнительно-распорядительной 

деятельности органов внутренних 

дел; изучает вопросы правовых и 

организационных основах 

деятельности органов внутренних 

дел по предупреждению и 

пресечению административных 

правонарушений и преступлений, 

применения мер административно-

правового воздействия по основным 

направлениям административной 

деятельности органов внутренних 

дел. 

Результаты обучения: 
Квалифицированно применять 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов, 

владеть современной научной 

юридической терминологией, 

техникой перевода и навыками 

составления деловой и юридической 

документации, навыками 

лингвистической экспертизы 

юридических документов, соблюдая 

профессиональную этику и нормы 

академической честности 

Формируемые компетенции: 

-владеет вопросами правовых и 

организационных основ 

деятельности органов внутренних 

дел по применению мер 

административно-правового 

воздействия по основным 

familiarization of students 

with the work of the 

administrative service of 

internal affairs bodies and 

laying the foundation for 

the future desire to work 

in these bodies; formation 

of students' legal thinking, 

professional legal 

awareness and high legal 

culture. To improve the 

ability to correctly 

navigate the events taking 

place in the public life of 

Kazakhstan. Influence on 

the assimilation of 

detailed information about 

the activities of law 

enforcement agencies. 

Brief description: 

Studies the concepts and 

categories developed by 

administrative and legal 

science that underlie the 

state-power, executive and 

administrative activities of 

internal affairs bodies; 

studies the legal and 

organizational bases of the 

activities of internal 

affairs bodies for the 

prevention and 

suppression of 

administrative offenses 

and crimes, the 

application of 

administrative and legal 

measures in the main 

areas of administrative 

activities of internal 

affairs bodies. 

Learning outcomes: To 

apply professionally the 

normative legal acts 

regulating the activities of 

law enforcement agencies, 

to possess modern 

scientific legal 

terminology, translation 

techniques and skills of 

drafting business and legal 

documentation, skills of 



қызметінің құқықтық және 

ұйымдастырушылық негіздері 

мәселелерін меңгереді. 

направлениям деятельности 

администрации. 

linguistic expertise of 

legal documents, 

observing professional 

ethics and standards of 

academic integrity 

Formed competencies:  

- has knowledge of the 

legal and organizational 

bases of the activities of 

the internal affairs bodies 

on the application of 

administrative and legal 

measures in the main 

areas of the 

administration. 

Модуль коды: АҚӘІЖЗҚ-10/  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік 

іс жүргізу заңнамаларын 

қолдану   

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық-процесттік 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Постреквизиттер: 

Криминалистика 

Мақсаты: Қылмыстық іс 

жүргізу және қылмыстық іс 

жүргізу заңнамасының негізгі 

теориялық ережелерінің мәнін 

түсіну. Қажетті кәсіби білімдер 

мен дағдыларды игеру, сондай-

ақ қылмыспен күресте 

студенттердің ғылыми 

көзқарасын қалыптастыру, 

қоғамдағы адам құқықтары мен 

бостандықтарының 

басымдықтары туралы 

сенімділік қалыптастыру, 

заңды және кәсіби этиканы 

қатаң ұстануға деген 

қажеттілік. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Қылмыстық іс жүргізу ғылымы 

мен қылмыстық іс жүргізу 

заңнамасының негізгі 

теориялық ережелерін 

зерделейді. Қылмыстарды тез 

және толық ашу, оларды 

Код модуля: ПГУАПЗ-10  

Название модуля: Применение 

Гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства  

Название дисциплины: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан 

Пререквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (особенная 

часть) 

Постреквизиты: Криминалистика  

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: Изучает 

основные теоретические положения 

уголовной процессуальной науки и 

уголовно-процессуального 

законодательства. Рассматривает 

методы быстрого и полного 

раскрытия преступлений, 

привлечения к уголовной 

ответственности лиц, их 

Сode of module: 

ACCAPL-10 

Name of module: 

Application of Civil, 

criminal and 

administrative procedural 

legislation  

Name of discipline: 
Criminal procedure law of 

the Republic of 

Kazakhstan 

Prerequisites: Criminal 

Law of the Republic of 

Kazakhstan (special part) 

Postrequisites: 

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: 
Studies the main 



жасаған адамдарды қылмыстық 

жауапкершілікке тарту, сот 

талқылауы процесін және 

қылмыстық заңды дұрыс 

қолдану әдістерін қарайды. 

Оқыту нәтижелері: Сот 

дәлелдемелерін бағалау, оқиға 

болған жерлерге тексеру 

жүргізу, қылмыс жасаған 

күдіктінің немесе 

айыпталушының психикалық 

ауытқуларын 

криминалистикалық 

құралдардың дағдыларын, 

қылмыстарды анықтау, ашу 

және алдын алу тәсілдері мен 

әдістерін пайдалана отырып 

анықтау 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Қылмыстық процестің 

заңнамаларын қолдануға, 

қылмыстық істер бойынша 

дәлелдемелерді бағалауға, 

бұлтартпау шараларын 

қолдануға, сотқа дейінгі тергеп 

тексеруді жүргізуге, тергеу 

әрекеттерін жүргізуге, басты 

сот талқылауын тағайындап, 

ұйымдастыруға қабілетті. 

совершивших, процесс судебного 

разбирательства и правильного 

применения уголовного закона. 

Результаты обучения: Оценивать 

судебные доказательства, проведить 

осмотр мест происшествий, 

распознавать психические 

отклонения у подозреваемого или 

обвиняемого в совершившении 

преступления, используя навыки 

криминалистических средств, 

приемов и методов выявления, 

раскрытия и предупреждения 

преступлений 

Формируемые компетенции: 
Умеет применять уголовно-

процессуальное зо, оценивать 

оценивает доказательства по 

уголовным делам, умеет применять 

меры пресечения, проводить 

досудебное расследование, 

проводить следственные действия, 

назначать и организовывать 

основное судебное разбирательство. 

theoretical provisions of 

criminal procedural 

science and criminal 

procedural legislation. 

Considers methods of 

rapid and complete 

disclosure of crimes, 

bringing to criminal 

responsibility the persons 

who committed them, the 

process of judicial 

proceedings and the 

correct application of the 

criminal law. 

Learning outcomes: 
Evaluate forensic 

evidence, conduct an 

inspection of accident 

sites, recognize mental 

abnormalities in a suspect 

or accused of committing 

a crime, using the skills of 

forensic tools, techniques 

and methods for detecting, 

disclosing and preventing 

crimes 

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: МҚТТН-3 

Модуль атауы: Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және 

теориялық негіздері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының құқық 

қорғау органдары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерді құқық 

қорғау органдары жұмысымен 

терең таныстыру және 

Код модуля: ИТОГП-3  

Название модуля: Исторические и 

теоретические основы государства и 

права  

Название дисциплины: 
Правоохранительные органы 

Республики Казахстан 

Пререквизиты: Теория государства 

и права  

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 

Сode of module: HTFSL-

3 

Name of module: 

Historical and theoretical 

foundations of state and 

law 

Name of discipline: Law 

enforcement agencies of 

the Republic of 

Kazakhstan 

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 



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: Курс 

Қазақстан Республикасының 

Құқық қорғау органдарын 

ұйымдастыру, олардың 

қызметі мен өкілеттіктері 

мәселелерін қарайды. Соттарға, 

Конституциялық Кеңеске, 

прокуратура, әділет 

органдарына, алдын ала 

тергеуге, анықтауға, 

адвокатураға және мемлекеттің 

құқықтық тәртіпті, Қазақстан 

Республикасы азаматының 

құқықтары мен заңды 

мүдделерін қорғауды 

қамтамасыз ететін басқа да 

органдарына қатысты 

мәселелерді зерделейді.  

Оқыту нәтижелері: Құқық 

қорғау органдарының қызметін 

реттейтін нормативтік-

құқықтық актілерді білікті 

қолдану, қазіргі заманғы 

ғылыми заң терминологиясын, 

аударма техникасын, іскерлік 

және заң құжаттамасын 

рәсімдеу дағдыларын, кәсіби 

этика мен академиялық 

адалдық нормаларын сақтай 

отырып, заң құжаттарын 

лингвистикалық сараптау 

дағдыларын меңгеру 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Құқық қорғау қызметі туралы, 

Прокуратура туралы, Ішкі 

Істер органдары туралы, 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл туралы, 

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: Курс 

«Правоохранительные органы» как 

учебная дисциплина носит 

синтетический характер. Успешное 

его изучения требует от студентов 

знания различных законодательных 

актов, регламентирующих 

построение и организацию 

деятельности правоохранительных 

органов РК. Правоохранительная 

деятельность является одним из 

видов государственной 

деятельности. Государство создает 

специальные органы, чьей основной 

целью является защита права от 

нарушений, выявление, пресечение и 

предупреждение правонарушений, 

применение к правонарушителям 

мер принуждения. Эти органы 

именуются правоохранительными. 

Результаты обучения: 

Квалифицированно применять 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов, 

владеть современной научной 

юридической терминологией, 

техникой перевода и навыками 

составления деловой и юридической 

документации, навыками 

лингвистической экспертизы 

юридических документов, соблюдая 

профессиональную этику и нормы 

академической честности 

Формируемые компетенции: 

Способен применять законы о 

правоохранительной службе, о 

прокуратуре, об органах внутренних 

дел, о противодействии коррупции, о 

службе экономических 

расследований и осуществлять 

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: The 

course «Law enforcement 

agencies» as an academic 

discipline is synthetic. 

Successful study of it 

requires from students 

knowledge of various 

legislative acts governing 

the construction and 

organization of the 

activities of law 

enforcement agencies of 

the Republic of 

Kazakhstan. Law 

enforcement is one of the 

types of state activity. The 

state creates special 

bodies whose main 

purpose is to protect the 

law from violations, to 

identify, suppress and 

prevent offenses, to apply 

coercive measures to 

offenders. These bodies 

are called law 

enforcement. 

Learning outcomes: To 

apply professionally the 

normative legal acts 

regulating the activities of 

law enforcement agencies, 

to possess modern 

scientific legal 

terminology, translation 



Экономикалық тергеу қызметі 

туралы заңдарды қолдануға 

және құқық қорғау қызметін 

іске асыруға қабілетті; 

құқық қорғау органдарының 

қызметіне байланысты 

мәселелерді талдай білу керек; 

- қолданыстағы заңнамаға 

толықтырулар мен өзгерістерді 

ескере отырып, өз білімі мен 

дағдыларын өз бетінше 

толықтыра және жетілдіре білу 

керек; 

- оқытылатын пәннің әр түрлі 

тақырыптары бойынша 

міндеттерді шеше білу керек; 

- құқық қорғау органдарын 

ұйымдастыру және олардың 

қызметі саласындағы шетелдік 

заңнаманы және оны қолдану 

практикасын талдай білу керек; 

- заңнамалық құрылымдау 

бойынша оң шетелдік 

тәжірибені пайдалана білу 

керек; 

құқық қорғау органдары мен 

соттың қызметін ұйымдастыру 

мен зерделеу кезінде 

салыстырмалы-құқықтық 

зерттеу әдістерін қолдана білуі 

керек. 

 

правоохранительную деятельность; 

должен уметь анализировать и 

решать проблемы, связанные с 

деятельностью правоохранительных 

органов;  

- должен уметь самостоятельно 

дополнять и совершенствовать свои 

знания и умения с учетом 

дополнений и изменений 

действующего законодательства РК; 

- должен уметь решать задачи по 

различным темам изучаемой 

дисциплины; - анализировать 

зарубежное законодательство в 

сфере организации и деятельности 

правоохранительных органов и 

практику его применения;  

должен уметь использовать 

положительный зарубежный опыт 

по законодательному 

конструированию;  

должен уметь применять 

сравнительно-правовые методы 

исследования при изучении 

организации и деятельности 

правоохранительных органов и суда. 

techniques and skills of 

drafting business and legal 

documentation, skills of 

linguistic expertise of 

legal documents, 

observing professional 

ethics and standards of 

academic integrity 

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; 

must be able to: 

- analyze and solve 

problems related to the 

activities of law 

enforcement 

agencies; 

- independently 

supplement and improve 

their knowledge and 

skills, taking into account 

additions and 

amendments to the current 

legislation of the Russian 

Federation; 

- solve problems on 

various topics of the 

studied discipline; 

- analyze foreign 

legislation in the field of 

organization and activity 

of law enforcement 

agencies and the practice 

of its application; 

- use positive foreign 

experience in legislative 

design; 

- apply comparative legal 

research methods in the 

study of the organization 



and 

activities of law 

enforcement agencies and 

the court. 

Модуль коды: АҚӘІЖЗҚ-10   

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу заңнамаларын қолдану                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Пән атауы: Құқық қорғау 

органдары қызметінде адам 

құқықтарын қамтамасыз ету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерді құқық 

қорғау органдары қызметінде 

адам құқықтарын қамтамасыз 

ету жұмысымен терең 

таныстыру және болашақта 

осы органдарда жұмыс істеуге 

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: Пән 

қоғамның саяси жүйесіндегі 

мемлекет пен құқықтың рөлін, 

салалық заң ғылымдарының 

негізгі ережелерін, негізгі 

ұғымдардың, санаттардың, 

институттардың, 

субъектілердің құқықтық 

мәртебелерінің, құқықтық 

қатынастардың мәні мен 

мазмұнын; құқық қолдану 

практикасын; адам құқықтары 

мен бостандықтары 

саласындағы халықаралық 

стандарттарды зерттейді. 

Оқыту нәтижелері: Құқық 

қорғау органдарының қызметін 

Код модуля: ПГУАПЗ-10  

Название модуля: Применение 

Гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: 
Обеспечение прав человека в 

правоохранительной деятельности  

Пререквизиты: Теория государства 

и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена 

Цель: Углубленное ознакомление 

студентов с работой по обеспечению 

прав человека в деятельности 

правоохранительных органов и 

закладывание основы желания 

работать в этих органах в будущем; 

формирование у студентов 

юридического мышления, 

профессионального правосознания и 

высокой правовой культуры. 

Совершенствовать умение 

правильно ориентироваться в 

событиях, происходящих в 

общественной жизни Казахстана. 

Влияние на усвоение подробных 

сведений о деятельности 

правоохранительных органов. 

Краткое описание: Дисциплина 

изучает роль государства и права в 

политической системе общества, 

основные положения отраслевых 

юридических наук, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений; 

правоприменительную практику; 

международные стандарты в области 

прав и свобод человека. 

Результаты обучения: 
Квалифицированно применять 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов, 

владеть современной научной 

Сode of module: 

ACCAPL-10 

Name of module: 
Application of Civil, 

criminal and 

administrative procedural 

legislation 

Name of discipline: 
Ensuring human rights in 

law enforcement 

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: In-depth 

familiarization of students 

with the work on ensuring 

human rights in the 

activities of law 

enforcement agencies and 

laying the foundation for 

the desire to work in these 

bodies in the future; 

formation of students' 

legal thinking, 

professional legal 

awareness and high legal 

culture. To improve the 

ability to correctly 

navigate the events taking 

place in the public life of 

Kazakhstan. Influence on 

the assimilation of 

detailed information about 

the activities of law 

enforcement agencies. 

Brief description: The 

discipline studies the role 

of the state and law in the 

political system of 

society, the main 

provisions of branch legal 

sciences, the essence and 

content of the main 

concepts, categories, 

institutions, legal statuses 



реттейтін нормативтік-

құқықтық актілерді білікті 

қолдану, қазіргі заманғы 

ғылыми заң терминологиясын, 

аударма техникасын, іскерлік 

және заң құжаттамасын 

рәсімдеу дағдыларын, кәсіби 

этика мен академиялық 

адалдық нормаларын сақтай 

отырып, заң құжаттарын 

лингвистикалық сараптау 

дағдыларын меңгеру 

Қалыптасатын құзыреттер:  

- Құқық қорғау органдарының 

қызметін реттейтін 

нормативтік-құқықтық 

актілерді білікті қолданады; 

- адам құқықтары мен 

бостандықтары саласындағы 

халықаралық стандарттарды 

меңгереді; 

-  субъектілердің құқықтық 

мәртебелерінің, құқықтық 

қатынастардың мәні мен 

мазмұнын меңгереді. 

юридической терминологией, 

техникой перевода и навыками 

составления деловой и юридической 

документации, навыками 

лингвистической экспертизы 

юридических документов, соблюдая 

профессиональную этику и нормы 

академической честности 

Формируемые компетенции: 

- Квалифицированно применяет 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность 

правоохранительных органов; 

- владеет международными 

стандартами в области прав и свобод 

человека; 

- владеет сущностью и содержанием 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений. 

of subjects, legal 

relations; law enforcement 

practice; international 

standards in the field of 

human rights and 

freedoms.  

Learning outcomes: To 

apply professionally the 

normative legal acts 

regulating the activities of 

law enforcement agencies, 

to possess modern 

scientific legal 

terminology, translation 

techniques and skills of 

drafting business and legal 

documentation, skills of 

linguistic expertise of 

legal documents, 

observing professional 

ethics and standards of 

academic integrity 

Formed competencies:  

- Competently applies 

regulatory legal acts 

regulating the activities of 

law enforcement agencies; 

- owns international 

standards in the field of 

human rights and 

freedoms; 

- owns the essence and 

content of the legal 

statuses of subjects, legal 

relations. 

Модуль коды: АҚӘІЖЗҚ-10   

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу заңнамаларын қолдану                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Пән атауы: Ақпараттық 

қауіпсіздікті құқықтық 

қамтамасыз ету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерді 

ақпараттық қауіпсіздікті 

құқықтық қамтамасыз ету 

мәселесімен терең таныстыру. 

Код модуля: ПГУАПЗ-10  

Название модуля: Применение 

Гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: Правовое 

обеспечение информационной 

безопасности 

Пререквизиты: Теория государства 

и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена 

Цель: Углубленное ознакомление 

студентов с проблемой правового 

обеспечения информационной 

безопасности. 

Сode of module: 

ACCAPL-10 

Name of module: 
Application of Civil, 

criminal and 

administrative procedural 

legislation 

Name of discipline: Legal 

support of information 

security  

Prerequisites: Theory of 

State and Law  

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: In-depth 



Қысқаша сипаттамасы: Пән 

ақпараттық заңнаманың негізгі 

аспектілерін, мемлекеттік 

құпияны қорғау жүйесінің 

ерекшеліктерін, ақпаратты 

қорғау саласындағы 

лицензиялау және 

сертификаттау ережелерін, 

ақпаратты қорғау саласындағы 

халықаралық заңнаманы, 

ақпарат қауіпсіздігін 

ұйымдастырушылық 

қамтамасыз ету мәселелерін 

зерттейді. 

Оқыту нәтижелері: Құқық 

қорғау органдарының қызметін 

реттейтін нормативтік-

құқықтық актілерді білікті 

қолдану, қазіргі заманғы 

ғылыми заң терминологиясын, 

аударма техникасын, іскерлік 

және заң құжаттамасын 

рәсімдеу дағдыларын, кәсіби 

этика мен академиялық 

адалдық нормаларын сақтай 

отырып, заң құжаттарын 

лингвистикалық сараптау 

дағдыларын меңгеру 

Қалыптасатын құзыреттер:  

- ақпараттық заңнаманың 

негізгі аспектілерін меңгереді;  

- ақпаратты қорғау 

саласындағы лицензиялау және 

сертификаттау ережелерін 

біледі;  

- ақпаратты қорғау 

саласындағы халықаралық 

заңнаманы меңгереді. 

Краткое описание: Дисциплина 

изучает основные аспекты 

информационного законодательства, 

особенности системы защиты 

государственной тайны, правила 

лицензирования и сертификации в 

области защиты информации, 

международное законодательство в 

области защиты информации, 

вопросы организационного 

обеспечения безопасности 

информации. 

Результаты обучения: 
Квалифицированно применять 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов, 

владеть современной научной 

юридической терминологией, 

техникой перевода и навыками 

составления деловой и юридической 

документации, навыками 

лингвистической экспертизы 

юридических документов, соблюдая 

профессиональную этику и нормы 

академической честности 

Формируемые компетенции: 

- владеет основными аспектами 

информационного законодательства; 

- знает правила лицензирования и 

сертификации в области защиты 

информации; 

- владеет международным 

законодательством в области 

защиты информации. 

familiarization of students 

with the problem of legal 

provision of information 

security. 

Brief description: The 

discipline studies the main 

aspects of information 

legislation, the features of 

the state secret protection 

system, the rules of 

licensing and certification 

in the field of information 

protection, international 

legislation in the field of 

information protection, 

issues of organizational 

information security. 

Learning outcomes: To 

apply professionally the 

normative legal acts 

regulating the activities of 

law enforcement agencies, 

to possess modern 

scientific legal 

terminology, translation 

techniques and skills of 

drafting business and legal 

documentation, skills of 

linguistic expertise of 

legal documents, 

observing professional 

ethics and standards of 

academic integrity 

Formed competencies:  

- owns the main aspects of 

information legislation; 

- knows the rules of 

licensing and certification 

in the field of information 

security; 

- has knowledge of 

international legislation in 

the field of information 

protection. 

Модуль коды: АҚӘІЖЗҚ-10   

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу заңнамаларын қолдану                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Пән атауы: Құқық қорғау 

органдарын кадрлық 

қамтамасыз етудің құқықтық 

негіздері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Код модуля: ПГУАПЗ-10  

Название модуля: Применение 

Гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: Правовые 

основы кадрового обеспечения в 

правоохранительных органах  

Сode of module: 

ACCAPL-10 

Name of module: 

Application of Civil, 

criminal and 

administrative procedural 

legislation 

Name of discipline: 



Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерді құқық 

қорғау органдарын кадрлық 

қамтамасыз етудің құқықтық 

негіздерімен терең таныстыру.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

құқық қорғау органдарындағы 

кадр саясатының құқықтық 

негіздерін, құқық қорғау 

органдарында қызмет өткеруді 

реттеудің нормативтік-

құқықтық аспектілерін, құқық 

қорғау органдарының 

жекелеген түрлеріндегі 

кадрмен қамтамасыз ету 

ерекшеліктерін, құқық қорғау 

органдары қызметкерлерінің 

құқықтық және әлеуметтік 

кепілдіктерін зерделейді. 

Оқыту нәтижелері: Құқық 

қорғау органдарының қызметін 

реттейтін нормативтік-

құқықтық актілерді білікті 

қолдану, қазіргі заманғы 

ғылыми заң терминологиясын, 

аударма техникасын, іскерлік 

және заң құжаттамасын 

рәсімдеу дағдыларын, кәсіби 

этика мен академиялық 

адалдық нормаларын сақтай 

отырып, заң құжаттарын 

лингвистикалық сараптау 

дағдыларын меңгеру 

Қалыптасатын құзыреттер:  

- құқық қорғау 

органдарындағы кадр 

саясатының құқықтық 

негіздерін меңгереді;  

-құқық қорғау органдарында 

қызмет өткеруді реттеудің 

нормативтік-құқықтық 

аспектілерін біледі;  

-құқық қорғау органдарының 

жекелеген түрлеріндегі 

кадрмен қамтамасыз ету 

ерекшеліктерімен танысады.  

Пререквизиты: Теория 

государства и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена 

Цель: Углубленное ознакомление 

студентов с правовыми основами 

кадрового обеспечения 

правоохранительных органов 

Краткое описание: Дисциплина 

изучает правовые основы кадровой 

политики в правоохранительных 

органах, нормативно-правовые 

аспекты регулирования 

прохождения службы в 

правоохранительных органах, 

особенности кадрового обеспечения 

в отдельных видах 

правоохранительных органов, 

правовые и социальные гарантии 

сотрудников правоохранительных 

органов. 

Результаты обучения: 
Квалифицированно применять 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов, 

владеть современной научной 

юридической терминологией, 

техникой перевода и навыками 

составления деловой и юридической 

документации, навыками 

лингвистической экспертизы 

юридических документов, соблюдая 

профессиональную этику и нормы 

академической честности 

Формируемые компетенции: 

- владеет правовыми основами 

кадровой политики в 

правоохранительных органах; 

- знает нормативно-правовые 

аспекты регулирования 

прохождения службы в 

правоохранительных органах; 

- знакомится с особенностями 

кадрового обеспечения в отдельных 

видах правоохранительных органов. 

Legal basis of personnel 

support in law 

enforcement agencies  

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: In-depth 

familiarization of students 

with the legal foundations 

of staffing law 

enforcement agencies 

Brief description: The 

discipline studies the legal 

foundations of personnel 

policy in law enforcement 

agencies, regulatory and 

legal aspects of regulating 

service in law 

enforcement agencies, 

features of personnel 

support in certain types of 

law enforcement agencies, 

legal and social 

guarantees of law 

enforcement officers. 

Learning outcomes: To 

apply professionally the 

normative legal acts 

regulating the activities of 

law enforcement agencies, 

to possess modern 

scientific legal 

terminology, translation 

techniques and skills of 

drafting business and legal 

documentation, skills of 

linguistic expertise of 

legal documents, 

observing professional 

ethics and standards of 

academic integrity 

Formed competencies:  

- owns the legal basis of 

personnel policy in law 

enforcement agencies; 

- knows the regulatory 

and legal aspects of the 

regulation of service in 

law enforcement agencies; 



- gets acquainted with the 

peculiarities of staffing in 

certain types of law 

enforcement agencies. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ-7  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік 

іс жүргізу құқығын қолдану                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Пән атауы: Экономикалық 

қылмыстардың қылмыстық-

құқықтық сипаттамасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы (ерекше 

бөлім)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Экономикалық 

қызмет саласында қылмыс 

жасаудың өзекті мәселелерін 

және олар үшін 

жауапкершілікті зерттеу. 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

экономикалық қызмет 

саласында, кәсіпкерлік 

саласында, қаржы-несие 

саласында және сыртқы 

экономикалық қызмет пен 

Кедендік бақылау саласында 

қылмыстардың теориялық 

аспектілерін, жалпы 

сипаттамасын және түрлерін 

қарастырады. Заң қызметінің 

экономикалық салаларында 

нормативтік құқықтық 

актілерді білікті қолдану 

дағдыларын қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: Құқық 

бұзушылықтардың 

қылмыстық, әкімшілік, 

қоғамдық, экономикалық, 

экологиялық және өзге де 

түрлерін реттеу үшін 

конституциялық, әкімшілік, 

қылмыстық, азаматтық, 

кедендік, медициналық, 

ақпараттық құқық нормаларын 

дұрыс қолдану 

Қалыптасатын құзыреттер:  

1. білуге тиіс: 

Код модуля: ПГУАПЗ-7  

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: Уголовно-

правовая характеристика 

экономических преступлений 

Пререквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (особенная 

часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена 

Цель: изучение актуальных проблем 

совершения преступлений в сфере 

экономической деятельности и 

ответственности за них.  

Краткое описание: Дисциплина 

рассматривает теоретические 

аспекты, общую характеристику и 

виды преступлений в сфере 

экономической деятельности, в 

сфере предпринимательства, в 

финансово-кредитной сфере и в 

сфере внешнеэкономической 

деятельности и таможенного 

контроля. Формирует навыки 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

экономических сферах юридической 

деятельности. 

Результаты обучения: Правильно 

применять нормы 

конституционного, 

административного, уголовного, 

гражданского, таможенного, 

медицинского, информационного 

права для регулирования уголовных, 

административных, общественных, 

экономических, экологических и 

иных видов правонарушений  

Формируемые компетенции: 

1. должен знать: 

 базовые понятия уголовного права ; 

условия развития уголовно-правовой 

охраны экономической 

деятельности; 

Сode of module: 

ACCAPL-7 

Name of module: 
Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Criminal-legal 

characteristics of 

economic crimes  

Prerequisites: Criminal 

Law of the Republic of 

Kazakhstan (special part) 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: study of actual 

problems of committing 

crimes in the sphere of 

economic activity and 

responsibility for them. 

Brief description: The 

discipline considers 

theoretical aspects, 

general characteristics and 

types of crimes in the field 

of economic activity, in 

the field of 

entrepreneurship, in the 

financial and credit sphere 

and in the field of foreign 

economic activity and 

customs control. Develops 

the skills to apply 

regulatory legal acts in the 

economic spheres of legal 

activity in a qualified 

manner. 

Learning outcomes: 
Correctly apply the norms 

of constitutional, 

administrative, criminal, 

civil, customs, medical, 

information law to 

regulate criminal, 

administrative, social, 



қылмыстық құқықтың негізгі 

ұғымдары ; 

экономикалық қызметті 

қылмыстық-құқықтық 

қорғауды дамыту шарттары; 

қазіргі заманғы қылмыстық 

құқық контексіндегі" 

Экономикалық қызмет 

саласындағы қылмыстар " 

курсының мазмұны; 

құқық қорғау органдарының 

қылмыстық құқықтық 

нормалармен реттелетін 

қатынастар саласындағы құқық 

қолдану қызметінің негізгі 

бағыттары; 

2. білу керек: 

Экономикалық қызмет 

саласындағы қылмыстар 

құрамдарын талдау; 

Экономикалық қызмет 

саласындағы заңды мінез-

құлық шекарасын айқындау; 

қылмыстық заңнамадағы 

өзгерістерді ескере отырып, өз 

білімі мен дағдыларын дербес 

жетілдіру; 

экономикалық қатынастарды 

қылмыстық-құқықтық реттеу 

теориясының және құқық 

қолдану практикасының өзекті 

проблемаларын анықтау; 

3. меңгеруі тиіс: 

нормативтік құжаттардың 

өзгерістерімен және жаңа 

нормативтік құжаттармен 

жұмыс істеудің практикалық 

дағдылары; 

Экономикалық қызмет 

саласында қылмыс жасағаны 

үшін қылмыстық 

жауапкершілік саласындағы 

практикалық жағдайларды 

(казустарды) шешу дағдылары; 

Экономикалық қызмет 

саласындағы іс-әрекетті дұрыс 

саралау дағдылары; 

4. қабілеті мен дайындығын 

көрсетуі керек: 

- болашақ кәсіби қызметінде 

Экономикалық қызмет 

саласындағы қылмыстық 

содержание курса "Преступления в 

сфере экономической деятельности" 

в контексте современного 

уголовного права; 

основные направления 

правоприменительной деятельности 

правоохранительных органов в 

сфере отношений, регулируемых 

уголовно правовыми нормами; 

 2. должен уметь: 

анализировать составы 

преступлений в сфере 

экономической деятельности; 

определять границы правомерного 

поведения в сфере экономической 

деятельности; 

самостоятельно совершенствовать 

свои знания и навыки с учетом 

изменений в уголовном 

законодательстве; 

выявлять актуальные проблемы 

теории уголовно-правового 

регулирования экономических 

отношений и правоприменительной 

практики; 

 3. должен владеть: 

практическими навыками работы с 

изменениями нормативных 

документов и с новыми 

нормативными документами; 

навыками решения практических 

ситуаций (казусов) в сфере 

уголовной ответственности за 

совершение преступлений в сфере 

экономической деятельности; 

навыками правильно 

квалифицировать содеянное в сфере 

экономической деятельности; 

4. должен демонстрировать 

способность и готовность: 

 - проявлять полученные знания в 

области определения круга 

преступных деяний в сфере 

экономической деятельности в 

будущей профессиональной 

деятельности. 

economic, environmental 

and other types of 

offenses 

Formed competencies:  

1. must know: 

basic concepts of criminal 

law ; 

conditions for the 

development of criminal 

law protection of 

economic activity; 

the content of the course 

"Crimes in the sphere of 

economic activity" in the 

context of modern 

criminal law; 

the main directions of law 

enforcement activities of 

law enforcement agencies 

in the field of relations 

regulated by criminal law 

norms; 

2. must be able to: 

analyze the elements of 

crimes in the field of 

economic activity; 

determine the boundaries 

of lawful behavior in the 

field of economic activity; 

independently improve 

their knowledge and skills 

taking into account 

changes in criminal 

legislation; 

to identify actual 

problems of the theory of 

criminal law regulation of 

economic relations and 

law enforcement practice; 

3. must possess: 

practical skills of working 

with changes in regulatory 

documents and with new 

regulatory documents; 

skills of solving practical 

situations (incidents) in 

the field of criminal 

responsibility for 

committing crimes in the 

field of economic activity; 

skills to properly qualify 

what has been done in the 



әрекеттер шеңберін анықтау 

саласында алған білімдерін 

көрсету. 

field of economic activity; 

4. must demonstrate the 

ability and willingness: 

- to demonstrate the 

acquired knowledge in the 

field of determining the 

range of criminal acts in 

the field of economic 

activity in future 

professional activity. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ-7  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Пән атауы: Әскери 

құқықбұзушылықтармен 

күресудің қылмыстық-

құқықтық сипаттамасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (ерекше 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерді 

әскери 

құқықбұзушылықтармен 

күресудің қылмыстық- 

құқықтық сипаттамасымен 

терең таныстыру 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

әскери құқық 

бұзушылықтардың теориялық 

аспектілерін, жалпы 

сипаттамасы мен түрлерін, 

сондай-ақ осы құқық 

бұзушылықтар бойынша 

қылмыстық-құқықтық 

жауапкершілік шараларын 

зерделейді. Әскери қызметте 

құқық бұзушылық саласында 

нормативтік - құқықтық 

актілерді білікті қолдану 

дағдыларын қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: Құқық 

бұзушылықтардың 

қылмыстық, әкімшілік, 

қоғамдық, экономикалық, 

экологиялық және өзге де 

түрлерін реттеу үшін 

конституциялық, әкімшілік, 

Код модуля: ПГУАПЗ-7  

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: Уголовно-

правовая характеристика борьбы с 

воинскими правонарушениями 

Пререквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (особенная 

часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена 

Цель: Углубленное ознакомление 

студентов с уголовно-правовой 

характеристикой борьбы с военными 

правонарушениями 

Краткое описание: Дисциплина 

изучает теоретические аспекты, 

общую характеристику и виды 

воинских правонарушений, а также 

меры уголовно-правовой 

ответственности по данным 

правонарушениям. Формирует 

навыки квалифицированно 

применения нормативно- правовых 

актов в сфере правонарушений в 

воинской службе. 

Результаты обучения: Правильно 

применять нормы 

конституционного, 

административного, уголовного, 

гражданского, таможенного, 

медицинского, информационного 

права для регулирования уголовных, 

административных, общественных, 

экономических, экологических и 

иных видов правонарушений  

Формируемые компетенции: 

Владеет теоретическими аспектами 

военных правонарушений, а также 

Сode of module: 

ACCAPL-7 

Name of module: 
Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Criminal-legal 

characteristics of the fight 

against military offenses            

Prerequisites: Criminal 

Law of the Republic of 

Kazakhstan (special part) 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: In-depth 

familiarization of students 

with the criminal-legal 

characteristics of the fight 

against military offenses 

Brief description: The 

discipline studies 

theoretical aspects, 

general characteristics and 

types of military offenses, 

as well as measures of 

criminal liability for these 

offenses. Forms skills of 

qualified application of 

normative legal acts in the 

field of offenses in 

military service. 

Learning outcomes: 
Correctly apply the norms 

of constitutional, 

administrative, criminal, 

civil, customs, medical, 

information law to 

regulate criminal, 



қылмыстық, азаматтық, 

кедендік, медициналық, 

ақпараттық құқық нормаларын 

дұрыс қолдану  

Қалыптасатын құзыреттер:  

Әскери құқық 

бұзушылықтардың теориялық 

аспектілерін меңгереді, сондай-

ақ осы құқық бұзушылықтар 

бойынша қылмыстық-

құқықтық жауапкершілік 

шараларын біледі. Әскери 

қызметте құқық бұзушылық 

саласында нормативтік - 

құқықтық актілерді білікті 

қолданады. 

знает меры уголовно-правовой 

ответственности по данным 

правонарушениям. 

Квалифицированно применяет 

нормативно-правовые акты в сфере 

правонарушений на воинской 

службе. 

administrative, social, 

economic, environmental 

and other types of 

offenses 

Formed competencies:  

He is proficient in the 

theoretical aspects of 

military offenses, and also 

knows the measures of 

criminal liability for these 

offenses. Competently 

applies regulatory legal 

acts in the field of 

offenses in military 

service. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ-7  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Пән атауы: Сыбайлас 

жемқорлық қылмыстарының 

қылмыстық-құқықтық 

мінездемесі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (ерекше 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерді 

сыбайлас жемқорлық 

қылмыстарының қылмыстық-

құқықтық сипаттамасымен 

терең таныстыру 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимылдың қылмыстық-

құқықтық және 

криминологиялық тетіктерін, 

сыбайлас жемқорлық 

қылмыстар ұғымы мен 

белгілерін, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-

қимылды құқықтық реттеуді, 

сыбайлас жемқорлық 

қылмыстар жасайтын 

қылмыскердің жеке басының 

криминалистік сипаттамасы 

мәселелерін, сыбайлас 

жемқорлық пен сыбайлас 

Код модуля: ПГУАПЗ-7  

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: Уголовно-

правовая характеристика 

коррупционных преступлений 

Пререквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (особенная 

часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена 

Цель: Углубленное ознакомление 

студентов с уголовно-правовой 

характеристикой коррупционных 

преступлений 

Краткое описание: Дисциплина 

изучает уголовно-правовые и 

криминологические механизмы 

противодействия коррупции, 

понятие и признаки коррупционных 

преступлений, правовое 

регулирование противодействия 

коррупции, вопросы 

криминалистической 

характеристики личности 

преступника, совершающего 

коррупционные преступления, 

причины и условия коррупции и 

коррупционной преступности. 

Результаты обучения: Сравнивать 

эффективность уголовно-правовых и 

криминологических механизмов 

противодействия коррупции, меры 

Сode of module: 

ACCAPL-7 

Name of module: 
Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Criminal-legal 

characteristics of 

corruption crimes   

Prerequisites: Criminal 

Law of the Republic of 

Kazakhstan (special part) 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: In-depth 

familiarization of students 

with the criminal and 

legal characteristics of 

corruption crimes 

Brief description: The 

discipline studies the 

criminal-legal and 

criminological 

mechanisms of combating 

corruption, the concept 

and signs of corruption 

crimes, the legal 

regulation of combating 

corruption, the issues of 

criminalistic 

characteristics of the 

personality of a criminal 



жемқорлық қылмысының 

себептері мен жағдайларын 

зерделейді.  

Оқыту нәтижелері: Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-

қимылдың қылмыстық-

құқықтық және 

криминологиялық тетіктерінің 

тиімділігін, қылмыстық құқық 

бұзушылықтар бойынша 

қылмыстық-құқықтық 

жауапкершілік шараларын 

салыстыру  

Қалыптасатын құзыреттер:  

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимылдың қылмыстық-

құқықтық және 

криминологиялық тетіктерін 

меңгереді;  

сыбайлас жемқорлық 

қылмыстар ұғымы мен 

белгілерін біледі;  

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимылды құқықтық реттеуді, 

Сыбайлас жемқорлық 

қылмыстар жасайтын 

қылмыскердің жеке басының 

криминалистік сипаттамасы 

меңгереді. 

уголовно-правовой ответственности 

по уголовным правонарушениям  

Формируемые компетенции: 

Владеет уголовно-правовыми и 

криминологическими механизмами 

противодействия коррупции; 

знает понятие и признаки 

коррупционных преступлений; 

Владеет правовым регулированием 

противодействия коррупции, 

криминалистической 

характеристикой личности 

преступника, совершающего 

коррупционные преступления. 

who commits corruption 

crimes, the causes and 

conditions of corruption 

and corruption crime. 

Learning outcomes: To 

compare the effectiveness 

of criminal and 

criminological 

mechanisms for 

combating corruption, 

measures of criminal 

liability for criminal 

offenses 

Formed competencies:  

Owns criminal-legal and 

criminological 

mechanisms of combating 

corruption; 

knows the concept and 

signs of corruption 

crimes; 

Owns the legal regulation 

of anti-corruption, 

criminalistic 

characteristics of the 

personality of the criminal 

who commits corruption 

crimes. 

Модуль коды: ҚҚҚҚР-8 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық 

құқықтық қатынастардың 

құқықтық реттелуі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Пән атауы: Құқық қорғау 

органдарындағы сыбайлас 

жемқорлық қылмыстар мен 

құқықбұзушылықтардың 

алдын алудың құқықтық 

негіздері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерді құқық 

қорғау органдарындағы 

сыбайлас жемқорлық 

қылмыстар мен 

құқықбұзушылықтардың 

алдын алудың жолдарымен 

Код модуля: ПРУП-8 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: Правовые 

основы противодействия 

коррупционным преступлениям и 

правонарушениям в 

правоохранительных органах 

Пререквизиты: Теория государства 

и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена 

Цель: Ознакомление студентов с 

способами предупреждения 

коррупционных преступлений и 

правонарушений в 

правоохранительных органах. 

Краткое описание: Изучает 

коррупцию как социально-правовое 

явление; основы государственной и 

Сode of module: 

LRCLR-8 
Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and 

criminal legal relations 

Name of discipline: 
Legal framework for 

countering corruption 

crimes and offenses in law 

enforcement agencies  

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: Familiarization 

of students with ways to 

prevent corruption crimes 

and offenses in law 

enforcement agencies. 

Brief description: 



танысту. 

Қысқаша сипаттамасы: 
Сыбайлас жемқорлықты 

әлеуметтік-құқықтық құбылыс 

ретінде зерделейді; сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-

қимылдың мемлекеттік және 

халықаралық жүйесінің 

негіздері, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы саясаттың 

мәні мен құрылымы, сыбайлас 

жемқорлық көріністеріне 

тиімді қарсы іс-қимыл жасау 

мақсатында азаматтық қоғам 

институттарының қатысу 

тетіктері мен нысандары, 

сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтар үшін заңнама 

бойынша жауаптылыққа 

тартудың түрлері мен негіздері. 

Оқыту нәтижелері: Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-

қимылдың қылмыстық-

құқықтық және 

криминологиялық тетіктерінің 

тиімділігін, қылмыстық құқық 

бұзушылықтар бойынша 

қылмыстық-құқықтық 

жауапкершілік шараларын 

салыстыру 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Сыбайлас жемқорлықты 

әлеуметтік-құқықтық 

сипаттамасын меңгереді; 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимылдың мемлекеттік және 

халықаралық жүйесінің 

негіздерін біледі; сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы саясаттың 

мәні мен құрылымын 

меңгереді; сыбайлас 

жемқорлық құқық 

бұзушылықтар үшін заңнама 

бойынша жауаптылыққа 

тартудың түрлерін біле алады. 

международной системы 

противодействия коррупции, 

сущность и структуру 

антикоррупционной политики, 

механизмы и формы участия 

институтов гражданского общества в 

целях эффективного 

противодействия коррупционным 

проявлениям, виды и основания 

привлечения к ответственности за 

коррупционные правонарушения по 

законодательству. 

Результаты обучения: Сравнивать 

эффективность уголовно-правовых и 

криминологических механизмов 

противодействия коррупции, меры 

уголовно-правовой ответственности 

по уголовным правонарушениям 

Формируемые компетенции: 

Владеет социально-правовой 

характеристикой коррупции; знает 

основы государственной и 

международной системы 

противодействия коррупции; владеет 

сущностью и структурой 

антикоррупционной политики; знает 

виды привлечения к ответственности 

по законодательству за 

коррупционные правонарушения. 

Studies corruption as a 

socio-legal phenomenon; 

the basics of the state and 

international anti-

corruption system, the 

essence and structure of 

anti-corruption policy, 

mechanisms and forms of 

participation of civil 

society institutions in 

order to effectively 

counter corruption 

manifestations, types and 

grounds for bringing to 

justice for corruption 

offenses under the law. 

Learning outcomes: To 

compare the effectiveness 

of criminal and 

criminological 

mechanisms for 

combating corruption, 

measures of criminal 

liability for criminal 

offenses 

Formed competencies:  

Owns the socio-legal 

characteristics of 

corruption; knows the 

basics of the state and 

international anti-

corruption system; owns 

the essence and structure 

of anti-corruption policy; 

knows the types of 

prosecution under the law 

for corruption offenses. 

Модуль коды: ҚҚҚҚР-8 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық 

құқықтық қатынастардың 

құқықтық реттелуі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Пән атауы: Уәкілетті  

учаскелік полиция 

Код модуля: ПРУП-8 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: Правовые 

основы организации деятельности 

Сode of module: 

LRCLR-8 
Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and 

criminal legal relations 

Name of discipline: 



қызметкерлерінің қызметін 

ұйымдастырудың құқықтық 

негіздері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерді 

уәкілетті  учаскелік полиция 

қызметкерлерінің қызметін 

ұйымдастырудың құқықтық 

сипаттамасымен терең 

таныстыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

теориялық сипатқа ие және 

студенттерді қоғамдық тәртіпті 

және қоғамдық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету, сондай-ақ 

қылмыстар мен құқық 

бұзушылықтарға қарсы іс-

қимыл бойынша учаскелік 

полиция уәкілінің қызметін 

ұйымдастыру саласында 

қолданылатын заңнаманың 

негіздерімен таныстыруды 

көздейді. Учаскелік полиция 

уәкілдерінің кәсіби міндеттерін 

орындау үшін студенттердің 

практикалық біліктері мен 

дағдыларын дамытады.  

Оқыту нәтижелері: Құқық 

қорғау органдарының қызметін 

реттейтін нормативтік-

құқықтық актілерді білікті 

қолдану, қазіргі заманғы 

ғылыми заң терминологиясын, 

аударма техникасын, іскерлік 

және заң құжаттамасын 

рәсімдеу дағдыларын, кәсіби 

этика мен академиялық 

адалдық нормаларын сақтай 

отырып, заң құжаттарын 

лингвистикалық сараптау 

дағдыларын меңгеру 

Қалыптасатын құзыреттер:  

-учаскелік полиция уәкілінің 

қызметін ұйымдастыру 

саласында қолданылатын 

заңнаманың негіздерін 

меңгереді; 

участковых уполномоченных 

полиции 

Пререквизиты: Теория государства 

и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена 

Цель: Углубленное ознакомление 

студентов с правовой 

характеристикой организации 

деятельности уполномоченных 

участковых сотрудников полиции. 

Краткое описание: Дисциплина 

носит теоретический характер и 

предполагает ознакомление 

студентов с основами 

законодательства, действующего в 

области организации деятельности 

участкового уполномоченного 

полиции по обеспечению охраны 

общественного порядка и 

общественной безопасности, а также 

противодействию преступлениям и 

правонарушениям. Развивает 

практические умения и навыки у 

студентов для выполнения 

профессиональных обязанностей 

участковых уполномоченных 

полиции.  

Результаты обучения: 
Квалифицированно применять 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов, 

владеть современной научной 

юридической терминологией, 

техникой перевода и навыками 

составления деловой и юридической 

документации, навыками 

лингвистической экспертизы 

юридических документов, соблюдая 

профессиональную этику и нормы 

академической честности 

Формируемые компетенции: 

владеет основами законодательства, 

применяемого в сфере организации 

деятельности участкового 

уполномоченного полиции; 

- владеет правовым статусом 

участкового уполномоченного 

полиции. 

Legal basis for the 

organization of the 

activities of district police 

commissioners 

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: In-depth 

familiarization of students 

with the legal 

characteristics of the 

organization of the 

activities of authorized 

precinct police officers. 

Brief description: The 

discipline is theoretical in 

nature and involves 

familiarizing students 

with the basics of the 

legislation in force in the 

field of organizing the 

activities of the district 

police commissioner to 

ensure the protection of 

public order and public 

safety, as well as 

countering crimes and 

offenses. Develops 

practical skills and 

abilities of students to 

perform professional 

duties of district police 

officers.  

Learning outcomes: To 

apply professionally the 

normative legal acts 

regulating the activities of 

law enforcement agencies, 

to possess modern 

scientific legal 

terminology, translation 

techniques and skills of 

drafting business and legal 

documentation, skills of 

linguistic expertise of 

legal documents, 

observing professional 

ethics and standards of 

academic integrity  



-учаскелік полиция уәкілінің 

құқықтық мәртебесін 

меңгереді. 

Formed competencies:  

owns the basics of 

legislation applied in the 

field of organization of 

the activities of the district 

commissioner of the 

police; 

- has the legal status of a 

local police 

commissioner. 

Модуль коды: АІЖҚҚ-11   

Модуль атауы: Азаматтық іс 

жүргізу құқығын қолдану                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 
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Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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, 

Код модуля: ПГПЗ-11      Название 

модуля: Применение гражданского 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: 
Гражданское процессуальное право 

Республики Казахстан 

Пререквизиты: Гражданское право 

Республики Казахстан 

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: Предметом 

изучения дисциплины является 

совокупность норм, 

представляющих собой отрасль 

права, регулирующую деятельность 

Сode of module: ACPL-

11 

Name of module: 

Application of civil 

procedure legislation 

Name of discipline: Civil 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Civil law 

of the Rebublic of 

Kazakhstan 

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 



процестің кезеңдері, яғни 

азаматтық іс жүргізу құқығы 

әрекет ететін құқықтық 

ұғымдар мен категориялар 

туралы білім беру. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Пәнді зерделеу мәні азаматтар 

мен ұйымдардың бұзылған 

немесе даулы құқықтары мен 

заңды мүдделерін қорғау 

туралы талаптар негізінде 

туындайтын азаматтық-

құқықтық дауларды шешу 

бойынша Сот төрелігі 

органдарының қызметін, 

сондай-ақ ерекше іс жүргізу 

істерін реттейтін құқық саласы 

болып табылатын нормалар 

жиынтығы болып табылады. 

Оқыту нәтижелері: 
Азаматтық сот ісін жүргізудің 

түрлері мен сатылары, 

азаматтық құқық 

қатынастарының субъектілері 

туралы, азаматтық істер 

бойынша соттық дәлелдеудің 

мақсаттары мен ерекшеліктері 

және азаматтық іс жүргізуде 

сот актілерін қайта қараудың 

түрлерін игереді.   Азаматтық 

сот ісін жүргізу туралы 

заңнамалардың құрылымы мен 

құрамын, азаматтық іс жүргізу 

құқық қатынастарының 

субъектілерінің құрамы мен 

процессуалдық жағдайын, 

соттық дәлелдемелердің 

ұғымын, соттық 

дәлелдемелерді зерттеу 

тәртібін, бірінші және екінші 

сатыдағы сотта азаматтық 

істерді қарау мен шешудің  

тәртібін біледі. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Азаматтық процестің негізгі 

ережелерін біледі; азаматтық 

процесс саласының жүйесін 

құрайтын нормативтік 

құқықтық базаны; азаматтық іс 

жүргізу құқығының негізгі 

институттарын; соттар 

арасындағы ведомстволық 

органов правосудия по разрешению 

гражданско-правовых споров, 

возникающих на основе требований 

о защите нарушенных или 

оспоренных прав и законных 

интересов граждан и организаций, а 

также дел особого производства.  

Результаты обучения: Способен 

осваивать виды и стадии 

гражданского судопроизводства, 

субъекты гражданско-правовых 

отношений, цели и особенности 

судебного доказывания по 

гражданским делам и виды 

пересмотра судебных актов в 

гражданском процессе. Знает 

структуру и состав законодательства 

о гражданском судопроизводстве, 

состав и процессуальное положение 

субъектов гражданского 

судопроизводства, понятие 

судебных доказательств, порядок 

исследования судебных 

доказательств, порядок 

рассмотрения и разрешения 

гражданских дел в суде первой и 

второй инстанции. 

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; 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 

obligations of the court 

and the persons 

participating in the case, 

the stages of the process, 

that is, about those legal 

concepts and categories 

that civil procedural law 

operates with. 

Brief description: The 

subject of the discipline is 

a set of norms that 

represent a branch of law 

that regulates the activities 

of justice bodies to 

resolve civil law disputes 

arising on the basis of 

claims for the protection 

of violated or disputed 

rights and legitimate 

interests of citizens and 

organizations, as well as 

cases of special 

proceedings.  

Learning outcomes: 
Masters the types and 

stages of civil 

proceedings, the subjects 

of civil law relations, the 

purposes and features of 

judicial evidence in civil 

cases and the types of 

review of judicial acts in 

civil proceedings. Knows 

the structure and 

composition of the 

legislation on civil 

proceedings, the 

composition and 

procedural status of the 

subjects of civil 

proceedings, the concept 

of judicial evidence, the 

order of examination of 

judicial evidence, the 

order of consideration and 

resolution of civil cases in 

the court of first and 

second instance. 

Formed competencies: - 

to understand the social 

significance of the future 

profession, to master a 



бағыныстылықтың аражігін 

ажыратуды; азаматтық процесс 

сатыларын; соттар шешетін 

даулар санының едәуір өсуіне 

байланысты саланы дамыту 

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. 

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. 

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 

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 

Код модуля: ПГУАПЗ-7  

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

Сode of module: 

ACCAPL-7 

Name of module: 
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Пән атауы: Қазақстан 

Республикасындағы 

прокурорлық қадағалау                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: 

 Пәнді оқытудың мақсаты 

прокурорлық қадағалау білім 

алушылардың жалпы кәсіптік 

және прокурорлық 

қадағалаудың теориялық 

ережелері мен проблемаларын 

іске асыруға ықпал ететін,  

құқықтық негіздер, субъектілер 

шеңбері, прокурорлық 

қадағалауды жүзеге асырудың 

өкілеттіктері, нысандары мен 

әдістерін үйрету. 

прокурорларды қадағалаудың 

ерекшеліктері заң 

бұзушылықтарды анықтау 

бойынша ғана емес, сонымен 

қатар 

жіберілген заң 

бұзушылықтарды жою және 

олардың алдын алу. 

Қысқаша сипаттамасы: Курс 

Қазақстан Республикасындағы 

прокурорлық қадағалаудың 

негізгі салалары мен 

бағыттарын зерделейді. 

Студенттерде ҚР Прокуратура 

органдарының ұйымдастыру 

және қызметінің жүйесін, 

құрылымы мен принциптерін 

түсіну; прокурорлық қадағалау 

актілерін практикада қолдану, 

сондай-ақ процессуалдық 

құжаттардың әртүрлі түрлерін 

құрастыру дағдылары мен 

біліктерін қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері:  
Құқық қорғау органдарының 

қызметін реттейтін 

нормативтік-құқықтық 

актілерді білікті қолдану, 

административного процессуального 

законодательства Название 

дисциплины: Прокурорской надзор 

в Республике Казахстан 

Пререквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (особенная 

часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена  

Цель: Целью преподавания 

дисциплины прокурорский надзор 

является освоение обучающимися 

общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, 

способствующих реализации 

 теоретических положений и 

проблем прокурорского надзора, 

направленных на ознакомление 

студентов с такими понятиями как 

правовые основы, круг субъектов, 

полномочия, формы и методы 

осуществления прокурорского 

надзора; 

особенности надзора прокуроров не 

только по выявлению нарушений 

законности, но и по принятию 

действенных мер для 

устранения допущенных нарушений 

законности и их предотвращения. 

Краткое описание: Курс изучает 

основные отрасли и направления 

прокурорского надзора в Республике 

Казахстан. Формирует у студентов 

навыки и умения разбираться в 

системе, структуре и принципах 

организации и деятельности органов 

прокуратуры РК; применять на 

практике акты прокурорского 

надзора, а также составлять разные 

виды процессуальных документов. 

Результаты обучения:  

Квалифицированно применять 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов, 

владеть современной научной 

юридической терминологией, 

техникой перевода и навыками 

составления деловой и юридической 

документации, навыками 

лингвистической экспертизы 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law  

Name of discipline: 
Prosecutors supervision in 

the Republic of 

Kazakhstan 

Prerequisites: Criminal 

Law of the Republic of 

Kazakhstan (special part) 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: The purpose of 

studying the discipline is 

the formation of 

knowledge of the norms 

of prosecutorial 

supervision, necessary in 

the professional activities 

of a lawyer. The academic 

discipline "Prosecution 

Supervision" is one of the 

most important legal 

disciplines, the study of 

which is necessary, since 

this course deals with the 

organization, activities 

and powers of the 

prosecutor's office. 

Brief description: The 

course studies the main 

branches and directions of 

prosecutor's supervision in 

the Republic of 

Kazakhstan. Forms 

students ' skills and 

abilities to understand the 

system, structure and 

principles of organization 

and activity of the 

Prosecutor's office of the 

Republic of Kazakhstan; 

to apply in practice acts of 

prosecutor's supervision, 

as well as to draw up 

different types of 

procedural documents. 

Learning outcomes:  
To apply professionally 



қазіргі заманғы ғылыми заң 

терминологиясын, аударма 

техникасын, іскерлік және заң 

құжаттамасын рәсімдеу 

дағдыларын, кәсіби этика мен 

академиялық адалдық 

нормаларын сақтай отырып, 

заң құжаттарын 

лингвистикалық сараптау 

дағдыларын меңгеру 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Біледі: 

- прокурордың өкілеттіктері; 

- мәдениетті мінез-құлық, 

әріптестермен 

ынтымақтастыққа, топта 

жұмыс жасауға дайын. 

Істей біледі: 

- прокурорлық ден қоюдың 

заңды құралдарын қолдану; 

- кәсіби міндеттерін адал 

атқаруға, адвокаттық этика 

қағидаларын сақтауға; 

- кәсіби қызметінің бейініне 

сәйкес құқықтық актілерді 

әзірлеуге қатысу. 

Дағдыларды меңгерген: 

- Прокурорлық қадағалауды 

жүзеге асырудың тактикасы 

мен әдістемесі. 

- құқықтық тәртіпті, жеке 

адамның, қоғамның, 

мемлекеттің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету бойынша 

қызметтік міндеттерді орындау 

дағдылары. 

 

юридических документов, соблюдая 

профессиональную этику и нормы 

академической честности 

Формируемые компетенции: Знать:  

- круг полномочий прокурора;  

- культуруповедения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в 

коллективе. 

Уметь:  

- применять правовые средства 

прокурорского реагирования;  

- добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

- участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- тактикой и методикой 

осуществления прокурорского 

надзора. 

- навыками выполнения 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства.  

the normative legal acts 

regulating the activities of 

law enforcement agencies, 

to possess modern 

scientific legal 

terminology, translation 

techniques and skills of 

drafting business and legal 

documentation, skills of 

linguistic expertise of 

legal documents, 

observing professional 

ethics and standards of 

academic integrity 

Formed competencies:  
To know: 

- terms of reference of the 

prosecutor; 

- cultural behavior, ready 

to cooperate with 

colleagues, work in a 

team. 

Be able to: 

- apply legal means of 

prosecutorial response; 

- conscientiously perform 

professional duties, 

observe the principles of 

ethics of a lawyer; 

- participate in the 

development of legal acts 

in accordance with the 

profile of their 

professional activities. 

Own: 

- Tactics and methodology 

for the implementation of 

prosecutorial supervision. 

- skills to perform official 

duties to ensure law and 

order, security of the 

individual, society, state. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ-7  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану    

Пән атауы: Мемлекеттік 

қызмет және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

органдарының қызметі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Код модуля: ПГУАПЗ-7  

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: 

Деятельности органов по делам 

государственой службы и 

противодействию коррупции 

Пререквизиты: Теория государства 

Сode of module: 

ACCAPL-7 

Name of module: 
Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Activities of public 

service and anti-



Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерді 

мемлекеттік қызмет және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл органдарының 

қызметімен тереңірек 

таныстыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимылмен байланысты 

құқықтық санаттарды, 

терминологияны, ұғымдық 

аппаратты зерделеуге 

бағытталған; сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-

қимылдың құқықтық және 

ұйымдастырушылық негіздерін 

қарайды; сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы құқық 

бұзушылықтарға белсенді іс-

қимылдың азаматтық 

ұстанымын қалыптастыру 

мәселелерін; Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

органдардың қызметін 

қарайды. 

Оқыту нәтижелері: Құқық 

қорғау органдарының қызметін 

реттейтін нормативтік-

құқықтық актілерді білікті 

қолдану, қазіргі заманғы 

ғылыми заң терминологиясын, 

аударма техникасын, іскерлік 

және заң құжаттамасын 

рәсімдеу дағдыларын, кәсіби 

этика мен академиялық 

адалдық нормаларын сақтай 

отырып, заң құжаттарын 

лингвистикалық сараптау 

дағдыларын меңгеру 

Қалыптасатын құзыреттер:  

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимылмен байланысты 

құқықтық санаттарды 

меңгереді; терминологияны, 

ұғымдық аппаратты 

зерделейді; сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-

қимылдың құқықтық және 

и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена 

Цель: Углубленное ознакомление 

студентов с деятельностью органов 

государственной службы и 

противодействия коррупции. 

Краткое описание: Дисциплина 

направлена на изучение правовых 

категорий, терминологии, 

понятийного аппарата, связанного с 

противодействием коррупции; 

рассматривает правовые и 

организационные основы 

противодействия коррупции; 

вопросы формирования гражданской 

позиции активного противодействия 

коррупционным правонарушениям; 

деятельность антикоррупционных 

органов. 

Результаты обучения: 
Квалифицированно применять 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов, 

владеть современной научной 

юридической терминологией, 

техникой перевода и навыками 

составления деловой и юридической 

документации, навыками 

лингвистической экспертизы 

юридических документов, соблюдая 

профессиональную этику и нормы 

академической честности 

Формируемые компетенции: 

владеет правовыми категориями, 

связанными с противодействием 

коррупции; изучает терминологию, 

понятийный аппарат; владеет 

правовыми и организационными 

основами противодействия 

коррупции; понимает 

антикоррупционные 

правонарушения; 

Владеет правовым статусом 

сотрудников антикоррупционных 

органов. 

corruption bodies 

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: In-depth 

familiarization of students 

with the activities of 

public service bodies and 

anti-corruption.  

Brief description: The 

discipline is aimed at 

studying legal categories, 

terminology, conceptual 

apparatus related to 

combating corruption; 

considers the legal and 

organizational foundations 

of combating corruption; 

issues of forming a civil 

position of active 

counteraction to 

corruption offenses; the 

activities of anti-

corruption bodies. 

Learning outcomes: To 

apply professionally the 

normative legal acts 

regulating the activities of 

law enforcement agencies, 

to possess modern 

scientific legal 

terminology, translation 

techniques and skills of 

drafting business and legal 

documentation, skills of 

linguistic expertise of 

legal documents, 

observing professional 

ethics and standards of 

academic integrity  

Formed competencies:  

owns legal categories 

related to anti-corruption; 

studies terminology, 

conceptual apparatus; 

owns the legal and 

organizational foundations 

of anti-corruption; 

understands anti-



ұйымдастырушылық негіздерін 

меңгереді; сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы құқық 

бұзушылықтарды ұғынады; 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

органдар қызметкерлерінің 

құқықтық мәртебесін 

меңгереді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corruption offenses; 

Owns the legal status of 

employees of anti-

corruption bodies. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ-7  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану    

Пән атауы: Жедел іздестіру 

қызметі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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 

Код модуля: ПГУАПЗ-7  

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: 

Оперативно-розыскная деятельность 

Пререквизиты: Теория государства 

и права 

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 

Сode of module: 

ACCAPL-7 

Name of module: 
Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Operational and 

investigative activities 

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: The purpose of 

studying the course is to 

assimilate the trainees on 



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: 
Тәртіп жедел-іздестіру 

қызметінің мәні мен мазмұнын; 

жедел-іздестіру қызметін 

құқықтық реттеу ұғымын, 

шектері мен деңгейлерін; 

жедел-іздестіру қызметінің 

субъектілерін; жедел-іздестіру 

қызметінде заңдардың 

орындалуына прокурорлық 

қадағалауды жүзеге асыру 

тәртібін; қылмыстық іздестіру 

саласындағы халықаралық 

ынтымақтастық ережелерін 

зерделейді. 

Оқыту нәтижелері: Құқық 

қорғау органдарының қызметін 

реттейтін нормативтік-

құқықтық актілерді білікті 

қолдану, қазіргі заманғы 

ғылыми заң терминологиясын, 

аударма техникасын, іскерлік 

және заң құжаттамасын 

рәсімдеу дағдыларын, кәсіби 

этика мен академиялық 

адалдық нормаларын сақтай 

отырып, заң құжаттарын 

лингвистикалық сараптау 

дағдыларын меңгеру 

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 

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: Дисциплина 

изучает сущность и содержание 

оперативно-розыскной 

деятельности; понятие, пределы и 

уровни правового регулирования 

оперативно-розыскной 

деятельности; субъекты оперативно-

розыскной деятельности; порядок 

осуществления прокурорского 

надзора за исполнением законов в 

оперативно-розыскной 

деятельности; положения 

международного сотрудничества в 

области уголовного розыска. 

Результаты обучения: 
Квалифицированно применять 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов, 

владеть современной научной 

юридической терминологией, 

техникой перевода и навыками 

составления деловой и юридической 

документации, навыками 

лингвистической экспертизы 

юридических документов, соблюдая 

профессиональную этику и нормы 

академической честности 

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» 

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: The 

discipline studies the 

essence and content of 

operational-investigative 

activities; the concept, 

limits and levels of legal 

regulation of operational-

investigative activities; 

subjects of operational-

investigative activities; 

the procedure for carrying 

out prosecutor's 

supervision over the 

execution of laws in 

operational-investigative 

activities; the provisions 

of international 

cooperation in the field of 

criminal investigation. 

Learning outcomes: To 

apply professionally the 

normative legal acts 

regulating the activities of 

law enforcement agencies, 

to possess modern 

scientific legal 

terminology, translation 

techniques and skills of 

drafting business and legal 

documentation, skills of 

linguistic expertise of 

legal documents, 

observing professional 

ethics and standards of 

academic integrity  

Formed competencies:  

- navigate the law of the 



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 

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 

оперативно-розыскных мероприятий 

с надлежащим оформлением 

открытых оперативно-служебных 

документов; 

- четко определять юридические 

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 

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; 

- 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 

 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ-7  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Криминалистика 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық-

процесттік құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Постреквизиттер: Сот 

сараптамасы 

Мақсаты: жасалған қылмыс 

үшін қылмыстық жауаптылық 

пен жазаның бұлтартпастығы 

қағидатын іске асыру 

мақсатында құқық қорғау 

Код модуля: ПГУАПЗ-7  

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: 
Криминалистика 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан  

Постреквизиты: Судебная 

экспертология 

Цель: подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов в области 

Сode of module: 

ACCAPL-7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Criminalistics 

Prerequisites: Criminal 

procedure law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Judicial 

Expertology 

Purpose: training of 



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: Пән 

криминалистиканың мәнін, 

криминалистикалық техника 

мен тактика жүйесін; 

криминалистика әдістемесін; 

отандық криминалистиканың 

қазіргі жай-күйін және оның 

даму перспективаларын 

зерттейді. Курс 

криминалистикалық 

құралдарды, қылмыстарды 

анықтау, ашу және алдын алу 

тәсілдері мен әдістерін 

қолданудың теориялық білімін, 

іскерлігін және практикалық 

дағдыларын қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: Сот 

дәлелдемелерін бағалау, оқиға 

болған жерлерге тексеру 

жүргізу, қылмыс жасаған 

күдіктінің немесе 

айыпталушының психикалық 

ауытқуларын 

криминалистикалық 

құралдардың дағдыларын, 

қылмыстарды анықтау, ашу 

және алдын алу тәсілдері мен 

әдістерін пайдалана отырып 

анықтау  

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; 

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: Дисциплина 

изучает сущность криминалистики, 

систему криминалистической 

техники и тактики; методики 

криминалистики; современное 

состояние отечественной 

криминалистики и перспективы ее 

развития. Курс формирует 

теоретические знания, умения и 

практические навыки использования 

криминалистических средств, 

приемов и методов выявления, 

раскрытия и предупреждения 

преступлений.  

Результаты обучения: Оценивать 

судебные доказательства, проведить 

осмотр мест происшествий, 

распознавать психические 

отклонения у подозреваемого или 

обвиняемого в совершившении 

преступления, используя навыки 

криминалистических средств, 

приемов и методов выявления, 

раскрытия и предупреждения 

преступлений  

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-

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 

discipline studies the 

essence of criminalistics, 

the system of forensic 

techniques and tactics; 

methods of criminalistics; 

the current state of 

domestic criminalistics 

and prospects for its 

development. The course 

forms theoretical 

knowledge, skills and 

practical skills of using 

forensic tools, techniques 

and methods for detecting, 

solving and preventing 

crimes.  

Learning outcomes: 
Evaluate forensic 

evidence, conduct an 

inspection of accident 

sites, recognize mental 

abnormalities in a suspect 

or accused of committing 

a crime, using the skills of 

forensic tools, techniques 

and methods for detecting, 

disclosing and preventing 

crimes  

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 



- 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. 

 

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. 

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: АҚӘІЖҚҚ-7   

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Сот сараптамасы 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық-

процесттік 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: Курс 

сот сараптамасының мәнін, 

жүйесі мен әдіснамасын 

Код модуля: ПГУАПЗ-7  

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: Судебная 

экспертология 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан 

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 

Сode of module: 

ACCAPL-7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Judicial Expertology 

Prerequisites: Criminal 

procedure law of the 

Republic of Kazakhstan 

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 



зерделейді, сот 

сараптамасының негіздерін 

практикалық қызмет, сот 

сараптамаларын тағайындау 

мен жүргізудің іс жүргізу, 

ұйымдастырушылық және 

әдістемелік негіздері, 

сараптама мекемелері 

жүйесінің сипаттамасы, 

сарапшының қорытындысын 

дайындау және бағалау 

қағидалары ретінде қарайды.  

Оқыту нәтижелері:  
Сот дәлелдемелерін бағалау, 

оқиға болған жерлерге тексеру 

жүргізу, қылмыс жасаған 

күдіктінің немесе 

айыпталушының психикалық 

ауытқуларын 

криминалистикалық 

құралдардың дағдыларын, 

қылмыстарды анықтау, ашу 

және алдын алу тәсілдері мен 

әдістерін пайдалана отырып 

анықтау  

Қалыптасатын құзыреттер: 

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 

научных знаний в форме судебной 

экспертизы. 

Краткое описание: Курс изучает 

сущность, систему и методологию 

судебной экспертологии, 

рассматривает основы судебной 

экспертизы как практической 

деятельности, процессуальные, 

организационные и методические 

основы назначения и производства 

судебных экспертиз, характеристику 

системы экспертных учреждений, 

правила подготовки и оценки 

заключения эксперта. 

Результаты обучения: 

Оценивать судебные доказательства, 

проведить осмотр мест 

происшествий, распознавать 

психические отклонения у 

подозреваемого или обвиняемого в 

совершившении преступления, 

используя навыки 

криминалистических средств, 

приемов и методов выявления, 

раскрытия и предупреждения 

преступлений  

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. 

application of the institute 

of special scientific 

knowledge prescribed by 

law in the form of forensic 

examination. 

Brief description: The 

course studies the essence, 

system and methodology 

of forensic expert science, 

considers the basics of 

forensic examination as a 

practical activity, 

procedural, organizational 

and methodological 

foundations for the 

appointment and 

production of forensic 

examinations, 

characteristics of the 

system of expert 

institutions, rules for 

preparing and evaluating 

an expert opinion. 

Learning outcomes:  
Evaluate forensic 

evidence, conduct an 

inspection of accident 

sites, recognize mental 

abnormalities in a suspect 

or accused of committing 

a crime, using the skills of 

forensic tools, techniques 

and methods for detecting, 

disclosing and preventing 

crimes  

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 



сараптамаларының 

нәтижелерін зерттеу, бағалау 

және пайдалану дағдылары. 

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: Заң техникасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Мақсаты: Студенттерді заң 

техникасының негізгі 

құралдары және әзірлеу 

технологияларымен 

таныстыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курс заң техникасының негізгі 

құралдары және әзірлеу 

технологиялары туралы 

білімді; нормативтік-құқықтық 

және құқық қолдану 

актілерінің жобаларын әзірлеу 

іскерлігін; нормативтік-

құқықтық актілерді білікті 

түсіндіру, қолдану, сондай-ақ 

құқықтық актілерге 

техникалық-құқықтық 

сараптама жүргізу дағдыларын 

қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: Сөйлеу 

мәдениеті мен кәсіби этиканы 

сауатты қолдана отырып, 

кәсіби қызметтегі жеке 

тұжырымды дәйекті түрде 

дәлелдеу; жеке тұлғаның 

психологиялық ерекшеліктерін 

Код модуля: ПГУАПЗ-7  

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: 
Юридическая техника  

Пререквизиты: Теория государства 

и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена 

Цель: Ознакомление студентов с 

основными средствами юридической 

техники и технологиями разработки. 

Краткое описание: Данный курс 

формирует знания об основных 

средствах юридической техники и 

технологиях разработки; умения 

разработки проектов нормативно-

правовых и правоприменительных 

актов; навыки квалифицированного 

толкования, применения 

нормативно-правовых актов, а также 

проведения технико-юридической 

экспертизы правовых актов. 

Результаты обучения: 
Аргументированно доказывать 

собственное умозаключение в 

профессиональной деятельности, 

грамотно используя культуру речи и 

профессиональную этику; 

консультировать по юридическим 

вопросам, учитывая индивидуально-

психологические особенности 

личности  

Формируемые компетенции: 

Сode of module: 

ACCAPL-7 

Name of module: 
Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Legal technology 

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: Familiarization 

of students with the main 

means of legal technology 

and development 

technologies. 

Brief description: This 

course forms knowledge 

about the main means of 

legal technology and 

development 

technologies; skills of 

developing projects of 

regulatory and law 

enforcement acts; skills of 

qualified interpretation, 

application of regulatory 

and legal acts, as well as 

conducting technical and 

legal expertise of legal 

acts. Learning outcomes: 

To prove one's own 

conclusion in a reasoned 



ескере отырып, құқықтық 

мәселелер бойынша кеңес беру  

Қалыптасатын құзыреттер: 

 Меңгеруі керек: ақыл-ой 

еңбегін ғылыми ұйымдастыру 

тәсілдерін ұтымды пайдалану 

және ҚР қолданыстағы 

заңнамасына енгізілген 

өзгерістер мен 

толықтыруларды, жариялылық 

пен демократияландыру 

процестерінің дамуын ескере 

отырып, өз жұмысын өз 

бетінше бағдарлау және қайта 

құру; 

Білу керек: мемлекет 

теориясының ережелері 

құқықтары, мемлекет пен 

құқықтың шығу тегінің мәні, 

сондай-ақ Заңның және өзге де 

нормативтік актілердің 

талаптары. 

Дағдысы болу: заң 

практикасында 

қалыптастырылған тәжірибені 

пайдалану; заң қызметін 

жүзеге асыру процесінде заң 

техникасының құралдарын, 

қағидалары мен тәсілдерін 

қолдану және пайдалану. 

Уметь: рационально 

использовать приемы научной 

организации умственного 

труда и самостоятельно 

ориентироваться и 

перестраивать свою работу с 

учетом развития процессов 

гласности и демократизации, 

изменений и дополнений 

действующего 

законодательства РК;  

Знать: 

положения теории государства 

и права, сущности 

происхождения государства и 

права, а также требований 

закона и иных нормативных 

актов. 

Иметь навыки: использования 

опыта, сформированного 

юридической практикой; 

применения и использования 

средств, правил и приемов 

юридической техники в 

процессе осуществления 

юридической деятельности. 

manner in professional 

activity, competently 

using the culture of 

speech and professional 

ethics; to advise on legal 

issues, taking into account 

the individual 

psychological 

characteristics of the 

individual  

Formed competencies:  

Be able to: rationally 

use the methods of 

scientific 

organization of 

intellectual 

work and independently 

navigate and 

rebuild their work taking 

into 

account the development 

of the processes 

of publicity and 

democratization, 

changes and additions 

to the current 

legislation of the Republic 

of Kazakhstan; 

Know: 

the provisions of the 

theory of state 

and law, the essence 

of the origin of the state 

and 

law, as well as the 

requirements 

of the law and other 

regulations. 

Have the skills to: use 

the experience generated 

by legal practice; 

application and use 

of means, rules and 

techniques 

of legal technique in 

the process of 

implementation 

legal activity. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ-7 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік 

Пән атауы: Әкімшілік-

Код модуля: ПГУАПЗ-7  

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

Сode of module: 

ACCAPL-7 

Name of module: 

Application of civil, 



құқықтық құжаттарды 

құрастырудан практикум                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Арнайы курстың 

мазмұны әкімшілік істі тергеп-

тексеру процесінде, жалпы 

юрисдикциядағы соттарда іс 

жүргізу құқығы нормаларын 

қолданудың бар 

ерекшеліктерімен анықталады 

және іс жүргізу нысаны, заң 

жүзінде белгіленген әдістеме 

туралы білімді тереңдетуге 

қызмет етеді. Сот төрелігін 

жүзеге асыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

студенттерде мемлекеттік 

басқару саласындағы қоғамдық 

қатынастарды реттейтін 

нормативтік-құқықтық 

актілерді пайдалану 

дағдыларын; мәтінде 

ұсынылған практикалық 

жағдайлар бойынша құқықтық 

талдау және заңдық 

шешімдерді дайындау 

дағдыларын қалыптастыруға; 

студенттердің ұсынылатын 

ғылыми және оқу әдебиеттерін, 

сондай-ақ негізгі нормативтік-

құқықтық актілерді өз бетінше 

зерделеуіне бақылауды жүзеге 

асыруға бағытталған. 

Оқыту нәтижелері: Құқық 

қорғау органдарының қызметін 

реттейтін нормативтік-

құқықтық актілерді білікті 

қолдану, қазіргі заманғы 

ғылыми заң терминологиясын, 

аударма техникасын, іскерлік 

және заң құжаттамасын 

рәсімдеу дағдыларын, кәсіби 

этика мен академиялық 

адалдық нормаларын сақтай 

отырып, заң құжаттарын 

лингвистикалық сараптау 

дағдыларын меңгеру 

законодательства  

Название дисциплины: Практикум 

по составлению административно-

правовых документов 

Пререквизиты: Теория государства 

и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена  

Цель: Содержание спецкурса 

обусловлено существующими 

особенностями применения норм 

процессуального законодательства в 

процессе расследования 

административного дела, в судах 

общей юрисдикции, служит целям 

углубления знаний о 

процессуальной форме, 

законодательно установленном 

способе осуществления правосудия. 

Краткое описание: Дисциплина 

направлена на выработку у 

студентов навыков пользования 

нормативно-правовыми актами, 

регулирующими общественные 

отношения в сфере 

государственного управления; 

навыков правового анализа и 

подготовки юридических 

решений по предложенным в 

тексте практическим ситуациям; 

осуществление контроля за 

самостоятельным изучением 

студентами рекомендуемой 

научной и учебной литературы, а 

также основных нормативно-

правовых актов. 

Результаты обучения: 

Квалифицированно применять 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов, 

владеть современной научной 

юридической терминологией, 

техникой перевода и навыками 

составления деловой и юридической 

документации, навыками 

лингвистической экспертизы 

юридических документов, соблюдая 

профессиональную этику и нормы 

академической честности 

Формируемые компетенции:  

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Workshop on drafting 

administrative and legal 

documents 

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: The content of 

the special course is due 

to the existing features of 

the application of the 

norms of procedural law 

in the process of 

investigating a 

administrative case, in 

courts of general 

jurisdiction, serves to 

deepen knowledge about 

the procedural form, the 

legally established method 

of administering justice. 

Brief description: The 

discipline is aimed at 

developing students ' 

skills in using normative 

legal acts regulating 

public relations in the 

field of public 

administration; skills of 

legal analysis and 

preparation of legal 

decisions on practical 

situations proposed in the 

text; monitoring the 

independent study of 

recommended scientific 

and educational literature 

by students, as well as the 

main normative legal acts. 

Learning outcomes: To 

apply professionally the 

normative legal acts 

regulating the activities of 

law enforcement agencies, 

to possess modern 

scientific legal 



Қалыптасатын құзыреттер: 

Біледі: 

әкімшілік құқықтарды жүзеге 

асыру мен қорғауға 

байланысты қатынастарды 

реттейтін заңнаманың 

ерекшеліктері, оларды 

түсіндіре білу туралы.  

Меңгереді: 

сот органдарына талап арыз 

ресімдеу және талапты 

негіздейтін құжаттарды іріктеу 

арқылы әкімшілік-құқықтық 

шарттардың, бұзылған 

құқықтарды қорғау жөніндегі 

құзыреттердің мәтіндерін 

әзірлеу дағдылары;  

- әкімшілік құқықтарды қорғау 

жөніндегі қатынастарды 

реттейтін заңнаманы қолдану 

практикасының, оны жетілдіру 

жөніндегі ұсыныстарды 

қалыптастыру мен негіздеудің 

дағдылары. 

Қолдана біледі:  

- құжаттардың, шарттардың, 

іскерлік сипаттағы хаттардың 

жобаларын жасау түрінде 

ақпарат беру;  

- жеке даму және кәсіби өсу 

қажеттіліктерін талдау. 

Знать: 

об особенностях 

законодательства, 

регулирующего отношения, 

связанные с осуществлением и 

защитой административных прав, 

умение их толкования.  

Владеть: 

навыками разработки текстов 

административно-правовых 

договоров, компетенций по 

защите нарушенных прав 

посредством оформления 

искового заявления в судебные 

органы и подбора 

обосновывающих требование 

документов;  

- навыками практики применения 

законодательства, 

регулирующего отношения по 

защите административных прав, 

формирования и обоснования 

предложений по его 

совершенствованию. 

Уметь:  

- представлять информацию в 

виде составления проектов 

документов, договоров, писем 

делового характера;  

- анализировать потребности в 

личностном развитии и 

профессиональном росте. 

terminology, translation 

techniques and skills of 

drafting business and legal 

documentation, skills of 

linguistic expertise of 

legal documents, 

observing professional 

ethics and standards of 

academic integrity 

Formed competencies: 

To know: 

- about the specifics of 

legislation regulating 

relations related to the 

exercise and protection of 

civil rights, the ability to 

interpret them.  

Possess: 

- the skills of developing 

texts of civil law 

contracts, competencies 

for the protection of 

violated rights by filing a 

statement of claim to the 

judicial authorities and the 

selection of documents 

justifying the claim;  

- skills in the practice of 

applying legislation 

regulating relations for the 

protection of 

administrative rights, the 

formation and justification 

of proposals for its 

improvement. 

Be able to:  

- to provide information in 

the form of drafting 

documents, contracts, 

letters of a business 

nature;  

- analyze the needs for 

personal development and 

professional growth. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ-7 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік 

Пән атауы: Қылмыстық-

процессуалдық құжаттарды 

рәсімдеу тәртібі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Код модуля: ПГУАПЗ-7  

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства  

Название дисциплины: Правила 

оформления уголовно-

процессуальных документов 

Сode of module: 

ACCAPL-7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 



Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерді 

қылмыстық іс жүргізу 

құжаттарының мәні мен 

мазмұнын, олардың түрлерімен 

таныстырады. Білім 

алушылардың қылмыстық іс 

жүргізу нормаларын іске 

асыруға ықпал ететін кәсіби 

құзыреттерді меңгеруі, 

қылмыстық істер бойынша іс 

жүргізу құжаттарының 

жасалуын анықтайды. 

Қысқаша сипаттамасы: 
Тәртіп қылмыстық іс жүргізу 

құжаттарының мәні мен 

мазмұнын, олардың түрлерін 

қарайды; тергеу әрекеттерінің 

хаттамаларын жасау 

ережелерін, іс жүргізу 

шешімдері мен өзге де 

құжаттарды жасау ережелерін 

зерделейді. Қылмыстық іс 

қозғау, алдын ала тергеу және 

сот талқылауы сатысында 

құжаттарды жасау дағдыларын 

қалыптастырады.  

Оқыту нәтижелері: Құқық 

қорғау органдарының қызметін 

реттейтін нормативтік-

құқықтық актілерді білікті 

қолдану, қазіргі заманғы 

ғылыми заң терминологиясын, 

аударма техникасын, іскерлік 

және заң құжаттамасын 

рәсімдеу дағдыларын, кәсіби 

этика мен академиялық 

адалдық нормаларын сақтай 

отырып, заң құжаттарын 

лингвистикалық сараптау 

дағдыларын меңгеру 

Қалыптасатын құзыреттер:  

қылмыстық іс жүргізу 

құжаттарының мәні мен 

мазмұнын, олардың түрлерін 

меңгереді;  

тергеу әрекеттерінің 

хаттамаларын жасау 

ережелерімен танысады;  

Пререквизиты: Теория государства 

и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена  

Цель: Знакомит студентов с 

сущностью и содержанием 

уголовно-процессуальных 

документов, их видами. Освоение 

обучающими профессиональных 

компетенций, способствующих 

реализации уголовно-

процессуальных норм, 

определяющих составление 

процессуальных документов по 

уголовным делам. 

Краткое описание: Дисциплина 

рассматривает сущность и 

содержание уголовно-

процессуальных документов, их 

виды;  изучает правила 

составления протоколов 

следственных действий, правила 

составления процессуальных 

решений и иных документов.   

Формирует навыки составления 

документов на стадии 

возбуждения уголовного дела, 

предварительного расследования 

и стадии судебного 

разбирательства. Результаты 

обучения: Квалифицированно 

применять нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность правоохранительных 

органов, владеть современной 

научной юридической 

терминологией, техникой перевода и 

навыками составления деловой и 

юридической документации, 

навыками лингвистической 

экспертизы юридических 

документов, соблюдая 

профессиональную этику и нормы 

академической честности 

Формируемые компетенции:  
владеет предметом и содержанием 

уголовно-процессуальных 

документов, их видами; 

знакомится с правилами составления 

протоколов следственных действий; 

- владеет правилами составления 

Rules of registration of 

criminal procedure 

documents 

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: Introduces 

students to the essence 

and content of criminal 

procedural documents, 

their types. Mastering by 

students of professional 

competencies that 

contribute to the 

implementation of 

criminal procedural norms 

that determine the 

preparation of procedural 

documents in criminal 

cases. 

Brief description: The 

discipline examines the 

essence and content of 

criminal procedural 

documents, their types; 

studies the rules for 

drawing up protocols of 

investigative actions, rules 

for drawing up procedural 

decisions and other 

documents. Forms the 

skills of drawing up 

documents at the stage of 

initiating a criminal case, 

preliminary investigation 

and the stage of judicial 

proceedings. Learning 

outcomes: To apply 

professionally the 

normative legal acts 

regulating the activities of 

law enforcement agencies, 

to possess modern 

scientific legal 

terminology, translation 

techniques and skills of 

drafting business and legal 

documentation, skills of 

linguistic expertise of 



-іс жүргізу шешімдері мен өзге 

де құжаттарды жасау 

ережелерін меңгереді.  

- қарапайым іс жүргізу 

құжаттарын жасай алады; 

- қылмыстық іс үшін қажетті іс 

жүргізу құжаттарын жасай 

алады. 

процессуальных решений и иных 

документов; 

- уметь составлять простые 

процессуальные документы; 

- уметь составлять процессуальные 

документы, необходимые для 

уголовного дела 

 

 

 

 

legal documents, 

observing professional 

ethics and standards of 

academic integrity 

Formed competencies:  

owns the subject and 

content of criminal 

procedural documents, 

their types; 

gets acquainted with the 

rules for drawing up 

investigative protocols; 

- owns the rules of 

drafting procedural 

decisions and other 

documents; 

- be able to draw up 

simple procedural 

documents; 

- be able to draw up 

procedural documents 

necessary for a criminal 

case. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ-7 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік 

Пән атауы: Азаматтық-

құқықтық құжаттарды 

құрастырудан практикум                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: құқықтық білім 

беру мәселелерін түсінуге 

үйрету, қазіргі кезеңдегі 

азаматтық іс жүргізу құқықтық 

қатынастарды реттеу, 

азаматтық 

іс жүргізу заңнамасының, 

қолданыстағы азаматтық іс 

жүргізу нормаларын 

практикада сауатты қолдана 

білу. 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

шаруашылық жүргізуші 

субъектілерді басқару процесін 

реттейтін құжаттаманы, 

сондай-ақ шарттық-құқықтық 

және өзге де құжаттама 

Код модуля: ПГУАПЗ-7  

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства  

Название дисциплины: Практикум 

по составлению гражданско-

правовых документов 

Пререквизиты: Теория государства 

и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена  

Цель: обучение пониманию 

проблем правового 

регулирования гражданских 

процессуальных правоотношений на 

современном этапе, анализу 

тенденций развития гражданского 

процессуального законодательства, 

умение грамотно применять 

действующие гражданско 

процессуальные нормы на практике. 

Краткое описание: Дисциплина 

направлена на практическое 

освоение методики составления и 

использования документации, 

регулирующей процесс 

управления хозяйствующих 

Сode of module: 

ACCAPL-7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Workshop on drafting 

civil law documents 

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: Objectives of 

the discipline: teaching 

understanding of the 

problems of legal 

regulation of civil 

procedural legal relations 

at the present stage, 

analysis of trends in the 

development of civil 

procedural legislation, 

the ability to competently 

apply the existing civil 

procedural norms in 



жүйесін жасау және пайдалану 

әдістемесін практикалық 

игеруге бағытталған. 

Азаматтық-құқықтық 

шарттардың мәтіндерін, 

бұзылған құқықтарды қорғау 

бойынша құзыреттерді әзірлеу 

дағдыларын қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: Құқық 

қорғау органдарының қызметін 

реттейтін нормативтік-

құқықтық актілерді білікті 

қолдану, қазіргі заманғы 

ғылыми заң терминологиясын, 

аударма техникасын, іскерлік 

және заң құжаттамасын 

рәсімдеу дағдыларын, кәсіби 

этика мен академиялық 

адалдық нормаларын сақтай 

отырып, заң құжаттарын 

лингвистикалық сараптау 

дағдыларын меңгеру 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Пәнді оқу нәтижесінде 

студент: 

- азаматтық іс жүргізу 

құқықтық қатынастарының 

мәні, мазмұны және нысаны 

туралы толық түсінікке ие 

болу; 

- азаматтық іс жүргізу 

заңнамасы нормаларының 

жүйесінде еркін бағдарлану; 

- процессуалдық құжаттарды 

сауатты құрастыра білу; 

- азаматтық іс жүргізу 

заңнамасын жетілдіру 

бойынша ұсыныстарды 

тұжырымдай білу. 

субъектов, а также системы 

договорно-правовой и иной 

документации. Формирует 

навыки разработки текстов 

гражданско-правовых договоров, 

компетенции по защите 

нарушенных прав. Результаты 

обучения: Квалифицированно 

применять нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность правоохранительных 

органов, владеть современной 

научной юридической 

терминологией, техникой перевода и 

навыками составления деловой и 

юридической документации, 

навыками лингвистической 

экспертизы юридических 

документов, соблюдая 

профессиональную этику и нормы 

академической честности 

Формируемые компетенции:  
В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

-иметь развернутое представление о 

сущности, содержании и форме 

гражданских процессуальных 

правоотношений; 

-свободно ориентироваться в 

системе норм гражданского 

процессуального законодательства; 

-уметь грамотно составлять 

процессуальные документы; 

-уметь формулировать предложения 

по совершенствованию 

гражданского процессуального 

законодательства. 

practice. 

Brief description: The 

discipline is aimed at 

practical development of 

the methodology of 

drawing up and using 

documentation regulating 

the management process 

of economic entities, as 

well as the system of 

contractual, legal and 

other documentation. 

Develops skills in the 

development of texts of 

civil law contracts, 

competencies for the 

protection of violated 

rights.  

Learning outcomes: To 

apply professionally the 

normative legal acts 

regulating the activities of 

law enforcement agencies, 

to possess modern 

scientific legal 

terminology, translation 

techniques and skills of 

drafting business and legal 

documentation, skills of 

linguistic expertise of 

legal documents, 

observing professional 

ethics and standards of 

academic integrity 

Formed competencies:  

As a result of studying the 

discipline, the student 

must: 

-have a detailed idea of 

the essence, content and 

form of civil procedural 

legal relations; 

-freely navigate the 

system of norms of civil 

procedural legislation; 

- be able to correctly draw 

up procedural documents; 

-be able to formulate 

proposals for improving 

civil procedural 

legislation. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ-7  Код модуля: ПГУАПЗ-7  Сode of module: 



Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасындағы 

медиатордың құқықтық 

мәртебесі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: құқықтық дауларды 

алдын алу, реттеу және шешу, 

бейтарап делдалдың 

(медиатордың) қатысуымен 

келіссөздерді ұйымдастыру 

саласында теориялық білімі 

жоғары және осы білімді келесі 

практикалық қызметте 

қолдануға қабілетті түлекті 

дайындау болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: 
Делдалдың қатысуымен 

дауларды реттеудің баламалы 

рәсімі туралы заңнама ұғымын, 

құрылымы мен қолданылу 

аясын зерделейді, Медиация 

рәсіміндегі қатынастар 

субъектілерін, медиатордың 

құқықтық мәртебесін, 

медиация рәсімін жүргізу 

тетігін, медиация рәсімін 

қолдану кезіндегі азаматтық-

құқықтық мәмілелерді, 

Медиация рәсіміндегі 

қатынастар субъектілерінің 

заңды жауапкершілігін 

қарайды. 

Оқыту нәтижелері: 
Адвокаттық қызметтің, 

нотариалдық іс жүргізудің 

ұйымдастырушылық және 

құқықтық негіздерін меңгеру, 

дауларды реттеу үшін 

медиация рәсімін жүргізу 

механизмін қолдану  

Қалыптасатын құзыреттер:  

Делдалдың қатысуымен 

дауларды реттеудің баламалы 

рәсімі туралы заңнама ұғымын 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: Правовой 

статус медиатора в Республике 

Казахстан 

Пререквизиты: Теория государства 

и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена 

Цель: Цель изучения дисциплины 

заключается в подготовке 

выпускника, обладающего высоким 

уровнем теоретических знаний в 

сфере предупреждения, 

урегулирования и разрешения 

правовых споров, организации 

переговоров с участием 

нейтрального посредника 

(медиатора) и способного применять 

эти знаний в последующей 

практической деятельности. 

Краткое описание: Изучает 

понятие, структуру и сферу действия 

законодательства об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с 

участием посредника, рассматривает 

субъекты отношений в процедуре 

медиации, правовой статус 

медиатора, механизм проведения 

процедуры медиации, гражданско-

правовые сделки при применении 

процедуры медиации, юридическую 

ответственность субъектов 

отношений в процедуре медиации. 

Результаты обучения: Владеть 

организационными и правовыми 

основами адвокатской деятельности, 

нотариального делопроизводства, 

применять механизм проведения 

процедуры медиации для 

урегулирования споров  

Формируемые компетенции: 

Знает понятие законодательства об 

альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием 

посредника; 

Владеет субъектами отношений в 

процедуре медиации, правовым 

статусом медиатора, механизмом 

ACCAPL-7 

Name of module: 
Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: The 

legal status of a mediator 

in the Republic of 

Kazakhsta 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 

to prepare a graduate with 

a high level of theoretical 

knowledge in the field of 

prevention, settlement and 

resolution of legal 

disputes, organization of 

negotiations with the 

participation of a neutral 

mediator (mediator) and 

able to apply this 

knowledge in subsequent 

practical activities.  

Brief description: 

Studies the concept, 

structure and scope of the 

legislation on an 

alternative dispute 

settlement procedure with 

the participation of an 

intermediary, considers 

the subjects of relations in 

the mediation procedure, 

the legal status of the 

mediator, the mechanism 

of the mediation 

procedure, civil 

transactions in the 

application of the 

mediation procedure, the 

legal responsibility of the 

subjects of relations in the 

mediation procedure. 

Learning outcomes: 
Possess the organizational 

and legal foundations of 



білед;  

Медиация рәсіміндегі 

қатынастар субъектілерін, 

медиатордың құқықтық 

мәртебесін, медиация рәсімін 

жүргізу тетігін, медиация 

рәсімін қолдану кезіндегі 

азаматтық-құқықтық 

мәмілелерді меңгереді; 

Медиация рәсіміндегі 

қатынастар субъектілерінің 

заңды жауапкершілігін 

ұғынады. 

заңды фактілерді және олармен 

байланысты туындайтын 

құқықтық қатынастарды 

талдай білу; 

- құқықтық нормаларды 

талдай, түсіндіре және дұрыс 

қолдана білу 

проведения процедуры медиации, 

гражданско-правовыми сделками 

при применении процедуры 

медиации; понимает юридическую 

ответственность субъектов 

отношений в процедуре медиации. 

уметь анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

- уметь анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы 

advocacy, notarial clerical 

work, use the mechanism 

of mediation procedures 

for dispute settlement 

Formed competencies:  

Knows the concept of 

legislation on alternative 

dispute settlement 

procedure with the 

participation of an 

intermediary; 

Owns the subjects of 

relations in the mediation 

procedure, the legal status 

of the mediator, the 

mechanism of mediation, 

civil transactions in the 

application of mediation; 

understands the legal 

responsibility of the 

subjects of relations in the 

mediation procedure. 

be able to analyze legal 

facts and legal relations 

arising in connection with 

them; 

- be able to analyze, 

interpret and correctly 

apply legal norms 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ-7  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік 

іс жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасындағы 

адвокатура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы  

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 

Код модуля: ПГУАПЗ-7  

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: Адвокатура 

в Республике Казахстан 

Пререквизиты: Теория государства 

и права  

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: 
Advocacy in the Republic 

of Kazakhstan 

Prerequisites: Theory of 

State and 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 



дамыту және жетілдіру 

мәселелерін зерделеу. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Адвокатураның мәні мен 

міндеттерін, Қазақстанда 

адвокатураны қалыптастыру 

және дамыту тәртібін, оның 

қазіргі кезеңдегі жай-күйін, 

адвокаттық қызметтің 

ұйымдастырушылық және 

құқықтық негізін, қылмыстық 

және азаматтық процестегі 

және өзге де юрисдикциялық 

өндірістердегі адвокаттың 

қызметін құқықтық 

регламенттеуді белгілейтін 

нормативтік ережелерді 

зерделейді. 

Оқыту нәтижелері:  
Адвокаттық қызметтің, 

нотариалдық іс жүргізудің 

ұйымдастырушылық және 

құқықтық негіздерін меңгеру, 

дауларды реттеу үшін 

медиация рәсімін жүргізу 

механизмін қолдану  

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, 

ордер, сенімхат, талап арыз 

(немесе қарсы) арыз, талап 

қоюға қарсылық, тараптардың 

түсініктемелері, іс бойынша 

дәлелдемелерді жинауға және 

ұсынуға немесе талап қоюды 

қамтамасыз етуге бағытталған 

процесса на пути построения 

правового государства. 

Краткое описание: Изучает 

сущность и задачи адвокатуры, 

порядок формирования и развития 

адвокатуры в Казахстане, ее 

состояние на современном этапе, 

организационные и правовые основе 

адвокатской деятельности, 

нормативные положения, 

устанавливающие правовую 

регламентацию деятельности 

адвоката в уголовном и гражданском 

процессе и иных юрисдикционных 

производствах. 

Результаты обучения:  

Владеть организационными и 

правовыми основами адвокатской 

деятельности, нотариального 

делопроизводства, применять 

механизм проведения процедуры 

медиации для урегулирования 

споров  

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 

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 

and are able to apply their 

knowledge in practice, as 

well as to study the 

development and 

improvement of law and 

the state as a continuous 

process towards building a 

rule of law. 

Brief description: 
Studies the essence and 

tasks of the legal 

profession, the procedure 

for the formation and 

development of the legal 

profession in Kazakhstan, 

its state at the present 

stage, the organizational 

and legal basis of 

advocacy, regulatory 

provisions establishing the 

legal regulation of the 

lawyer's activities in 

criminal and civil 

proceedings and other 

jurisdictional proceedings. 

Learning outcomes:  
Possess the organizational 

and legal foundations of 

advocacy, notarial clerical 

work, use the mechanism 

of mediation procedures 

for dispute settlement 

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. 

The student be able to: 

- prepare the lawyer's 

dossier, having issued the 

main lawyer's documents: 

the agreement on 

rendering legal aid, the 



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. 

 

судебных решений; 

- провести правовую экспертизу 

хозяйственного договора или иного 

юридического документа и выдать 

заключение. 

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: Қазақстан 

Республикасындағы нотариат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пререквизиттер: Азаматтық 

құқық (жалпы бөлім) 

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: Курс 

нотариаттың пәнін, 

Код модуля: ПГУАПЗ-7  

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: Нотариат в 

Республике Казахстан  

Пререквизиты: Гражданское право 

РК (общая часть) 

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: Курс 

рассматривает предмет, задачи, 

принципы нотариата, 

законодательство о нотариате, 

правовое положение нотариуса, 

Сode of module: 

ACCAPL-7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Notary in the Republic of 

Kazakhstan  

Prerequisites: Civil law 

(general part) 

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 



міндеттерін, принциптерін, 

Нотариат туралы заңнаманы, 

нотариустың құқықтық 

жағдайын, нотариаттың 

қызметін бақылау және 

нотариаттық іс жүргізуді, 

нотариаттық іс-әрекеттердің 

түрлерін, нотариаттық іс-

әрекеттерге шағымдану 

процесін немесе оларды 

жасаудан бас тартуды 

қарастырады.  

Оқыту нәтижелері:  
Адвокаттық қызметтің, 

нотариалдық іс жүргізудің 

ұйымдастырушылық және 

құқықтық негіздерін меңгеру, 

дауларды реттеу үшін 

медиация рәсімін жүргізу 

механизмін қолдану  

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. 

вопросы контроля деятельности 

нотариата и ведения нотариального 

делопроизводства, виды 

нотариальных действий, процесс 

обжалования нотариальных 

действий или отказ в их совершении.  

Результаты обучения: 

Владеть организационными и 

правовыми основами адвокатской 

деятельности, нотариального 

делопроизводства, применять 

механизм проведения процедуры 

медиации для урегулирования 

споров  

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  

 

protecting the rights and 

legitimate interests of 

individuals and legal 

entities. 

Brief description: The 

course examines the 

subject, tasks, principles 

of the notary, the 

legislation on the notary, 

the legal status of the 

notary, issues of 

monitoring the activities 

of the notary and 

conducting notarial 

clerical work, types of 

notarial actions, the 

process of appealing 

notarial actions or refusal 

to commit them. 

Learning outcomes: 
Possess the organizational 

and legal foundations of 

advocacy, notarial clerical 

work, use the mechanism 

of mediation procedures 

for dispute settlement 

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: АҚӘІЖҚҚ-7  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Пән атауы: Заң 

консультанттары қызметінің 

құқықтық негіздері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру  

Мақсаты: Студенттерді 

заңгерлік кеңес жүргізу кезінде 

Код модуля: ПГУАПЗ-7  

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: Правовые 

основы деятельности юридического  

консультанта  

Пререквизиты: Теория государства 

и права 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена 

Цель: Ознакомление студентов с 

навыками осуществления 

Сode of module: 

ACCAPL-7 

Name of module: 
Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Legal main activities of a 

legal consultant    

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 



тиімді кәсіби іс-әрекеттерді 

жүзеге асыру дағдыларымен 

таныстыру 

Қысқаша сипаттамасы: Заң 

консультациясының жалпы 

мәселелерін, азаматтық, 

отбасылық, жер, еңбек, тұрғын 

үй құқығы және әлеуметтік 

қамсыздандыру құқығы 

нормаларын қолдану 

мәселелері бойынша 

консультациялардың 

ерекшеліктерін қарайды. 

Заңгерлік кеңес жүргізу кезінде 

тиімді кәсіби іс-әрекеттерді 

жүзеге асыру дағдыларын 

қалыптастырады.  

Оқыту нәтижелері: 
Адвокаттық қызметтің, 

нотариалдық іс жүргізудің 

ұйымдастырушылық және 

құқықтық негіздерін меңгеру, 

дауларды реттеу үшін 

медиация рәсімін жүргізу 

механизмін қолдану  

Қалыптасатын құзыреттер:  

Заң консультанттары 

палатасының құқықтары мен 

міндеттерін біледі; 

Заң консультанттары 

палатасының алқалы басқару 

органы мен атқарушы басқару 

органдарының құқықтық 

мәртебесін біледі; 

Заң консультанты қызметінің 

кепілдіктерін меңгереді. 

 

эффективной профессиональной 

деятельности при проведении 

юридических консультаций 

Краткое описание: Рассматривает 

общие вопросы юридического 

консультирования, особенности 

консультаций по вопросам 

применения норм гражданского, 

семейного, земельного, трудового, 

жилищного права и права 

социального обеспечения. 

Формирует навыки осуществления 

эффективных профессиональных 

действий при проведении 

юридического консультирования. 

Результаты обучения: Владеть 

организационными и правовыми 

основами адвокатской деятельности, 

нотариального делопроизводства, 

применять механизм проведения 

процедуры медиации для 

урегулирования споров  

Формируемые компетенции: 

Знает права и обязанности палаты 

юридических консультантов; 

Знает правовой статус 

коллегиального органа управления и 

органов исполнительного 

управления палаты юридических 

консультантов; 

Владеет гарантиями деятельности 

юридического консультанта. 

comprehensive exam 

Purpose: Familiarization 

of students with the skills 

of effective professional 

activity during legal 

consultations  

Brief description: 

Considers general issues 

of legal advice, features of 

consultations on the 

application of the norms 

of civil, family, land, 

labor, housing law and 

social security law. Forms 

the skills of implementing 

effective professional 

actions when conducting 

legal consulting.  

Learning outcomes: 
Possess the organizational 

and legal foundations of 

advocacy, notarial clerical 

work, use the mechanism 

of mediation procedures 

for dispute settlement 

Formed competencies:  

Knows the rights and 

obligations of the 

Chamber of Legal 

Advisers; 

Knows the legal status of 

the collegial management 

body and executive 

management bodies of the 

Chamber of Legal 

Consultants; 

Owns guarantees of the 

activity of a legal 

consultant. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Сот дәлелдемелер 

теориясы 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық-

процесттік 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: Теория 

судебных доказательств 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан  

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена 

Сode of module: 

ACCAPL 7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Theory of State and Law 

Prerequisites: Criminal 

procedure law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Writing 



Мақсаты: Нормативтік 

құқықтық актілерді қалай 

қолдануға үйрету, кәсіби және 

іс жүргізу құқығы нормаларын 

кәсіптік қызметте жүзеге 

асыру. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Қазақстан Республикасының іс 

жүргізу заңнамасына сәйкес 

сот дәлелдемелерінің 

теориялық алғышарттарын 

және іс жүргізу 

дәлелдемелерінің жүйесін 

зерделейді. Сот процесі үшін 

дәлелдемелерді дайындау және 

бекіту; тергеу тиімділігін 

арттыру мақсатында 

дәлелдемелерді алудың және 

бағалаудың тиімді әдістерін 

қолдану дағдыларын 

қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: Сот 

дәлелдемелерін бағалау, оқиға 

болған жерлерге тексеру 

жүргізу, қылмыс жасаған 

күдіктінің немесе 

айыпталушының психикалық 

ауытқуларын 

криминалистикалық 

құралдардың дағдыларын, 

қылмыстарды анықтау, ашу 

және алдын алу тәсілдері мен 

әдістерін пайдалана отырып 

анықтау  

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; 

Цель: научить применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального 

и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Краткое описание: Изучает 

теоретические предпосылки 

судебных доказательств и систему 

процессуального доказывания 

согласно процессуальному 

законодательству Республики 

Казахстан. Формирует навыки 

подготовки и утверждения 

докозательств для судебного 

процесса; применения эффективных 

методов получения и оценки 

доказательств с целью повышения 

эффективности расследования.  

Результаты обучения: Оценивать 

судебные доказательства, проведить 

осмотр мест происшествий, 

распознавать психические 

отклонения у подозреваемого или 

обвиняемого в совершившении 

преступления, используя навыки 

криминалистических средств, 

приемов и методов выявления, 

раскрытия и предупреждения 

преступлений  

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 

юридических документов; 

- готов к выполнению служебных 

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: 
Studies the theoretical 

prerequisites of judicial 

evidence and the system 

of procedural proof in 

accordance with the 

procedural legislation of 

the Republic of 

Kazakhstan. Develops the 

skills of preparing and 

approving evidence for 

the trial; the use of 

effective methods of 

obtaining and evaluating 

evidence in order to 

increase the effectiveness 

of the investigation. 

Learning outcomes: 
Evaluate forensic 

evidence, conduct an 

inspection of accident 

sites, recognize mental 

abnormalities in a suspect 

or accused of committing 

a crime, using the skills of 

forensic tools, techniques 

and methods for detecting, 

disclosing and preventing 

crimes  

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 



- нормативтік-құқықтық 

актілерді қолдануға, кәсіби 

және іс жүргізу құқығының 

нормаларын кәсіптік қызметте 

жүзеге асыруға қабілетті; 

- құқықтық құжаттарды 

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. 

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. 

development of 

regulations in accordance 

with the field of their 

professional activities; 

- is able to apply 

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: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық-

процесттік 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. 

Код модуля: ПГАУПЗ 7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: Основы 

судебной медицины и психиатрии 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан  

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: Рассматривает 

основы судебной медицины и 

психиатрии, изучает методику 

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 of the 

Republic of Kazakhstan 

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 



Қысқаша сипаттамасы: Сот 

медицинасы мен психиатрия 

негіздерін қарайды, сот-

медициналық және сот-

психиатриялық 

сараптамаларды тағайындау 

және жүргізу әдістемесін 

зерделейді. Қылмыс жасаған 

күдіктінің немесе 

айыпталушының оқиға болған 

жерлерін білікті тексеру, 

психикалық ауытқуларды тану 

дағдыларын қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері:  
Сот дәлелдемелерін бағалау, 

оқиға болған жерлерге тексеру 

жүргізу, қылмыс жасаған 

күдіктінің немесе 

айыпталушының психикалық 

ауытқуларын 

криминалистикалық 

құралдардың дағдыларын, 

қылмыстарды анықтау, ашу 

және алдын алу тәсілдері мен 

әдістерін пайдалана отырып 

анықтау  

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. 

 

назначения и проведения судебно-

медицинских и судебно-

психиатрических экспертиз. 

Формирует навыки 

квалифицированного проведения 

осмотра мест происшествий, 

распознавания психических 

отклонений у подозреваемого или 

обвиняемого в совершившении 

преступления. 

Результаты обучения:  
Оценивать судебные доказательства, 

проведить осмотр мест 

происшествий, распознавать 

психические отклонения у 

подозреваемого или обвиняемого в 

совершившении преступления, 

используя навыки 

криминалистических средств, 

приемов и методов выявления, 

раскрытия и предупреждения 

преступлений 

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 вопросы перед 

судебно-медицинским экспертом. 

possibilities of forensic 

medical examination, the 

basics of general and 

private forensic 

psychiatry, and forensic 

psychiatric examination. 

Brief description: 

Examines the basics of 

forensic medicine and 

psychiatry, studies the 

methods of prescribing 

and conducting forensic 

medical and forensic 

psychiatric examinations. 

Forms the skills of 

qualified inspection of 

accident sites, recognition 

of mental abnormalities in 

a suspect or accused of 

committing a crime.  

Learning outcomes: 

Evaluate forensic 

evidence, conduct an 

inspection of accident 

sites, recognize mental 

abnormalities in a suspect 

or accused of committing 

a crime, using the skills of 

forensic tools, techniques 

and methods for detecting, 

disclosing and preventing 

crimes  

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 



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. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Азаматтық іс 

жүргізудегі дәлелдеу және 

дәлелдемелер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық-

процесттік құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Курсты оқудың 

мақсаты – жалпы 

юрисдикциядағы соттарда 

дәлелдеу тәртібі туралы жүйелі 

білім алу. Азаматтардың, 

ұйымдардың құқықтары мен 

заңды мүдделерін қорғаудың 

сот нысаны туралы білімді 

меңгеру, студенттердің 

азаматтық іс жүргізу 

құқығының негізгі қайнар 

көздері мен институттарын 

меңгеруі. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курста дәлелдеу теориясының 

пәні, жүйесі мен әдістері, 

дәлелдемелерді жіктеу түрлері, 

оларды нақты жағдайда 

жүйелеудің мүмкіндіктері мен 

маңызы, дәлелдеу процесінің 

элементтері, азаматтық 

процестегі дәлелдеудің негізгі 

эпистемологиялық, 

процедуралық, тактикалық 

және этикалық мәселелері 

қарастырылады.  

Оқыту нәтижелері: Сот 

дәлелдемелерін бағалау, оқиға 

болған жерлерге тексеру 

Код модуля: ПГАУПЗ 7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: 
Доказательство и доказывание в 

гражданском процессе 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан  

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена 

Цель: Целью изучения курса 

является получение систематических 

знаний о процедуре доказывания в 

судах общей юрисдикции. 

Приобретение знаний о судебной 

форме защиты прав и законных 

интересов граждан, организаций, 

овладение студентами основными 

источниками и институтами 

гражданского процессуального 

права.   

Краткое описание: Данный курс 

рассматривает предмет, систему и 

методы теории доказывания, виды 

классификации доказательств, 

возможности и значения их 

систематизации в конкретном деле, 

элементы процесса доказывания, 

основные гносеологические, 

процессуальные, тактические и 

этические проблемы доказывания в 

гражданском процессе. Результаты 

обучения: Оценивать судебные 

доказательства, проведить осмотр 

мест происшествий, распознавать 

психические отклонения у 

подозреваемого или обвиняемого в 

совершившении преступления, 

используя навыки 

Сode of module: 

ACCAPL 7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: Proof 

and evidence in civil 

proceedings  

Prerequisites: Criminal 

procedure law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: The purpose of 

studying the course is to 

obtain systematic 

knowledge about the 

procedure of proof in 

courts of general 

jurisdiction. Acquisition 

of knowledge about the 

judicial form of protection 

of the rights and 

legitimate interests of 

citizens, organizations, 

students' mastery of the 

main sources and 

institutions of civil 

procedural law. 

Brief description: This 

course examines the 

subject, the system and 

methods of the theory of 

proof, the types of 

classification of evidence, 

the possibilities and 

meanings of their 

systematization in a 

particular case, the 



жүргізу, қылмыс жасаған 

күдіктінің немесе 

айыпталушының психикалық 

ауытқуларын 

криминалистикалық 

құралдардың дағдыларын, 

қылмыстарды анықтау, ашу 

және алдын алу тәсілдері мен 

әдістерін пайдалана отырып 

анықтау  

Қалыптасатын құзыреттер: 

Біледі: 

- азаматтық процесте жеке 

және заңды тұлғалардың 

құқықтары мен 

бостандықтарын қорғауды 

әзірлеу үшін дәлелдемелерді 

қалай бағалау керек. 

Қолдана біледі: 

- азаматтық процесте жеке 

және заңды тұлғалардың 

құқықтары мен 

бостандықтарын қорғауды 

әзірлеу үшін дәлелдемелерді 

қосуға.  

Меңгере алады:  

- азаматтық сот ісін жүргізуде 

клиенттің заңды мүдделерін 

қорғауды жүзеге асыру. 

 

криминалистических средств, 

приемов и методов выявления, 

раскрытия и предупреждения 

преступлений 

Формируемые компетенции: Знать: 

- как оценивать доказательства  для 

разработки защиты прав и свобод 

физических и юридических лиц в 

гражданском процессе. 

Уметь: 

- приобщать доказательства для 

разработки защиты прав и свобод 

физических и юридических лиц в 

гражданском процессе.  

Владеть навыками:  

- сбора, анализа и исследования 

доказательств и доказывания в 

гражданском процессе. 

elements of the proof 

process, the main 

epistemological, 

procedural, tactical and 

ethical problems of proof 

in civil proceedings.  

Learning outcomes: 

Evaluate forensic 

evidence, conduct an 

inspection of accident 

sites, recognize mental 

abnormalities in a suspect 

or accused of committing 

a crime, using the skills of 

forensic tools, techniques 

and methods for detecting, 

disclosing and preventing 

crimes. 

Formed competencies: 
To know: 

- how to evaluate 

evidence for the 

development of protection 

of the rights and freedoms 

of individuals and legal 

entities in civil 

proceedings. 

Be able to: 

- to attach evidence for the 

development of protection 

of the rights and freedoms 

of individuals and legal 

entities in civil 

proceedings.  

Possess skills:  

- protection of the client's 

legitimate interests in civil 

proceedings. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Әкімшілік іс-

жүргізуде дәлелдеу және 

дәлелдемелер 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық-

процесттік құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік 

емтиханды тапсыру 

Код модуля: ПГАУПЗ 7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: 
Доказательство и доказывание в 

административном процессе 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан   

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

и сдача государственного экзамена 

Сode of module: 

ACCAPL 7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: Proof 

and evidence in 

administrative 

proceedings 

Prerequisites: Criminal 

procedure law of the 

Republic of Kazakhstan 



Мақсаты: Бұл пәнді оқытудың 

мақсаты студенттердің 

әкімшілік процесті, атап 

айтқанда дәлелдеу мәселелерін 

білуі болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы Пән 

дәлелдеу теориясының мәні 

мен мазмұнын, жүйесі мен 

әдістерін, дәлелдемелерді 

жіктеу түрлерін, оларды нақты 

істе жүйелеудің мүмкіндіктері 

мен маңызын, дәлелдеу 

процесінің элементтерін, 

әкімшілік процестегі 

дәлелдеудің негізгі 

эпистемологиялық, 

процессуалдық, тактикалық 

және этикалық мәселелерін 

зерттейді.  

Оқыту нәтижелері: 
студенттер әкімшілік процесті 

қылмыстық немесе азаматтық 

процестерден ажырата алады, 

әкімшілік процестегі қорғану 

құралдары мен әдістерін біледі 

Қалыптасатын құзыреттер:  
әкімшілік үдерісте дәлелдеудің 

теориялық негіздерін біледі,  

құқықтық құжаттарды дербес 

талдау дағдыларын меңгерген, 

сондай-ақ әкімшілік-құқықтық 

құжаттарды жасай алады; 

Дағдыларға ие болу: жазбаша 

да, өзге де нысанда тіркелген, 

оларды пайдалану арқылы 

қабылданатын шешімнің 

дұрыстығына қол жеткізілетін 

мәліметтерді қамтитын 

дәлелдеу құжаттарын ресімдеу 

 

Цель: Целью изучения данной 

дисциплины является усвоение 

студентами знаний 

административного процесса, в 

частности вопросы доказательства. 

Краткое описание: Дисциплина 

изучает сущность и содержание, 

систему и методы теории 

доказывания, виды классификации 

доказательств, возможности и 

значения их систематизации в 

конкретном деле, элементы процесса 

доказывания, основные 

гносеологические, процессуальные, 

тактические и этические проблемы 

доказывания в административном 

процессе. Результаты обучения: 

студенты могут различать 

административный процесс от 

уголовного или гражданского, знают 

средства и методы защиты в 

административном процессе 

Формируемые компетенции: 
знает теоретические основы 

доказывания в административном 

процессе,  

владеет навыками 
самостоятельного анализа правовых 

документов, также умеет составлять 

административно-правовые 

документы; 

Иметь навыки: оформления 

документов доказывания, которое 

содержит сведения, 

зафиксированные как в письменной, 

так и в иной форме, посредством 

использования которых достигается 

правильность принимаемого 

решения. 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) and passing the 

state exam 

Purpose: The purpose of 

studying this discipline is 

to assimilate students' 

knowledge of the 

administrative process, in 

particular the issues of 

proof. 

Brief description: The 

discipline studies the 

essence and content, the 

system and methods of the 

theory of proof, the types 

of classification of 

evidence, the possibilities 

and meanings of their 

systematization in a 

particular case, the 

elements of the proof 

process, the main 

epistemological, 

procedural, tactical and 

ethical problems of proof 

in the administrative 

process. Learning 

outcomes: students can 

distinguish between the 

administrative process 

from criminal or civil, 

know the means and 

methods of protection in 

the administrative process 

Formed competencies: 
knows the theoretical 

basis of proof in the 

administrative process,  

he possesses the skills of 

an independent analysis of 

the legal documents also 

should be able to make 

legal and administrative 

documents; 

Have the skills to: 

formalize proof 

documents that contain 

information recorded both 

in writing and in another 

form, through the use of 

which the correctness of 



the decision is achieved 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Заңгер логикасы 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру  

Мақсаты: құқықтану 

саласының болашақ 

мамандарында қазіргі 

классикалық логиканың 

білімдерін ойлау мен сөйлеу 

мәдениеті,  тиімді 

коммуникациялық, 

ақпараттарды әмбебап өңдеу  

құралы ретінде білімдерін 

қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

логика тілінің мәселелерін, 

тұжырымдамаларды, 

пайымдауларды, логика 

заңдылықтарын, 

тұжырымдарды, дәлелдемелер 

мен теріске шығаруды 

зерттейді. Заңгерлердің 

практикалық қызметінде 

логика мен дәлелді қолдануға 

бағытталған. Заңгерлердің 

практикалық дағдылары мен 

логикалық пайымдау және 

қорытынды жасау дағдыларын 

қалыптастырады. 

Оқу нәтижесі: Сөйлеу 

мәдениеті мен кәсіби этиканы 

сауатты қолдана отырып, 

кәсіби қызметтегі жеке 

тұжырымды дәйекті түрде 

дәлелдеу; жеке тұлғаның 

психологиялық ерекшеліктерін 

ескере отырып, құқықтық 

мәселелер бойынша кеңес беру 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Пәнді меңгеру нәтижесінде 

студент: 

 Логикалық ойлаудың негізгі 

заңдылықтары мен ережелерін, 

дәлелдеудің әртүрлі әдістерін, 

Код модуля: ПГАУПЗ 7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: Логика 

юриста  

Пререквизиты: Теория  государства 

и права Постреквизиты: Написание 

и защита дипломной работы 

(проекта) или сдача комплексного 

экзамена  

Цель: Целью курса является 

формирование у будущего 

специалиста в области 

юриспруденции знаний  

современной классической логики 

как основы культуры мышления и 

культуры речи, средства 

эффективной коммуникации, 

универсального инструмента 

обработки информации. 

Краткое описание: Дисциплина 

изучает вопросы языка логики, 

понятия, суждения, законы логики, 

умозаключения, доказательство и 

опровержение. Направлена на 

применение логики и аргументации 

в практической деятельности 

юристов. Формирует у 

специалистов-юристов практические 

навыки и умения логического 

суждения и умозаключения. 

Результат обучения:  
Аргументированно доказывать 

собственное умозаключение в 

профессиональной деятельности, 

грамотно используя культуру речи и 

профессиональную этику; 

консультировать по юридическим 

вопросам, учитывая индивидуально-

психологические особенности 

личности 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины 

студент должен:  

Знать основные законы и правила 

логического мышления, различные 

способы аргументации, 

распространенные логические 

ошибки в рассуждениях и 

Сode of module: 

ACCAPL 7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Lawyer's logic 

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: The goal is to 

form the knowledge of 

modern classical logic in 

the future specialist in the 

field of jurisprudence as 

the basis of the culture of 

thinking and culture of 

speech, a means of 

effective communication, 

a universal tool for 

information processing. 

Brief description: The 

discipline studies the 

language of logic, 

concepts, judgments, laws 

of logic, inferences, proof 

and refutation. It is aimed 

at the application of logic 

and argumentation in the 

practical activities of 

lawyers. It forms practical 

skills and abilities of 

logical judgment and 

inference among legal 

specialists. 

Learning outcome: To 

prove one's own 

conclusion in a reasoned 

manner in professional 

activity, competently 

using the culture of 

speech and professional 

ethics; to advise on legal 

issues, taking into account 

the individual 

psychological 



дәлелдеудегі жалпы логикалық 

қателерді және дәлелдеудің 

тыйым салынған әдістерін 

білу; 

Өз ойын анық және анық 

жеткізе білу, өз көзқарасын 

негіздеу және керісінше теріске 

шығару, логикалық қателер 

мен дәлелдеудің тыйым 

салынған әдістерін болдырмау 

және оларды басқа адамдардың 

пікірінен анықтау, рұқсат 

етілген риторикалық әдістерді 

қолдану; 

 Пікірталас жүргізу және 

ұтымды аргументтерді құру 

дағдыларын меңгеру. 

запрещенные способы 

аргументации;  

Уметь ясно и четко выражать свои 

мысли, обосновывать свою точку 

зрения и опровергать 

противоположную, избегать 

логических ошибок и запрещенных 

способов аргументации и 

обнаруживать их в чужих 

рассуждениях, пользоваться 

разрешенными риторическими 

приемами; 

Владеть навыками ведения 

дискуссий и построения 

рациональной аргументации. 

characteristics of the 

individual 

Formed competencies: 
As a result of mastering 

the discipline, the student 

must: 

 Know the basic laws and 

rules of logical thinking, 

various methods of 

argumentation, common 

logical errors in reasoning 

and prohibited methods of 

argumentation; 

To be able to clearly and 

clearly express one’s 

thoughts, justify one’s 

point of view and refute 

the opposite, avoid logical 

errors and forbidden 

methods of argumentation 

and detect them in other 

people’s reasoning, use 

permitted rhetorical 

techniques; 

Possess the skills of 

conducting discussions 

and building rational 

argumentation. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Заң психологиясы 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру  

Мақсаты: білімнің ғылыми 

салалары жүйесіндегі 

құқықтық психологияның орны 

туралы студенттердің жүйелік 

түсініктерін қалыптастыру; 

жеке тұлға мен топ – құқықтық 

қатынастарға қатысушылар 

психологиясы туралы, құқық 

қорғау, құқық қорғау, 

қылмыстық психология, алдын 

ала тергеу психологиясы, сот 

талқылауы саласындағы 

психикалық құбылыстар 

Код модуля: ПГАУПЗ 7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: 

Юридическая психология 

Пререквизиты: Теория  государства 

и права Постреквизиты: Написание 

и защита дипломной работы 

(проекта) или сдача комплексного 

экзамена 

Цель: формирование у студентов 

системных представлений о месте 

юридической психологии в системе 

научных отраслей знания; о 

психологии личности и группы – 

участников правоотношений, о 

психических явлениях в сфере 

правоприменительной, 

правоохранительной деятельности, 

криминальной психологии, 

психологии предварительного 

расследования, судебного процесса. 

Сode of module: 

ACCAPL 7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Juridical psychology 

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: the formation of 

students' systemic ideas 

about the place of legal 

psychology in the system 

of scientific branches of 

knowledge; about the 

psychology of the 

individual and the group - 

participants in legal 



туралы. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Құқықтық психологияның 

пәнін, жүйесін және мазмұнын 

зерделейді; құқық қолдану 

қызметі субъектілерінің жеке 

басын зерделеудің 

психологиялық әдістерін 

қарайды; жеке тұлғаның жеке 

психологиялық 

ерекшеліктерін; сот-

психологиялық сараптаманы 

тағайындау негіздерін, 

себептерін және оны жүргізу 

тәртібін зерделейді; қылмыскер 

мен заңгер тұлғасының 

психологиясын зерделейді. 

Оқу нәтижесі:  
Сөйлеу мәдениеті мен кәсіби 

этиканы сауатты қолдана 

отырып, кәсіби қызметтегі 

жеке тұжырымды дәйекті 

түрде дәлелдеу; жеке тұлғаның 

психологиялық ерекшеліктерін 

ескере отырып, құқықтық 

мәселелер бойынша кеңес беру 

Қалыптасатын құзыреттер: - 

құқыққа қарсы әрекеттерді, 

заңды әрекеттер тәжірибесін 

жүйелі талдауды қамтамасыз 

ету үшін қажетті және 

жеткілікті психологиялық-

құқықтық ауқым туралы білім 

алу; 

- құқықтық қатынастар мен 

заңдылықтардың әлеуметтік-

психологиялық негіздері 

саласында тиімді құқық 

қолдану және құқық 

шығармашылығының 

шарттары ретінде шарлау; 

- тергеу және сот қызметі 

бойынша арнайы 

психологиялық білімі болуы; 

 - әрекет пен жағдайдың 

қылмыстық құрылымындағы 

психологиялық факторлардың 

ерекшеліктері мен мәселелерін 

меңгеру; 

- психологиялық-құқықтық 

зерттеулерде қажетті тәжірибе 

мен аспаптық әрекеттер 

Краткое описание: Изучает 

предмет, систему и содержание 

юридической психологии; 

рассматривает психологические 

методы изучения личности 

субъектов правоприменительной 

деятельности; изучает 

индивидуально-психологические 

особенности личности; основания, 

поводы назначения судебно-

психологической экспертизы и 

порядок ее проведения; изучает 

психологию личности преступника и 

юриста. 

Результат обучения:  

 Аргументированно доказывать 

собственное умозаключение в 

профессиональной деятельности, 

грамотно используя культуру речи и 

профессиональную этику; 

консультировать по юридическим 

вопросам, учитывая индивидуально-

психологические особенности 

личности 

Формируемые компетенции: 

– овладеть знаниями психолого-

юридического диапазона, 

необходимо и достаточно 

обеспечивающего системный анализ 

противоправной деятельности, 

практики юридических действий;  

– ориентироваться в сфере 

социально-психологических основ 

правоотношений и закономерностей 

как условий эффективного 

правоприменения и 

правотворчества;  

 владеть специальными 

психологическими знаниями 

следственной и судебной 

деятельности; 

  усвоить специфику и 

проблематику психологических 

факторов в криминальной структуре 

действия и ситуации;  

 владеть необходимым уровнем 

практики и инструментальных 

действий в психолого-юридических 

исследованиях. 

relations, about mental 

phenomena in the field of 

law enforcement, law 

enforcement, criminal 

psychology, the 

psychology of preliminary 

investigation, the trial. 

Brief description: The 

discipline "Juridical 

Psychology" is taught in 

senior years, when 

students have already 

mastered the knowledge 

of crime investigation 

methods, court 

proceedings and other 

actions that form the basis 

of a lawyer's activities. 

This discipline is designed 

to contribute to a more 

rational construction of 

various types of 

communication of a 

lawyer in the process of 

his work; the use of 

techniques developed by 

science, methods for a 

quick, complete 

assessment of the current 

situation, the choice of the 

most rational model of 

behavior. 

Learning outcome: 

To prove one's own 

conclusion in a reasoned 

manner in professional 

activity, competently 

using the culture of 

speech and professional 

ethics; to advise on legal 

issues, taking into account 

the individual 

psychological 

characteristics of the 

individual 

Formed competencies:  
- to acquire knowledge of 

the psychological and 

legal range, which is 

necessary and sufficient to 

provide a systematic 

analysis of illegal 



деңгейіне ие болу. activities, the practice of 

legal actions; 

- navigate in the field of 

socio-psychological 

foundations of legal 

relations and patterns as 

conditions for effective 

law enforcement and law-

making; 

- possess special 

psychological knowledge 

of investigative and 

judicial activities; 

 - learn the specifics and 

problems of psychological 

factors in the criminal 

structure of the action and 

situation; 

- possess the necessary 

level of practice and 

instrumental actions in 

psychological and legal 

research. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Кәсіби сөйлеу 

мәдениеті                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру  

Мақсаты: студенттерді кәсіби 

және тұрмыстық 

коммуникация саласында 

тілдік құралдарды еркін және 

сауатты пайдалануға, олардың 

жазбаша және ауызша сөйлеу 

мәдениетін арттыруға үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

тілдің сипаттамасын ақпаратты 

жеткізудің маңызды жүйесі 

ретінде зерттейді, тілдің 

функциялары мен сөйлеу 

мәдениетінің аспектілерін, 

қазіргі әдеби тілдің тілдік 

нормаларын және оны қазіргі 

коммуникативтік кодекс 

аясында қолдануды 

Код модуля: ПГАУПЗ 7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: Культура 

профессиональной речи 

Пререквизиты: Теория  государства 

и права Постреквизиты: Написание 

и защита дипломной работы 

(проекта) или сдача комплексного 

экзамена 

Цель: научить студентов свободно и 

грамотно использовать языковые 

средства в сфере профессиональной 

и бытовой коммуникации, повысить 

культуру их письменной и устной 

речи. 

Краткое описание: Дисциплина 

изучает характеристику языка как 

знаковую систему передачи 

информации, рассматривает 

функции языка и аспекты культуры 

речи, языковые нормы современного 

литературного языка и его 

применение в рамках современного 

коммуникативного кодекса. Особое 

внимание уделяется юридическому 

дискурсу в профессиональной 

Сode of module: 

ACCAPL 7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Professional speech 

culture 

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: to teach 

students to use language 

tools freely and 

competently in the field of 

professional and everyday 

communication, to 

improve the culture of 

their written and oral 

speech. 

Brief description: The 

discipline studies the 

characteristics of language 

as a sign system of 



қарастырады. Адвокаттың 

кәсіби қызметіндегі құқықтық 

дискурсқа ерекше көңіл 

бөлінеді.  

Оқу нәтижесі:  
Сөйлеу мәдениеті мен кәсіби 

этиканы сауатты қолдана 

отырып, кәсіби қызметтегі 

жеке тұжырымды дәйекті 

түрде дәлелдеу; жеке тұлғаның 

психологиялық ерекшеліктерін 

ескере отырып, құқықтық 

мәселелер бойынша кеңес беру 

Қалыптасатын құзыреттер: -  

Білу керек: қарым-қатынас, 

сөйлеу мәдениеті және сөйлеу 

этикетімен байланысты негізгі 

ұғымдар: "тіл", "сөйлеу", 

"сөйлеу жағдайы", "сөйлеу 

әрекеті" және т. б.; орыс әдеби 

тілінің нормалары; идеалдың 

коммуникативті қасиеттері 

орыс тілінің функционалдық 

стильдері; 

меңгеруі керек: өз сөйлеуінде 

әдеби тіл нормаларын сақтау 

(ауызша және жазбаша); 

сөздіктердің әртүрлі түрлерін 

қолдану; өз сөйлеуінде мінсіз 

сөйлеудің коммуникативтік 

қасиеттерін жүзеге асыру 

(тазалық, қисындылық, 

байлық, мәнерлілік және т. б.); 

меңгеруі (дағдысы(дағдысы): 

дұрыс ауызша және жазбаша 

сөйлеу дағдылары; мінсіз 

сөйлеудің коммуникативтік 

қасиеттерін іске асыру 

дағдылары; түрлі 

функционалдық стильдердің 

мәтіндерін жасау және 

редакциялау дағдылары; 

сөйлеу этикетінің нормалары 

(кәсіби және тұрмыстық 

қарым-қатынаста тілдік 

құралдарды пайдалану); 

деятельности юриста.  

Результат обучения:  

 Аргументированно доказывать 

собственное умозаключение в 

профессиональной деятельности, 

грамотно используя культуру речи и 

профессиональную этику; 

консультировать по юридическим 

вопросам, учитывая индивидуально-

психологические особенности 

личности 

Формируемые компетенции: 

знать: основные понятия, связанные 

с общением, культурой речи и 

речевым этикетом: «язык», «речь», 

«речевая ситуация», «речевая 

деятельность» и др.; нормы русского 

литературного языка; 

коммуникативные качества 

идеальной 

речи; функциональные стили 

русского языка; 

уметь: соблюдать нормы 

литературного языка в собственной 

речи (устной и письменной); 

пользоваться различными видами 

словарей; реализовывать 

коммуникативные качества 

идеальной речи (чистоту, 

логичность, богатство, 

выразительность и др.) в 

собственной речи; 

владеть (иметь навык(и)): 
навыками правильной устной и 

письменной речи; навыками 

реализации коммуникативных 

качеств идеальной речи; навыками 

создания и редактирования текстов 

различных функциональных стилей; 

нормами речевого этикета 

(использования языковых средств в 

профессиональном и бытовом 

общении); 

information transmission, 

considers the functions of 

language and aspects of 

speech culture, the 

language norms of the 

modern literary language 

and its application within 

the framework of the 

modern communicative 

code. Special attention is 

paid to the legal discourse 

in the professional activity 

of a lawyer.  

Learning outcome: 

To prove one's own 

conclusion in a reasoned 

manner in professional 

activity, competently 

using the culture of 

speech and professional 

ethics; to advise on legal 

issues, taking into account 

the individual 

psychological 

characteristics of the 

individual 

Formed competencies:  
Russian Russian should 

know: basic concepts 

related to communication, 

speech culture and speech 

etiquette: "language", 

"speech", "speech 

situation", "speech 

activity", etc.; norms of 

the Russian literary 

language; communicative 

qualities of ideal 

speech; functional styles 

of the Russian language; 

be able to: observe the 

norms of the literary 

language in one's own 

speech (oral and written); 

use various types of 

dictionaries; implement 

the communicative 

qualities of ideal speech 

(purity, logic, richness, 

expressiveness, etc.) in 

one's own speech; 

possess (have the skill(s)): 



the skills of correct oral 

and written speech; the 

skills of implementing the 

communicative qualities 

of ideal speech; the skills 

of creating and editing 

texts of various functional 

styles; the norms of 

speech etiquette (the use 

of language tools in 

professional and everyday 

communication); 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Құқық қорғау 
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Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру  

Мақсаты: кәсіби  этиканы  

құрайтын  теория мен тәжірибе 

негіздерінде,  тыңдаушылар   

бойында  құқық  қорғау  

органдары қызметкерінің 

кәсіби этикасына сәйкес 

келетін әдептілік туралы білім 

жүйесін  қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

заңгердің кәсіби этикасының 

ұғымы, мәні мен функциялары 

туралы негізгі ережелерді; 

құқық пен құқық қорғау 

қызметінің адамгершілік 

негіздерін; заңгердің кәсіби 

қызметіне қойылатын негізгі 

моральдық - этикалық 

талаптарды; заңгерлердің 

кәсіби этика кодекстерінде 

тұжырымдалған қағидалар мен 

қағидаттарды; құқық қорғау 

органдары қызметкерлерінің 

кәсіби-адамгершілік 

деформациясын жеңудің 

негізгі себептері мен ықтимал 

жолдарын зерделейді.  

Оқу нәтижесі:  
Сөйлеу мәдениеті мен кәсіби 

Код модуля: ПГАУПЗ 7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного процессуального 

законодательства 

Название дисциплины: 

Профессиональная этика в 

правоохранительной деятельности 

Пререквизиты: Теория  государства 

и права Постреквизиты: Написание 

и защита дипломной работы 

(проекта) или сдача комплексного 

экзамена 

Цель: формирование у студентов 

знаний в области этики, выработка 

навыков применения норм 

нравственности в специфических 

условиях правоприменительной 

деятельности. 

Краткое описание: Дисциплина 

изучает основные положения о 

понятии, сущности и функциях 

профессиональной этики юриста; 

нравственные основы права и 

правоохранительной деятельности; 

основные морально - этические 

требования к профессиональной 

деятельности юриста; правила и 

принципы, сформулированные в 

кодексах профессиональной этики 

юристов; основные причины и 

возможные пути преодоления 

профессионально-нравственной 

деформации работников 

правоохранительных органов. 

Результат обучения:  

 Аргументированно доказывать 

собственное умозаключение в 

профессиональной деятельности, 

грамотно используя культуру речи и 

Сode of module: 

ACCAPL 7 

Name of module: 

Application of civil, 

criminal and 

administrative procedural 

law 

Name of discipline: 
Professional ethics in law 

enforcement 

Prerequisites: Theory of 

State and Law 

Postrequisites: Writing 

and defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

Purpose: the formation of 

students' knowledge of 

ethics, the development of 

skills for the application 

of moral norms in the 

specific conditions of law 

enforcement. 

Brief description: The 

discipline studies the main 

provisions on the concept, 

essence and functions of 

professional ethics of a 

lawyer; the moral 

foundations of law and 

law enforcement; the main 

moral and ethical 

requirements for the 

professional activity of a 

lawyer; the rules and 

principles formulated in 

the codes of professional 

ethics of lawyers; the 

main causes and possible 

ways to overcome the 



этиканы сауатты қолдана 

отырып, кәсіби қызметтегі 

жеке тұжырымды дәйекті 

түрде дәлелдеу; жеке тұлғаның 

психологиялық ерекшеліктерін 

ескере отырып, құқықтық 

мәселелер бойынша кеңес беру 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Кәсіби этиканың теориялық 

әдістемелік негіздерін 

тәжірбиеде қолдана алады.     

білу керек: 

- әр түрлі заң 

мамандықтарының кәсіби 

этика кодекстерінде 

тұжырымдалған талаптарды іс 

жүзінде қолдану; 

- заң мамандығына қойылатын 

моральдық-этикалық 

талаптарды басшылыққа алу 

және кәсіби қызметте де, 

қызметтен тыс мінез-құлықта 

да кәсіби этикеттің негізгі 

талаптарын адал орындау. 

- заңгердің кәсіби этикасы 

тұрғысынан практикалық 

қызметте туындайтын жол 

берілмейтін бейресми 

байланыстарды талдау және 

сыни бағалау. 

профессиональную этику; 

консультировать по юридическим 

вопросам, учитывая индивидуально-

психологические особенности 

личности 

Формируемые компетенции: 

Умеет применять методические и 

теоретические основы 

профессиональной этики на  

практике. 

должен уметь: 

 - применять на практике 

требования, сформулированные в 

кодексах профессиональной этики 

различных юридических 

специальностей; 

- руководствоваться морально - 

этическими требованиями к 

юридической профессии и 

добросовестно выполнять основные 

требования профессионального 

этикета, как в 

профессиональной деятельности, так 

и во внеслужебном поведении. 

- анализировать и критически 

оценивать с точки зрения 

профессиональной этики юриста 

недопустимые неформальные связи, 

возникающие в практической 

деятельности. 

professional and moral 

deformation of law 

enforcement officers. 

Learning outcome: 

To prove one's own 

conclusion in a reasoned 

manner in professional 

activity, competently 

using the culture of 

speech and professional 

ethics; to advise on legal 

issues, taking into account 

the individual 

psychological 

characteristics of the 

individual 

Formed competencies:  
Able to apply the 

methodological and 

theoretical foundations of 

professional ethics in 

practice. 

must be able to: 

- to apply in practice the 

requirements formulated 

in the codes of 

professional ethics 

of various legal 

specialties; 

- be guided by the moral 

and ethical requirements 

for the legal profession 

and 

faithfully fulfill the basic 

requirements of 

professional etiquette, 

both in 

professional activity and 

in off-duty behavior. 

- analyze and critically 

evaluate, from the point of 

view of the professional 

ethics of a lawyer 

, unacceptable informal 

connections that arise in 

practice. 

 


