
 



 



 



 

 
 

 

 

 



 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

 

1.1 Контекст 
Тіркеу нөмірі: 6B04200183 

Білім беру саласының коды және жіктелімі: 6В04 Бизнес, басқару және құқық 

Дайындық бағытының коды және жіктелімі: 6B042 Құқық   

Білім беру бағдарламасының тобы: В049 Құқық 
Білім беру бағдарламасының түрі:  жаңа 

Білім беру бағдарламасының атауы: 6B04202 – «Құқық қорғау қызметі»  

Бағдарлама түрі: Бірінші цикл:  бакалавриат 6 деңгей ҰБШ / СБШ / ББХСЖ                       

Берілетін дәреже: 6B04202 – «Құқық қорғау қызметі» білім беру бағдарлама бойынша 

құқық бакалавры  

Кредиттердің жалпы көлемі: 240 академиялық кредит             

Типтік оқу мерзімі: 4 жыл  

Оқыту тілі: қазақ, орыс 

Білім беру қызметіне берілген лицензия: Білім беру бағдарламасы 2020 жылдың 07 

сәуірінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым 

саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті берген 6B042 Құқық бағыты бойынша № 

KZ36LAA00018662 лицензияға қосымшасы негізінде жүзеге асырылады 

Аккредиттеу:  

1) Институционалды аккредиттеу:  

2) Білім беру бағдарламасының рейтингі: 

БББ әзірлеуде қолданылған кәсіби стандарттар: ҰБШ және СБШ негізінде, сондай-ақ 

жұмыс берушілердің ұсыныстарын ескере отырып әзірленген 

1.2 І.Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің ҚР жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі орны 

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті кең ауқымды мамандықтар бойынша үш 

сатылы кадрлар даярлауды (бакалавриат, магистратура және PhD докторантура) жүзеге асыратын 

Алматы облысындағы ірі өңірлік көп салалы жоғары оқу орны болып табылады. 

Миссиясы: елдің әлеуметтік-экономикалық даму қажеттіліктерін қанағаттандыратын 

жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде бәсекеге қабілетті кадрлар даярлау. 

Стратегиялық мақсат: 

1. Бәсекеге қабілетті кадрларды сапалы даярлауды қамтамасыз ету; 

2. Әлемдік үрдістер контексінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

мазмұнын жаңғырту. 

Университеттің ұлттық және халықаралық рейтингтердегі орны: 

- ҚР көп бейінді жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингісінде 7-орын (БСҚТҚА) – 2021; 

-QS World University Rankings: Emerging Europe and Central Asia 2021 өңірлік рейтингінде 

дамушы Еуропа мен Орта Азияның үздік жоғары оқу орындары қатарында ТОП-241-250; 

- АRES рейтингінде ҚР 95 ЖОО арасында 6-орын; 

- 2020 жылғы Атамекен тәуелсіз рейтингісінің нәтижелері бойынша бакалавриаттың 7 білім 

беру бағдарламасы Қазақстанның жоғары оқу орындарының үздік ондығына кірді. 

  

 

1.3 Білім беру бағдарламасының бейіні 

Негіздеме: Біздің қоғам нарықтық реформалар мен шынайы демократиялық қоғамның 

экономикалық негіздерін құру жолында келе жатқандықтан бүгінгі таңда әкімшілік, азаматтық 

және қылмыстық құқықтық қатынастарда терең арнайы білімі бар заңгерлерге деген қажеттілік 

өсуде.  
Инвестициялық қызметті жетілдіру, интеллектуалдық қызмет саласын қарқынды дамыту, 

экономикалық, азаматтық және қылмыстық дауларды шешудің сот-медиациялық әдістерін 

кеңейту, айналымға азаматтық құқықтардың жаңа нысандарын тарту, салық жүйесін жетілдіру 

және дамыту, қылмыстың алдын-алу және болдыртпау үшін болашақ мамандардың кәсіби 

салаларында терең білім алуын талап етеді. 



 

Жұмыс берушілердің сұраныстарына сәйкес еңбек нарығын зерттеу:  

2022 жылы еңбек нарығында «Құқық қорғау қызметі» білім беру бағдарламасы бойынша 

қызметкерлердің мол болуына қарамастан, бұл бағдарлама бүгінгі таңда өзектілігі мен 

қажеттілігінде ешқандай қиындықтарға тап емес. Экономиканың сұраныстарына байланысты, 

бүгінде «Құқық қорғау қызметі» бағдарламасы бойынша еңбек нарығына кең және тар 

профильдегі заңгерлер әлі де қажет.  

Білім беру бағдарламасының мақсаты: Мемлекеттік билік пен басқарудың құқық қорғау, 

сот, атқарушы және өкілді органдары үшін заңнамаға қатаң сәйкестікте ықпал етудің 

заңды шараларын қолдана отырып, құқық қорғауды қамтамасыз ететін еңбек нарығында 

бәсекеге қабілетті, жоғары білікті кадрлар даярлау  

Бағдарламаның айрықша сипаттары: 

 

Кәсіби қызмет саласы 

Тергеу органдарының, прокуратураның және соттардың 

қорғауына және қылмыстық қудалауға қатысты істерді жүргізу, 

сот органдарында қылмыс жасағаны үшін күдікті мен 

айыпталушылардың мүддесін білдіретін, жалпы өкілеттілігі бар 

соттарда қылмыстық іс қозғау және жүргізу. Сонымен қатар,  

кең ауқымды мәселелер бойынша, оның ішінде патенттік және 

авторлық құқықты қорғау бойынша, құқықтық кеңес беру,  

құқықтық құжаттарды құрайды, тұтынушылардың азаматтық, 

еңбек, әкімшілік істерде өкіл ретінде көрсетеді және 

қорғаушылардың соттарға келуіне нұсқау береді. 

Кәсіби қызмет нысаны 

- полиция органдары; 

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы органдары; 

- экономикалық тергеу органдары; 

- прокуратура органдары; 

- Қазақстан Республикасының соттары;  

- қылмыстық атқару жүйесінің органдары; 

- құқыққорғау ұйымдары; 

- қорғаушылар алқасы. 

 

БББ филиалы 
Талдықорған қаласының полиция басқармасында 

қылмыстық пәндер кафедрасының филиалы бар 

Іс-тәжірибе базасы 

- Алматы облыстық соттар әкімшісі;  

- Алматы облыстық адвокаттар алқасы;  

- Алматы облысы бойынша полиция Департаменті;  

- Алматы облысының мамандандырылған күзет басқармасы; 

- Талдықорған қалалық полиция басқармасы; 

- Алматы облыстық қылмыстық-атқару жүйесінің департаменті. 

Академиялық ұтқырлық 

Серіктес-ЖОО: Лодзь университеті, Лодзь қ. (Польша); 

Корвинус университеті, Будапешт қ., Венгрия 

Республикасы; Кадис университеті, Кадис қ., Испания; 

В.Корфантого атындағы Верхнесилезк экономикалық 

университеті, Польша; Халықаралық Кувейт университеті, 

Бишкек қ., Қырғыз Республикасы; Таллин құқық мектебі, 

Таллин қ., Эстония; 

Стипендиалық 

бағдарламалар  

Мемлекеттік білім беру тапсырысы, жергілікті атқарушы 

органдардың гранты 

 

1.4 Түлектің бейнесі 

Дублин дескрипторларына сәйкес түлектің атрибуттары:  

1) осы саладағы озық білімге негізделген, зерттелетін саладағы білімі мен түсініктерін 

көрсету; 



 

2) кәсіби деңгейде білім мен түсінуді қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және оқытылатын 

саладағы мәселелерді шешу; 

3) әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру; 

4) оқытылатын салада оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 

және практикалық білімді қолдану; 

5) оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 

дағдылары; 

6) ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу және оларды оқытылатын 

салада қолдану; 

7) оқытылатын салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы 

күрделі тәуелділікті білу және түсіну; 

8) академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ұғыну. 

 

ББ түлегінің құзыреттіліктері:   

 

ТҚ 1  – физикалық, психикалық, интеллектуалды, ақпараттық тұрғыда дамыған 

және сауатты, дүниетанымы кең, көптілді ортада коммуникацияға қабілетті тұлға 

қалыптастырады. 

ТҚ 2 – кәсіптік міндеттерді абыроймен орындауға, заңгердің этика қағидаларын сақтауға 

қабілетті; 

ТҚ 3 - ойлау мәдениетіне ие, ақпарат жинауды, талдауды, қабылдауды, мақсат қоюды және 

оған қол жеткізу жолдарын таңдауға қабілетті; 

ТҚ 4 - ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық түрде дұрыс, ақылға қонымды және анық 

түрде жасай алады; 

ТҚ 5 - мінез-құлық мәдениеті бар, әріптестерімен ынтымақтастыққа дайын, топпен жұмыс 

істеуге қабілетті; 

ТҚ 6 - өз кәсіби қызметінің саласына сәйкес нормативтік - құқықтық актілерді әзірлеуге 

қатыса алады; 

ТҚ 7 - құқықтық сауаттылық, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби 

қызметті жүзеге асыра алады; 

ТҚ 8 – құқық субъектілерінің заңдылығын сақталуын қамтамасыз ете алады;   

ТҚ 9 - заңға сәйкес қатаң тәртіппен шешімдер қабылдауға және заңды әрекеттерді жасауға 

қабілетті; 

ТҚ 10 – нормативтік-құқықтық актілерді қолдануға, кәсіби және іс жүргізу құқығының 

нормаларын кәсіптік қызметте жүзеге асыруға қабілетті; 

ТҚ 11 - фактілер мен жағдайларды заңды түрде білуге қабілетті; 

ТҚ 12 - құқықтық құжаттарды дайындау дағдысы бар; 

ТҚ 13 – заңдылық пен тәртіпті, жеке тұлғаны, қоғамды, мемлекеттің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтік міндеттерін орындауға дайын; 

ТҚ 14 – нормативтік-құқықтық актілердің жобаларын, соның ішінде сыбайлас жемқорлық 

көріністерін қалыптастыру үшін жағдай жасауға ықпал ететін ережелерді анықтау мақсатында 

қатысуға дайын. 

 

 

ЖБП циклінің міндетті пәндерін оқып бітіргеннен кейін тыңдаушы келесі біліктілікке 

ие болады: 

1) ғылыми және философиялық таным әдістерімен табиғи және әлеуметтік әлемді ғылыми 

тұрғыда түсінуді және зерттеуді қамтамасыз ететін философия негіздерін білу арқылы 

қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған шындыққа баға беру; 

2) мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұнын және ерекшеліктерін 

интерпретациялау; 

3) әлеуметтік және өндірістік салаларда болып жатқан барлық құбылыстарға жеке баға 

беру; 



 

4) Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтарын және өзіндік 

ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымын көрсете білу; 

5) Қазақстанның қазіргі заманғы оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи 

сипаттау әдістері мен тәсілдерін қолдана білу; 

6) әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психологияның базалық білімі негізінде түрлі 

тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас салаларындағы жағдайларға баға беру; 

7) осы ғылымдардағы білімді интеграциялық процестердің қазіргі заманғы өнімі ретінде 

синтездеу; 

8) нақты ғылымды, сондай-ақ бүкіл әлеуметтік-саяси кластерді зерттеуге арналған ғылыми 

әдістер мен тәсілдерді қолдана білу; 

9) өзінің моральдық және азаматтық ұстанымын дамыту; 

10) қазақстандық қоғамның іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын 

пайдалану; 

11) жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін таныту; 

12) әлемде танылған әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар саласындағы пәнді практикада 

қолдана білу; 

13) талдаудың әдіснамасын таңдау; 

14) зерттеудің нәтижелерін жинақтай білу; 

15) жаңа білімді синтездеу және оны гуманитарлық әлеуметтік маңызды өнімдер түрінде 

ұсыну; 

16) тұлғаралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас мәселелерін шешу 

мақсатында қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасай 

білу; 

17) грамматикалық білімдер жүйесін, белгілі бір тілде тиісті ниет білдірудің прагматикалық 

құралдарын жеткілікті көлемде түсіну негізінде лингвистикалық және сөйлеу ресурстарын дұрыс 

пайдалана білу; 

18) байланысқа қатысушылардың іс-әрекеттеріне баға беру; 

19) жеке іс-әрекеттерінде түрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды: 

интернет-ресурстары, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша бұлтты және 

мобильді қызметтерді қолдана білу; 

20) өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойына жеке білім беру траекториясын 

құру, дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби 

қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтын ұстану. 

 

Оқыту нәтижелері:   

ОН1  – Әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық ғылымдар саласындағы іргелі білім мен 

дағдылар негізінде тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас кезінде белсенді азаматтық 

ұстаным көрсету 

ОН2  – 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 

ОН 3 –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 

ОН 4 – Құқық бұзушылықтардың қылмыстық, әкімшілік, қоғамдық, экономикалық, 

экологиялық және өзге де түрлерін реттеу үшін конституциялық, әкімшілік, қылмыстық, 

азаматтық, кедендік, медициналық, ақпараттық құқық нормаларын дұрыс қолдану 

ОН 5 – Адвокаттық қызметтің, нотариалдық іс жүргізудің ұйымдастырушылық және 

құқықтық негіздерін меңгеру, дауларды реттеу үшін медиация рәсімін жүргізу механизмін 

қолдану 

ОН 6 – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың қылмыстық-құқықтық және 

криминологиялық тетіктерінің тиімділігін, қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша 

қылмыстық-құқықтық жауапкершілік шараларын салыстыру 



 

ОН 7 – Әкімшілік жауапкершілікті анықтау үшін әкімшілік құқық бұзушылықтарды талдау, 

ішкі істер органдарының әкімшілік құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың алдын алу және 

жолын кесу жөніндегі қызметін бағалау 

ОН 8 – 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 

ОН 9 – 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 

ОН 10 – Сот төрелігін, құқық қорғау немесе өзге де заң қызметін жүзеге асыратын 

мемлекеттік және өзге де органдардың жұмысын жетілдіру жөніндегі жоспарларды, 

бағдарламаларды, нормативтік құжаттарды әзірлеу, құқық қорғау қызметінің, оның негізгі 

бағыттары – сот билігінің, сот төрелігінің және оларды жүзеге асыратын органдардың, 

прокуратура мен прокурорлық қадағалаудың, қылмыстарды анықтаумен және тергеумен 

айналысатын органдардың, қауіпсіздікті қамтамасыз ететін органдардың және атқарушы биліктің 

тиімділігін талдау 

 

ББ бойынша оқу нәтижелерінің жалпы қалыптастырылатын құзыреттіліктермен 

арақатынасының матрицасы 

 

 ОН1                      ОН 

2                        

ОН 3                    ОН 4                 ОН 5                    
 

ОН 6                         ОН 7              ОН 8               ОН 9                        ОН 10                   

ТҚ1 + + + + + + + + + + 

ТҚ2 + + + + + + + +   

ТҚ3    +  + +  + + 

ТҚ4    + + + +  + + 

ТҚ5 + + + +  +  + + + 

ТҚ6    +  + +  + + 

ТҚ7     + + + + + + 

ТҚ8 + +   + + + + + + 

ТҚ9   + + + + +   + 

ТҚ10     + + + + + + 

ТҚ11 + + +  +    + + 

ТҚ12     + + + + +  

ТҚ13      + + + + + 

ТҚ14     + + +  + + 

  

Жұмысқа орналасу мүмкіндігі: Білім беру бағдарламасы бойынша оқыған түлектер келесі 

ұйымдарда университетпен жасалған келісім-шарттар мен меморандум негізінде жұмысқа 

орналасуға мүмкіндігі бар: 

- Алматы облысының полиция Департаменті;   



 

- Алматы облысы бойынша мамандандырылған күзет басқармасы; 

         - Алматы облысының мамандандырылған күзет басқармасы; 

         - Талдықорған қалалық полиция басқармасы; 

         - Алматы облыстық қылмыстық-атқару жүйесінің департаменті. 

         - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы органдары; 

         - Экономикалық тергеу органдары; 

         - Прокуратура органдары; 

 

2. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 

 

2.1 Модульдердің сипаттамасы 

 

Модуль 

№ 

Модуль атауы 

және коды 
Пән атауы және № 

Ак. 

кредит-

саны 

Пән 

циклы 

Модуль бойынша 

оқыту нәтижелері 

1 
ӘГ-1 «Әлеуметтік-

гуманитарлық»  

1) Қазақстан тарихы 

31 

ЖБП Әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану және 

психологияның 

негізгі білімін 

ескере отырып, 

тұлғааралық, 

әлеуметтік және 

кәсіби қарым-

қатынастың әртүрлі 

салаларындағы 

жағдайларға баға 

беру; өзін-өзі 

дамыту және 

мансаптық өсу үшін 

өмір бойы жеке 

білім траекториясын 

құру, дене 

шынықтыру әдістері 

мен құралдары 

арқылы толыққанды 

әлеуметтік және 

кәсіби қызметті 

қамтамасыз ету 

үшін салауатты өмір 

салтын ұстану. 

 

 

2) Философия ЖБП 

3) Әлеуметтік-саяси 

білімдер модулі 

(әлеуметтану, мәдениеттану, 

саясаттану, психология) 

ЖБП 

4) Қоғамтану білімі 

(пәнаралық курс)   
ЖБП 

5) Дене шынықтыру ЖБП 

2 
АК-2  «Ақпараттық-

коммуникативті» 

1) Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

25 

ЖБП 

Жеке қызметінде 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялардың 

әртүрлі түрлерін 

пайдалану: 

интернет-ресурстар, 

ақпаратты іздеу, 

сақтау, өңдеу, 

қорғау және тарату 

2) Шетел тілі ЖБП 

3) Қазақ (Орыс) тілі ЖБП 



 

жөніндегі бұлтты 

және мобильді 

сервистер; 

тұлғааралық, 

мәдениетаралық 

және өндірістік 

(кәсіптік) қарым-

қатынас міндеттерін 

шешу үшін қазақ, 

орыс және шет 

тілдерінде ауызша 

және жазбаша 

нысанда байланыс 

орнату. 

3 

 

МҚТТН-3 

«Мемлекет және 

құқықтың тарихи-

теориялық негізері»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1) Мемлекет және құқық 

теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

28 
БП 

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 

 

 

2) Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

БП 

3) Minor */  ТК 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.Құқық қорғау органдары 

және мемлекеттік қызмет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.Ішкі істер органдарының 

әкімшілік қызметі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

БП 

4) Minor * / ТК 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.Шетелдердің 

конституциялық құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Рим құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
БП 

5)Қазақстан 

Республикасының құқық 

қорғау органдары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

КП 

4 

ӘҚҚҚР-4 

Әкімшілік 

құқықтық 

қатынастардың 

құқықтық 

реттелуі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1) Қазақстан 

Республикасының әкімшілік 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6 БП Әкімшілік 

жауапкершілікті 

анықтау үшін 

әкімшілік құқық 

бұзушылықтарды 

талдау, ішкі істер 

органдарының 

әкімшілік құқық 

бұзушылықтар мен 

қылмыстардың 

алдын алу және 

жолын кесу 

жөніндегі қызметін 



 

бағалау 

5 

ҚҚҚҚР-5 

Қылмыстық-

құқықтық 

қатынастарды 

құқықтық реттеу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1) Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы (жалпы 

бөлім)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

11 БП Құқық 

бұзушылықтардың 

қылмыстық, 

әкімшілік, 

қоғамдық, 

экономикалық, 

экологиялық және 

өзге де түрлерін 

реттеу үшін 

конституциялық, 

әкімшілік, 

қылмыстық, 

азаматтық, кедендік, 

медициналық, 

ақпараттық құқық 

нормаларын дұрыс 

қолдану 

 

 

 

 

2) Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы (ерекше 

бөлім)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

БП 

6 

АҚҚҚР-6 

Азаматтық 

құқықтық 

қатынастардың 

құқықтық реттелуі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1) Қазақстан 

Республикасының 

азаматтық құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

11 БП Құқық 

бұзушылықтардың 

қылмыстық, 

әкімшілік, 

қоғамдық, 

экономикалық, 

экологиялық және 

өзге де түрлерін 

реттеу үшін 

конституциялық, 

әкімшілік, 

қылмыстық, 

азаматтық, кедендік, 

медициналық, 

ақпараттық құқық 

нормаларын дұрыс 

қолдану; 

 

 

2) Minor */ ТК 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Қазақстан 

Республикасының 

медициналық құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Қазақстан 

Республикасының 

экологиялық құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.Қазақстан 

Республикасының кеден 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

БП 

7 

АҚӘІЖҚҚ-7 

Азаматтық, 

қылмыстық және 

әкімшілік іс жүргізу 

1) ТК 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.Сот риторикасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.Заң лингвистикасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Заң құжаттарын аудару 

60 

БП Сөйлеу мәдениеті 

мен кәсіби этиканы 

сауатты қолдана 



 

құқығын қолдану  негіздері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  отырып, кәсіби 

қызметтегі жеке 

тұжырымды дәйекті 

түрде дәлелдеу; 

жеке тұлғаның 

психологиялық 

ерекшеліктерін 

ескере отырып, 

құқықтық мәселелер 

бойынша кеңес 

беру; Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

іс-қимылдың 

қылмыстық-

құқықтық және 

криминологиялық 

тетіктерінің 

тиімділігін, 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

бойынша 

қылмыстық-

құқықтық 

жауапкершілік 

шараларын 

салыстыру; 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; Сот 

төрелігін, құқық 

қорғау немесе өзге 

2) Қазақстан 

Республикасының әкімшілік 

рәсімдік-процестік құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

БП 

3) ТК 2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.Экономикалық 

қылмыстардың қылмыстық-

құқықтық сипаттамасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.Әскери 

құқықбұзушылықтармен 

күресудің қылмыстық-

құқықтық сипаттамасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.Сыбайлас жемқорлық 

қылмыстарының 

қылмыстық-құқықтық 

мінездемесі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

БП 

4) Қазақстан 

Республикасындағы 

прокурорлық қадағалау                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Прокурорской надзор в 

Республике Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Prosecutors supervision in the 

Republic of Kazakhstan 

КП 

5) ТК 2.12 

1.Мемлекеттік қызмет және 

сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл 

органдарының қызметі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.Жедел іздестіру қызметі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

КП 

6)Криминалистика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              КП 

7) Сот сараптамасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              КП 

8) ТК 2.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Заң техникасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Әкімшілік-құқықтық 

құжаттарды құрастырудан 

практикум                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Қылмыстық-

процессуалдық құжаттарды 

рәсімдеу тәртібі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. Азаматтық-құқықтық 

құжаттарды құрастырудан 

практикум                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

КП 

9) ТК 2.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Сот дәлелдемелер 

теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.Сот медицинасы және 

психиатриясы негіздері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.Азаматтық іс жүргізудегі 

дәлелдеу және дәлелдемелер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Әкімшілік іс жүргізудегі 

дәлелдеу және дәлелдемелер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

БП 



 

10) ТК 2.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Заңгер логикасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Заң психологиясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Кәсіби сөйлеу мәдениеті                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. Құқық қорғау 

қызметіндегі кәсіби этика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

БП де заң қызметін 

жүзеге асыратын 

мемлекеттік және 

өзге де органдардың 

жұмысын жетілдіру 

жөніндегі 

жоспарларды, 

бағдарламаларды, 

нормативтік 

құжаттарды әзірлеу, 

құқық қорғау 

қызметінің, оның 

негізгі бағыттары – 

сот билігінің, сот 

төрелігінің және 

оларды жүзеге 

асыратын 

органдардың, 

прокуратура мен 

прокурорлық 

қадағалаудың, 

қылмыстарды 

анықтаумен және 

тергеумен 

айналысатын 

органдардың, 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз ететін 

органдардың және 

атқарушы биліктің 

тиімділігін талдау 

11) ТК 2.14  

1.Қазақстан 

Республикасындағы 

медиатордың құқықтық 

мәртебесі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.Қазақстан 

Республикасындағы 

адвокатура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Қазақстан 

Республикасындағы 

нотариат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4. Заң консультанттары 

қызметінің құқықтық 

негіздері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

БП 

8 

АӘҚҚҚҚР-8  

Азаматтық, 

әкімшілік және 

қылмыстық-

құқықтық 

қатынастарды 

құқықтық реттеу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1) ТК 2.4 

1) Отбасы-неке 

қатынастарын құқықтық 

реттеу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2) Қазақстан 

Республикасының еңбек 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3) Қазақстан 

Республикасының 

кәсіпкерлік құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4)Қазақстан 

Республикасының жер 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5) ҚР-ның ақпараттық 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

21 

БП Құқық 

бұзушылықтардың 

қылмыстық, 

әкімшілік, 

қоғамдық, 

экономикалық, 

экологиялық және 

өзге де түрлерін 

реттеу үшін 

конституциялық, 

әкімшілік, 

қылмыстық, 

азаматтық, кедендік, 

медициналық, 2)Оқу практикасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          БП 



 

3) Minor */ ТК 2.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.Құқық қорғау 

органдарындағы сыбайлас 

жемқорлық қылмыстар мен 

құқықбұзушылықтардың 

алдын алудың құқықтық 

негіздері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.Уәкілетті  учаскелік 

полиция қызметкерлерінің 

қызметін ұйымдастырудың 

құқықтық негіздері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

КП ақпараттық құқық 

нормаларын дұрыс 

қолдану; 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. 

4) Өндірістік практика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               БП 

9 

ӘӘПЗҚ-9 

Әкімшішілік, 

әкімшілік -

процессуалдық 

заңнаманы қолдану                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1) ТК 2.5                                       

1)  Әкімшілік 

жауапкершілік/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2) Кәмелетке 

толмағандардың 

құқықбұзушылықтарын 

әкімшілік алдын алу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3) Сауда, қаржы және  салық 

салу аясындағы әкімшілік 

құқықбұзушылық                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5 

БП Әкімшілік 

жауапкершілікті 

анықтау үшін 

әкімшілік құқық 

бұзушылықтарды 

талдау, ішкі істер 

органдарының 

әкімшілік құқық 

бұзушылықтар мен 

қылмыстардың 

алдын алу және 

жолын кесу 

жөніндегі қызметін 

бағалау;  

10 

АҚӘІЖЗҚ-10   

Азаматтық, 

қылмыстық және 

әкімшілік іс жүргізу 

1) Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық-процесттік 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

37 

БП Сот төрелігін, құқық 

қорғау немесе өзге 

де заң қызметін 



 

заңнамаларын 

қолдану                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2) ТК 2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.Құқық қорғау органдары 

қызметінде адам 

құқықтарын қамтамасыз ету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Ақпараттық қауіпсіздікті 

құқықтық қамтамасыз ету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3.Құқық қорғау органдарын 

кадрлық қамтамасыз етудің 

құқықтық негіздері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

КП  жүзеге асыратын 

мемлекеттік және 

өзге де органдардың 

жұмысын жетілдіру 

жөніндегі 

жоспарларды, 

бағдарламаларды, 

нормативтік 

құжаттарды әзірлеу, 

құқық қорғау 

қызметінің, оның 

негізгі бағыттары – 

сот билігінің, сот 

төрелігінің және 

оларды жүзеге 

асыратын 

органдардың, 

прокуратура мен 

прокурорлық 

қадағалаудың, 

қылмыстарды 

анықтаумен және 

тергеумен 

айналысатын 

органдардың, 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз ететін 

органдардың және 

атқарушы биліктің 

тиімділігін талдау; 

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 

3) Өндірістік практика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           КП 

4) Дипломалды немесе 

өндірістік практика  

КП  

5) Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

ИА  



 

анықтау. 

 

 

2.2 Пәндер туралы мәліметтер 

 

№ Пән атауы 
Пәннің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз) 

Креди

т саны  

Қалыптастыр

атын оқу 

нәтижелері 

(коды) 

Жалпы білім беретін пәндер циклы 

Міндетті компонент 

1 
Қазақстан 

тарихы 

 "Қазақстан тарихы" оқиғалар мен фактілерді қайта 

бағалаумен байланысты тарих ғылымының соңғы 

мәліметтерін ескере отырып, ежелгі заманнан 

бүгінгі күнге дейінгі Қазақстан аумағындағы 

адамзат қоғамының даму тарихын окытады. 

Курсты оқу кезінде Қазақстанның әлеуметтік-

мәдени, саяси, экономикалық және геосаяси 

жағдайының ерекшелігіне назар аударылады. 

"Қазақстан тарихы" пәнінің зерттеу аясы қазақ 

этносының, мемлекеттік-құқықтық жүйенің, 

шаруашылықтың, мәдениеттің, тарихтың әртүрлі 

кезеңдеріндегі қоғамдық және әлеуметтік 

қатынастардың пайда болуы мен дамуын зерттеу 

болып табылады. 

5 
ОН 1 

 

2 Философия 

Әлемдік және қазақ философиялық ойлар мен 

дүниетанымдық үрдістер дамуының негізгі 

кезеңдерін қарастырады. Болмыс пен сананың 

жалпы теориялық мәселелерін зерттейді, жалпы 

әлемді тану мәселелерін зерттеуде әлемдік 

философиялық ойлардың тәжірибесін сипаттайды. 

Әлемге біртұтас көзқарасын қалыптастыруға және 

қазіргі дәуірдің шындығын түсіндіруге 

бағытталған. Негізгі философиялық ұғымдар, 

категориялар мен философиялық таным әдістерін 

қарастырады. 

5 
ОН 1 

 

3 

Ақпаратты

қ-

коммуника

циялық 

технология

лар 

(ағылшын 

тілінде) 

Ақпаратты іздеу, жинау, сақтау, өңдеу және 

таратуға арналған ақпараттық технологиялар 

арқылы іске асатын кәсіби коммуникацияның 

заманауи әдістері мен құралдарын зерттейді. 

Мәліметтер базасы, кестелік процессорлар, e-

технологиялар, Smart және бұлттық 

технологиялармен жұмыс істеу дағдысын 

дамытады.   

5 ОН 1 

4 

Әлеуметтік

-саяси 

білімдер 

модулі 

(әлеуметта

ну, 

мәдениетта

ну, 

Адам мен қоғам дамуының объективті және 

субъективті үдерістерін терең тануға қажетті 

заңдылықтарды, механизмдер мен фактілерді 

көрсететін әлеуметтік-саяси және психологиялық 

білімді қамтиды. Әлеуметтану, мәдениеттану, 

саясаттану, психология - ғылыми пәндерінің 

арасындағы өзараәрекет ақпараттық толықтыру, 

ықпалдасу және зерттеу тәсілдерінің әдістемелік 

8 ОН 1 



 

саясаттану, 

психология

) 

біртұтастығы қағидаларының негізінде іске асады.  

5 

Қазақ 

(орыс) тілі  

 

Мәтін түрлерінің жіктелімін қамтиды. Қазақ (орыс) 

тілдерінің лексика, морфология және синтаксисін 

зерттейді. Тілді игеру деңгейіне сәйкес өмірдің 

әртүрлі саласы мен қоғам қызметіне байланысты 

лексикалық тақырыптарды меңгертуге 

бағытталған. Сөйлеу мәдениеті мен 

коммуникацияны қарастырады.   

10 
ОН 1 

 

6 Шетел тілі  

Үш тұғырлы тілді оқытудың бейімделген ұлттық 

деңгейлік моделіне сәйкес 

А2, В1, В2 деңгейлерін (Шетел тілдерін меңгеру 

деңгейінің жалпыеуропалық шкаласы) меңгеруге 

бағытталған, шетел тілдерін оқыту мен күнделікті 

тұрмыста және кәсіби қызметте тәжірибелік 

меңгертудің заманауи үрдістерін қамтиды.  

10 
ОН 1 

 

7 

Дене 

шынықтыр

у 

Дене шынықтыру мәдениеті мен спорттың 

ерекшеліктерін зерттейді. Денешынықтыру 

мәдениеті сабағының оқу және оқудан тыс 

уақыттағы негізгі кезеңдерін қарастырады. 

Салауатты өмір салтын, студент тұлғасын, оның 

физикалық жетілдірілуі мен өзін-өзі реттеуін 

қалыптастыруға бағытталған.                                                                                                                               

  

8 ОН 1 

Жалпы білім беретін пәндер циклы 

ЖОО компоненті/ Таңдау компоненті 

8 

Қоғамтану 

білімі 

(пәнаралық 

курс) 

Студенттердің экономиканың қызмет ету 

заңдылықтары жайлы кешенді түсініктерін 

қалыптастыруға, іскерлік білім алуына 

бағдарланған, өз бизнесін ашу және оны сәтті 

жүргізудің ерекшеліктерін айқындайды. Тірі 

ағзаның, әртүрлі деңгейдегі ұйымдар экожүйесінің, 

жалпы биосфераның қызмет етуінің негізгі 

заңдылықтарын және олардың тұрақтылығын 

қарастырады. Тіршілік қауіпсіздігінің теориялық 

негіздерін, тіршілік қауіпсіздігінің құқықтық, 

нормативтік-техникалық және 

ұйымдастырушылық негіздерін және техникалық 

құралдар мен технологиялық үдерістердің 

қауіпсіздігін арттыру әдістерін қамтиды. Ілияс 

Жансүгіровтің өмірбаяны мен шығармашылық 

қызметін, әдебиеттану ғылымындағы орнын 

қарастырады. Оның отандық әдебиеттің көркемдік 

қағидаларын қалыптастырудағы үлесін зерттейді. 

Білім алушылардың бойында ғылыми-зерттеу іс-

әрекетінің дағдылары мен құзіреттіліктер 

қалыптастырады. 

5 
ОН1 

 

Базалық пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

9 
Мемлекет 

және құқық 

теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Пән құқықтанудағы маңызды теориялық 

ережелерді қарастыратын әдіснамалық ғылым 

болып табылады; студенттерді мемлекеттік-

құқықтық құбылыстар туралы заманауи біліммен 

4 

ОН2 

ОН3 



 

таныстыруға бағытталған. Мемлекеттік 

құрылыстың, биліктің заң шығарушы, атқарушы 

және сот билігі тармақтарының ерекшеліктерін 

қарайды. 

10 

Қазақстан 

Республика

сының 

конституци

ялық 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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. 

4 

ОН2 

ОН3 

 

11 

Қазақстан 

Республика

сының 

әкімшілік 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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 

6 

ОН7 

ОН4 

12 

Қазақстан 

Республика

сының 

қылмыстық 

құқығы 

(жалпы 

бөлім)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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. 

6 

ОН4 

ОН6 

13 

Қазақстан 

Республика

сының 

азаматтық 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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. 

6 

ОН4 

ОН6 

14 

Қазақстан 

Республика

сының 

қылмыстық 

құқығы 

(ерекше 

бөлім)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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 

5 

ОН4 

ОН6 

 



 

бұзушылықтардың басқа да түрлерін қарайды. 

15 

Қазақстан 

Республика

сының 

әкімшілік 

рәсімдік-

процестік 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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. 

5 

ОН4  

ОН6 

ОН7 

16 

Оқу 

практикасы 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру  стандарты  6В04201-

Құқықтану білім беру бағдарламасына теориялық 

оқытумен қоса оқу іс-тәжірибесін өткізуді 

қарастырған. 6В04201-Құқықтану білім беру 

бағдарламасының күндізгі бөлімінің және 

қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша 

оқитын студенттер үшін оқу іс-тәжірибелері 

бойынша оқыған пәнінен жинақтаған теориялық 

білімдерін игеру қажет. 

3 

ОН6  

ОН8 

ОН10 

17 
Қазақстан 

Республика

сының 

қылмыстық

-процесттік 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Қылмыстық іс жүргізу ғылымы мен қылмыстық іс 

жүргізу заңнамасының негізгі теориялық 

ережелерін зерделейді. Қылмыстарды тез және 

толық ашу, оларды жасаған адамдарды қылмыстық 

жауапкершілікке тарту, сот талқылауы процесін 

және қылмыстық заңды дұрыс қолдану әдістерін 

қарайды. 

5 

ОН4  

ОН9 

 

18 

Өндірістік 

практика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Өндірістік практиканы өткізудің негізгі мақсаты – 

студенттердің алған теориялық білімдерін 

практика жүзінде бекіту болып табылады. 

Студенттердің өндірістік іс-тәжірибені ішкі істер, 

прокуратура, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

қызмет, экономикалық тергеу, әділет және сот 

органдарында , өзге де мемлекеттік және жеке 

ұйымдардың заң бөлімдерінде, нотариат, 

адвокатура органдарында өтуі,  кең профильді заң 

мамандарын дайындау бойынша оқу үдерісінің 

негізгі бөлігі болып табылады. 

8 

ОН4  

ОН9 

Базалық пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

19 

Құқық 

қорғау 

органдары

ның даму 

тарихы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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. 

7 ОН2  

ОН3 

ОН10 

20 Қазақстан 

Республика

сының 

мемлекет 

Курс Тәуелсіз Қазақстан аумағында мемлекеттің 

пайда болу тарихын, мемлекет пен құқықтың 

түрлері мен нысандарының, сондай-ақ мемлекеттік 

органдар мен құқықтық институттардың 

7 ОН2  

ОН3 

ОН10 



 

және құқық 

тарихы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ерекшеліктерін қатаң хронологиялық реттілікпен 

ескере отырып, әртүрлі тарихи кезеңдерде өзгеру 

мәселелерін зерделейді. 

21 

Шетелдерд

ің 

мемлекет 

және құқық 

тарихы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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. 

5 ОН2  

ОН3 

ОН10 

22 

Саяси 

ілімдер 

және құқық 

тарихы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Курс Құқық философиясы, мемлекет құру және 

құқық мәселелеріне қатысты теориялармен, 

ілімдермен, ілімдермен 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. 

5 ОН2  

ОН3 

ОН10 

23 

Сот 

риторикас

ы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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. 

5 ОН2  

ОН3 

ОН10 

24 

Заң 

лингвистик

асы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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. 

5 ОН8  

 

25 

Заң 

құжаттары

н аудару 

негіздері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Курс аударманың жалпы 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. 

5  

ОН8  

26 
Шетелдерд

ің 

конституци

ялық 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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 

5 ОН2  

ОН3 

ОН10 



 

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. 

27 

Рим 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«Рим құқығы» пәні гуманитарлық білім берудің 

әдіснамалық негізі болып табылады және 

студенттердің құқықтық ой-өрісін дамытуға үлес 

қосып, заманауи азаматтық құқықтың барысына 

кіреді. Рим заңын зерттеу Қазақстан 

Республикасында құқықтық тәрбиенің ажырамас 

бөлігі болып табылады. 

5 ОН2  

ОН3 

ОН10 

28 

 
Отбасы-

неке 

қатынастар

ын 

құқықтық 

реттеу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Пән салалық заң ғылымы ретінде отбасы-неке 

құқығының ережелерін, негізгі ұғымдардың, 

санаттардың, институттардың, субъектілердің 

құқықтық мәртебелерінің, құқықтың осы 

саласындағы құқықтық қатынастардың мәні мен 

мазмұнын зерттейді; отбасылық қатынастарды 

реттейтін нормативтік құқықтық актілерді 

қарастырады, отбасы-неке міндеттерін құқықтық 

шешу дағдыларын қалыптастырады. 

5 ОН2  

ОН4 

 

29 

Қазақстан 

Республика

сының 

еңбек 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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. 

5 ОН2  

ОН4 

30 

Қазақстан 

Республика

сының 

кәсіпкерлік 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Пән кәсіпкерлік қызметті реттейтін Қазақстан 

Республикасының заңнамасын зерделейді.Осы 

пәнді тереңдетіп оқыту студенттерге кәсіпкерлік 

құқықты құқықтың кешенді саласы, кәсіпкерлік 

құқықтың принциптері мен жүйесі, Қазақстан 

Республикасының Кәсіпкерлік қызмет туралы 

заңнамасы ретінде игеруге мүмкіндік береді. 

5 ОН2  

ОН4 

31 

Қазақстан 

Республика

сының жер 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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. 

5 ОН2  

ОН4 

32 
ҚР-ның 

ақпараттық 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ақпараттық құқықтың негізгі аспектілерін 

зерделейді, Қазақстан Республикасында 

ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

байланысты мәселелерді қамтиды. Ақпараттық 

5 ОН2  

ОН4 



 

жүйедегі құқықтық проблемаларды, сондай-ақ 

ақпарат саласындағы ұлттық және шетелдік 

заңнаманы зерделейді. Ақпараттық құқық 

саласында жұмыс дағдыларын қалыптастырады. 

33 

Әкімшілік 

жауапкерш

ілік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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. 

5 ОН4  

ОН7 

 

34 
Кәмелетке 

толмағанда

рдың 

құқықбұзу

шылықтар

ын 

әкімшілік 

алдын алу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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. 

5 ОН4  

ОН7 

35 Сауда, 

қаржы 

және  

салық салу 

аясындағы 

әкімшілік 

құқықбұзу

шылық                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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. 

5 ОН4  

ОН7 

36 

Қазақстан 

Республика

сының 

медицинал

ық құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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 мәселелерін 

зерделеуге бағытталған. 

5 ОН4  

ОН7 

37 

Қазақстан 

Республика

сының 

экологиялы

қ құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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. 

5 ОН4  

ОН7 

38 Қазақстан 

Республика

сының 

кеден 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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 

5 ОН4  

ОН7 



 

заңнамасының құрылымы мен мазмұнын 

қарастырады. 

39 

Құқық 

қорғау 

органдары 

және 

мемлекетті

к қызмет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Құқық қорғау органдарындағы мемлекеттік 

қызметтің негіздері мен қағидаттарын, мемлекеттік 

қызметке кіру 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. 

5 ОН3  

ОН10 

40 

Ішкі істер 

органдары

ның 

әкімшілік 

қызметі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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. 

5 ОН3  

ОН10 

41 Экономика

лық 

қылмыстар

дың 

қылмыстық

-құқықтық 

сипаттамас

ы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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. 

5 ОН4  

ОН6 

42 Әскери 

құқықбұзу

шылықтар

мен 

күресудің 

қылмыстық

-құқықтық 

сипаттамас

ы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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. 

5 ОН4  

ОН6 

43 

Сыбайлас 

жемқорлық 

қылмыстар

ының 

қылмыстық

-құқықтық 

мінездемес

і                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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 жемқорлық 

қылмысының себептері мен жағдайларын 

зерделейді. 

5 ОН4  

ОН6 

44 Қазақстан 

Республика

сының 

азаматтық 

іс жүргізу 

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, 

5 ОН4  

ОН10 



 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             сондай-ақ ерекше іс жүргізу істерін реттейтін 

құқық саласы болып табылатын нормалар 

жиынтығы болып табылады. 

45 

Қазақстан 

Республика

сындағы 

медиаторд

ың 

құқытық 

мәртебесі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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. 

5 ОН5  

ОН10 

46 

Қазақстан 

Республика

сындағы 

адвокатура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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. 

5 ОН5  

ОН10 

47 

Қазақстан 

Республика

сындағы 

нотариат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Курс нотариаттың пәнін, 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. 

5 ОН5  

ОН10 

48 

Заң 

консультан

ттары 

қызметінің 

құқықтық 

негіздері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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. 

 ОН5  

ОН10 

49 

Сот 

дәлелдемел

ер 

теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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. 

5 ОН9  

ОН7 

50 
Сот 

медицинас

ы және 

психиатрия

сы 

негіздері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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. 

5 ОН9  

ОН7 

51 Азаматтық 

іс 

жүргізудегі 

дәлелдеу 

Бұл курста дәлелдеу теориясының пәні, жүйесі мен 

әдістері, дәлелдемелерді жіктеу түрлері, оларды 

нақты жағдайда жүйелеудің мүмкіндіктері мен 

маңызы, дәлелдеу процесінің элементтері, 

5 ОН9  

ОН7 



 

және 

дәлелдемел

ер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

азаматтық процестегі дәлелдеудің негізгі 

эпистемологиялық, процедуралық, тактикалық 

және этикалық мәселелері қарастырылады. 

52 Әкімшілік 

іс 

жүргізудегі 

дәлелдеу 

және 

дәлелдемел

ер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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. 

5 ОН9  

ОН7 

53 

Заңгер 

логикасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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. 

5 ОН5 

ОН8 

54 

Заң 

психология

сы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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. 

5 ОН5 

ОН8 

55 

Кәсіби 

сөйлеу 

мәдениеті                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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 қарастырады. 

Адвокаттың кәсіби қызметіндегі құқықтық 

дискурсқа ерекше көңіл бөлінеді. 

5 ОН5 

ОН8 

56 

Құқық 

қорғау 

қызметінде

гі кәсіби 

этика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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. 

5 ОН5 

ОН8 

Кәсіптендіруші пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

57 
Қазақстан 

Республика

сының 

құқық 

қорғау 

органдары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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 

5 ОН3  

ОН5 

ОН10  

 



 

мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ететін 

басқа да органдарына қатысты мәселелерді 

зерделейді. 

58 

Қазақстан 

Республика

сындағы 

прокурорл

ық 

қадағалау                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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. 

6 ОН3  

ОН5 

ОН10  

59 

Криминали

стика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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. 

6 ОН9  

ОН10 

 

60 

Сот 

сараптамас

ы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Курс сот сараптамасының мәнін, жүйесі мен 

әдіснамасын 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. 

6 ОН9  

ОН10 

61 

Өндірістік 

практика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Өндірістік практиканы өткізудің негізгі мақсаты – 

студенттердің алған теориялық білімдерін 

практика жүзінде бекіту болып табылады. 

Студенттердің өндірістік іс-тәжірибені ішкі істер, 

прокуратура, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

қызмет, экономикалық тергеу, әділет және сот 

органдарында , өзге де мемлекеттік және жеке 

ұйымдардың заң бөлімдерінде, нотариат, 

адвокатура органдарында өтуі,  кең профильді заң 

мамандарын дайындау бойынша оқу үдерісінің 

негізгі бөлігі болып табылады. 

10 ОН6 

ОН9 

ОН10  

 

62 

Дипломалд

ы немесе 

өндірістік 

практика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Құқық қорғау саласында құқықтық  реформаны 

жүргізу үшін, жоғарғы оқу орындарының 

түлектерін іс-тәжірибелік тұрғыдан даярлау 

мәселесі әрқашанда басты кезекте болуы тиіс. 

Әсіресе дипломалды практиканың рөлін арттыру 

маңызды. 4 және 3-курстағы дипломалды 

практиканың ерекшелігі оның кешенділігінде 

болып табылады. Дипломалды практика - кәсіби іс-

тәжірибенің ерекше түрі, мамандарды даярлаудың 

соңғы кезеңі болып табылады. Дипломалды 

практиканың  

 

 

5 ОН2 

ОН4 

ОН7  

ОН8 

ОН9 

ОН10  

 



 

Кәсіптендіруші пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

63 Құқық 

қорғау 

органдары 

қызметінде 

адам 

құқықтары

н 

қамтамасы

з ету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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. 

5        ОН3  

ОН9 

ОН 10 

64 
Ақпаратты

қ 

қауіпсіздік

ті 

құқықтық 

қамтамасы

з ету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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. 

5 ОН3 

ОН9 

ОН 10 

65 Құқық 

қорғау 

органдары

н кадрлық 

қамтамасы

з етудің 

құқықтық 

негіздері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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. 

5 ОН3 

ОН9 

ОН 10 

66 Құқық 

қорғау 

органдары

ндағы 

сыбайлас 

жемқорлық 

қылмыстар 

мен 

құқықбұзу

шылықтард

ың алдын 

алудың 

құқықтық 

негіздері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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. 

5 ОН3 

ОН9 

ОН 10 

67 Уәкілетті  

учаскелік 

полиция 

қызметкерл

ерінің 

қызметін 

ұйымдасты

рудың 

құқықтық 

негіздері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

полиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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. 

5 ОН3 

ОН9 

ОН 10 

68 Мемлекетті

к қызмет 

Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылмен 

байланысты құқықтық санаттарды, 

6 ОН3 

ОН9 



 

және 

сыбайлас 

жемқорлық

қа қарсы 

іс-қимыл 

органдары

ның 

қызметі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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. 

ОН 10 

69 

Жедел 

іздестіру 

қызметі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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. 

6 ОН3 

ОН9 

ОН 10 

70 

Заң 

техникасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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. 

6  

71 

Әкімшілік-

құқықтық 

құжаттард

ы 

құрастыруд

ан 

практикум                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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. 

6 ОН3 

ОН9 

ОН 10 

71 Қылмысты

қ-

процессуал

дық 

құжаттард

ы рәсімдеу 

тәртібі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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. 

6 ОН3 

ОН9 

ОН 10 

73 
Азаматтық-

құқықтық 

құжаттард

ы 

құрастыруд

ан 

практикум                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Пән шаруашылық жүргізуші субъектілерді басқару 

процесін реттейтін құжаттаманы, сондай-ақ 

шарттық-құқықтық және өзге де құжаттама 

жүйесін жасау және пайдалану әдістемесін 

практикалық игеруге бағытталған. Азаматтық-

құқықтық шарттардың мәтіндерін, бұзылған 

құқықтарды қорғау бойынша құзыреттерді әзірлеу 

дағдыларын қалыптастырады.  

6 ОН3 

ОН9 

ОН 10 

74 Дипломды

қ жұмысты 

(жобаны) 

жазу және 

Құқық қорғау қызметі саласындағы теориялық 

және/немесе практикалық әзірлемелерді қамтитын, 

білім алушының осы саладағы ғылыми және 

практикалық проблемаларды шығармашылықпен 

12 ОН3 

ОН9 

ОН 10 

 



 

қорғау 

немесе 

кешенді 

емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

тұжырымдау және шешу қабілетін қалыптастыруға 

бағытталған дербес ғылыми зерттеу. 

 

2.3 Білім беру бағдарламасының құрылымы 

Білім беру бағдарламасының құрылымы білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес әзірленді (Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4 Қосымша білім беру бағдарламалары (Minor) 

Білім алушы таңдау компоненті шеңберінде жеке оқу траекториясын айқындау кезінде 

негізгі білім беру бағдарламасы (Major) және (немесе) қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) 

бойынша пәндерді таңдайды. 

Minor бағдарламасының тізімі, олардың қысқаша сипаттамасы, пәндер құрамы және 

қалыптастыратын оқу нәтижелері Қосымша білім беру бағдрламаларының (Minor) каталогында 

көрсетілген. 

 

 

2.5 Оқу үдерісінде пайдаланылатын инновациялық технологиялар мен оқыту әдістері 

6B04202 – «Құқық қорғау қызметі» БББ бойынша түлектердің түйінді құзыреттіліктері мен 

оқу нәтижелерін қалыптастыру мақсатында профессор-оқытушылар құрамы төмендегідей 

инновациялық технологиялар мен оқыту әдістерін пайдаланады: 

- Шағын топтарда (командада) жұмыс. 

 - Жобалау технологиясы. 

- Нақты жағдайларды талдау (case study). 

-  Рөлдік және іскерлік ойындар. 

- Модульдік оқыту. 

- Контекстік оқыту. 

- Сын тұрғысынан ойлауды. 

- Проблемалық оқыту. 

- Жеке оқыту.  

- Озық дербес жұмыс.  

- Пәнаралық оқыту. 

- Тәжірибе негізінде оқыту. 

- Ақпараттық-коммуникациялық. 

Шектеу іс-шаралары жүзеге асырылған, төтенше жағдай енгізілген, әлеуметтік, табиғи және 

техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайда, оқу процесін ұйымдастыру 

қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, онлайн режимінде немесе аралас 

форматта іске асырылуы мүмкін. Онлайн режиміндегі оқу сабақтары нақты уақыт режимінде 

оқытудың өзара іс-қимыл процесін көздейді: бейнеконференциялар (GoogleMeet, Skype, Discord, 

MOODLE, ZOOM, Google Classroom, Microsoft Teams, Hangouts, Cisco WebEx Meetings және т.б.). 

 

2.6 Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларға арналған білім беру 

бағдарламасын іске асыру ерекшеліктері 

 

Білім беру бағдарламасы бойынша білім алушылар контингентінде ерекше білім алу 

қажеттілігі бар тұлғалар болған жағдайда білім беру бағдарламасы білім алушылардың ерекше 

білім алу қажеттіліктеріне бейімделеді. 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар тұлғалар үшін олардың денсаулық жағдайын ескере 

отырып, "Дене шынықтыру" пәнін игерудің ерекше тәртібі белгіленеді. Денсаулығында  

мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар үшін іс-тәжірибеден өту орындарын таңдау білім алушылардың 

денсаулық жағдайын және қол жетімділік талаптарын ескере отырып жүзеге асырылады. ЖОО-да 

ағымдағы, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың жеке 

психофизикалық ерекшеліктерін ескереді. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылар 

олардың денсаулығын шектеуге бейімделген нысандарда баспа және (немесе) электрондық білім 

беру ресурстарымен қамтамасыз етіледі. 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларды әлеуметтік бейімдеу үшін үздіксіз 

және кешенді сипатқа ие жеке сүйемелдеу қарастырылған. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар 

білім алушыларды алып жүру білім беру үдерісінің мақсаттарымен, мазмұнымен және әдістерімен 

анықталады, қажетті құзыреттілікті уақтылы қалыптастыруға кедергі келтіретін білім беру 

бейімделуінің пайда болған мәселелерінің алдын алуға бағытталған. 

 

 



 

3 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ  

 

3.1 Кадрлық ресурстар  
Білім беру бағдарламасы «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және 

оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығының 64-65-тармақтарына 

сәйкес педагог және оқытушы кадрлармен қамтамасыз етілген.  

 

3.2 Материалдық-техникалық база 

Университет 3 оқу корпусымен, оқу-зертханалық кешенмен, кітапханамен, әскери 

кафедрамен, 3 жатақханамен, Балқаш көліндегі «Құлагер» оқу-сауықтыру полигонымен, 

«Қарлығаш» спорттық-білім полигонымен, 1000 орындық стадионмен қамтамасыз етілген. 

Оқу үдерісі 165 аудиторияда, атап айтқанда 65 интерактивті тақта орнатылған 30 оқу-

ғылыми зертханаларда, 31 компьютерлік сыныптарда, 4 лингафондық кабинеттерде, 306 орындық 

6 оқу залдарында іске асырылады. Аудиториялар заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталған 

және білім беру бағдарламаларының талаптарына, санитарлық-эпидемиологиялық және құрылыс 

нормалары мен ережелеріне сәйкес келеді. Университеттің барлық компьютерлері жылдамдығы 

300 МБ/с құрайтын ғаламдық Интернет желісімен, 100 Мб/с жылдамдықпен WiFi-ге тегін қол 

жеткізу қамтамасыз етілген. 

 

3.3 Ақпараттық-кітапханалық қамтамасыз ету 

2020-2021 оқу жылында университет кітапханасының жалпы кітап қоры 566369 дананы 

құрады, оның ішінде қазақ тілінде – 223678 дана, орыс тілінде – 322398 дана, басқа тілдерде – 

20293 дана. Сондай-ақ кітапхана қорында 5646 дана электронды оқулықтар бар. 

Университеттің оқу және ғылыми процесін қамтамасыз ету, сондай-ақ білім алушылардың, 

ПОҚ және университет қызметкерлерінің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін кітапхана қоры 

жыл сайын жаңа басылымдармен толықтырылып отырады. Қосымша білім алу үшін университет 

кітапханасының баспа басылымдарының бүкіл контенті цифрлық форматқа көшірілген және Smart 

ZhetySU бағдарламасындағы жеке кабинеттер арқылы білім алушыларға қолжетімді. 

Университет кітапханасында Web of Science ғылыми электрондық басылымдарына, 

Elsevier, Scopus басылымдары журналдарының толық мәтінді мақалаларына, деректер базасына 

қол жеткізу мүмкіндігі бар. Сонымен қатар, кітапхана отандық деректер қорына – республикалық 

ЖОО аралық электрондық кітапханаға (ҚР ЖОО Ассоциациясы), бірыңғай электрондық 

кітапханаға (ҰМҒТСО), ҚазҰЭК, Эпиграф, Акнурпресс, ЖУ кітапханалық қорының меншікті 

электрондық қорына қолжеткізуге мүмкіндік береді. 

Университетте қашықтықтан білім беру технологиялары енгізіліп, жетілдірілуде, бұл 

мектеп және колледж түлектеріне, қызметкерлерге, азаматтық, әскери қызметкерлерге, мүмкіндігі 

шектеулі адамдарға және жұмыссыздарға білім алу және өзін-өзі оқыту мүмкіндігін қамтамасыз 

етеді. Қашықтықтан білім беру технологиялары техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

және жоғары білім беру базасында қысқартылған оқу мерзімі негізінде білім беру бағдарламалары 

бойынша білім алушыларға қатысты қолданылады. 

Білім алушыларды оқу жоспарының барлық пәндері бойынша оқу-әдістемелік 

материалдармен қамтамасыз ету үшін кафедра оқытушылары электрондық оқу-әдістемелік 

қамтамасыз ету кешенін әзірледі. Жеке оқу жоспарына сәйкес білім алушылар Smart ZhetySU 

білім беру порталы арқылы қажетті оқу-әдістемелік ақпаратқа қол жеткізе алады. Электрондық 

оқу-әдістемелік қамтамасыз ету кешені дәрістік және практикалық материалдардың, 

бейнедәрістердің цифрлық форматын, тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік 

ұсынымдарды, бақылау-өлшеу материалдарын, электрондық оқулықтарды және т. б. қамтиды. 

Университет қызметін ұйымдастырудың маңызды бағыттарының бірі инновациялық 

ақпараттық технологияларды енгізу болып табылады. ЖОО - да құрылымдалған нормативтік, оқу, 

ғылыми, анықтамалық және басқа да ақпаратты қамтитын дамыған IT-инфрақұрылым құрылған. 

Ақпараттық жүйелерді әзірлеу бөлімімен «Smart ZhetySU» сандық университеті құрылды. 

Бірыңғай ақпараттық жүйеге университет қызметінің негізгі процестерін цифрландыруға, 



 

автоматтандыруға, оңтайландыруға бағытталған ақпараттық бағдарламалық кешендер, 

бағдарламалық қамтамасыз ету кіреді. 

 

3.4 Әлеуметтік ресурстар 

Өз біліктілігін арттыруға немесе қосымша білім алуға ниет білдірушілер үшін 

университетте біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы жұмыс істейді. Орталық 

базасында университет білім алушылары ағылшын тілі бойынша тегін тілдік дайындықтан өтіп, 

IELTS – ағылшын тілін білудің халықаралық деңгейін растау үшін емтихан тапсыруға дайындала 

алады. 

Студенттер мен жас ғалымдардың кәсіпкерлік құзыреттерін дамыту үшін университетте 

Ғылым және ғылыми жобаларды коммерцияландыру бөлімі, Стартап Академия жұмыс істейді. 

Стартап Академия инновациялық және кәсіпкерлік қызметті дамыту және шағын және орта 

бизнес субъектілерінің санын ұлғайту үшін Алматы облысы жастарының барлық қажетті 

инфрақұрылымын ұсынады. Академияда оқыту тренингтері мен семинарлар өткізіледі, стартап-

жобаларды мақсатты іздеумен, іріктеумен және дамытумен, сондай-ақ стартаптарды дамыту 

мәселелері және кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау шаралары бойынша консультациялық 

сүйемелдеумен, тәлімгерлікті ұйымдастырумен, сараптамалық қолдау көрсетумен, гранттық 

конкурстарды өткізумен айналысады. 

Оқудан бос уақытта білім алушылар спорт залдарында және бірнеше спорт түрлері 

бойынша секцияларға тегін қатыса алады. Бұл бағытта университеттің спорт клубы белсенді 

жұмыс жүргізеді, ол салауатты өмір салты құндылықтарын қалыптастырумен және насихаттаумен, 

еркін таңдалған спорт түріндегі қажеттіліктері мен қабілеттерін көрсету үшін білім алушыларды 

командаларға біріктірумен, дене шынықтыру-спорттық және сауықтыру іс-шараларын 

ұйымдастырумен және өткізумен, жастардың әртүрлі деңгейдегі спорттық жарыстарға қатысуын 

ұйымдастырумен айналысады. 

Университеттің спорттық базасында ұзындыққа секіруге, граната лақтыруға және жүгіру 

жолдарына арналған секторлар, стандартты футбол алаңы бар көпфункционалды стадион, бокс, 

гимнастика, күрес залдары және заманауи спорттық жабдықтармен жабдықталған тренажер залы 

кіреді.  

Универсиитте әлеуметтік өзара іс-қимыл, белсенді өмірлік ұстаным, азаматтық сана, өзін-

өзі ұйымдастыру және өзін-өзі басқару, жүйелік-қызметтік сипаттағы құзыреттерді қалыптастыру 

үшін қолайлы жағдайлар жасалған. 

Университеттің әлеуметтік-мәдени ортасында студенттердің шығармашылық белсенділігін 

дамыту мәселелерімен Тәрбие және әлеуметтік жұмыс бөлімі және Жастар орталығы айналысады. 

Студенттердің жан-жақты шығармашылық қабілеттерін ашу мақсатында университетте Қазақстан 

халықтары Ассамблеясы кафедрасы жұмыс істейді; би және вокалдық-аспаптық ансамбльдер, 

студенттік театр, дебатерлер клубы, волонтерлік клубтар, КВН командалары, әдеби, зияткерлік 

клубтар, «Жас Отан» жастар қанаты, «Жасыл Ел» еңбек бірлестігі, «Жас қыран» қоғамдық 

полиция көмекшілерінің бірлестігі, «Ерлік» әскери-патриоттық клубы және т. б. 



 

4. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН ДАМЫТУ ЖОСПАРЫ 

 

№ Іс-шаралардың мазмұны 
Іске асыру 

мерзімі 
Жауаптылар 

1 Пәндерді жаңарту, пәндер 

бағдарламаларының мазмұны, 

пәндерді қосу, еңбек нарығын 

зерттеу, құзыреттерін кеңейту, 

семинарлар өткізу және оларға 

қатысу және т. с.с. бағыттар 

бойынша міндеттер қойылуы керек 

 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

2 ККСОН және РИНЦ ғылыми 

журналдар базасында мақалалар 

жариялау 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

3 Ғылыми жобаларды жүзеге асыру 

үшін ЖМУ Start-Up академиясына 

қатысу үшін студенттер арасында 

үгіт насихат жұмыстарын жүргізу 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

4 «Жас Қыран» қоғамдық тәртіптерін 

қамтамасыз ету үшін полицияның 

көмек көрсету бөлімінің сапа және 

жұмыс әдістерін жетілдіру 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

5 Студенттерге спорттық іс-

шараларға белсенді қатысу үшін 

үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

6 Құқық қорғау органдарында және 

мемлекеттік мекемелерде 

біліктілікті арттыру үшін курстарға 

қатысу 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

7 Бос орында жәрменкесін түлектер 

үшін ұйымдастыру және қатысуға 

үгіт – насихат жұмыстарын жүргізу 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

8 Студенттер арасында шет тілдерін 

меңгеру және шетелге академиялық 

ұтқырлық бағдарламасы бойынша 

үгіт – насихат жұмыстарын жүргізу  

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

9 Салауатты өмір салтын ұстану 

бойынша студенттер арасында үгіт-

насихат жұмыстарын жүргізу 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Контекст 
Регистрационный номер: 6В01300032 

Код и классификация области образования: 6B04 Бизнес, управление и право 

Код и классификация направления подготовки: 6B042 Право 

Группа образовательных программ: В049 Право 

Наименование образовательной программы: 6B04202-«Правоохранительная 

деятельность»  

Вид ОП: новая 

Тип программы: Первый цикл:  бакалавриат 6 уровень НРК/ ОРК/ МСКО  

Присуждаемая степень: бакалавр права по образовательной программе 6B04202-

«Правоохранительная деятельность» 

Общий объем кредитов: 240 академических кредитов 

Типичный срок обучения: 4 года 

Язык обучения: казахский, русский 

Лицензия на занятие образовательной деятельностью: Образовательная 

программа реализуется на основе приложения к Лицензии № KZ36LAA00018662 от 07 

апреля 2020 года по направлению подготовки кадров 6B042 Право, выданной Комитетом по 

обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан.  

Аккредитация.  

Рейтинг ОП: 

Профессиональные стандарты для разработки ОП: Разработана на основе НРК и 

ОРК, а также с учетом предложений работодателей 

1.2 Место НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова» в 

системе высшего и послевузовского образования РК 

Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова является крупным 

региональным многопрофильным вузом Алматинской области, осуществляющим 

трехступенчатую подготовку кадров (бакалавриат, магистратура и докторантура PhD) по 

широкому спектру специальностей. 

Миссия: Подготовка конкурентоспособных кадров на основе общечеловеческих 

ценностей, удовлетворяющих потребностям социально-экономического развития страны. 

Стратегическая цель:  
1. Обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных кадров; 

2. Модернизация содержания высшего и послевузовского образования в контексте 

мировых тенденций. 

Позиции университета в национальных и международных  рейтингах: 

- 7-место в национальном рейтинге многопрофильных вузов РК (НАОКО) – 2021; 

- ТОП-241-250 лучших вузов развивающейся Европы и Средней Азии в 

региональном рейтинге QS World University Rankings: Emerging Europe and Central Asia 2021; 

- 6-место среди 95 вузов РК в рейтинге АRES; 

- по результатам независимого рейтинга Атамекен 2020 года, 7 образовательных 

программ бакалавриата вошли в десятку лучших программ вузов Казахстана.  

 

1.3 Профиль образовательной программы 

Обоснование: По мере продвижения нашего общества по пути рыночных реформ и 

создания экономических основ подлинно демократического общества возникает острая 

потребность не просто в юристах, а в юристах, владеющих глубокими специальными 

познаниями в административном, гражданском и уголовно-правовых отношениях. 

Совершенствование инвестиционной деятельности, стремительное развитие сферы 

интеллектуальной деятельности, расширение судебно-медиационных способов разрешения 



 

экономических, гражданских и уголовных споров, вовлечение в оборот новых объектов 

гражданских прав, совершенствование и развитие налоговой системы, предотвращение и 

профилактика преступности требуют от будущих специалистов глубоких знаний в каждой 

конкретной области.  

Исследование рынка труда в соответствии с запросами работодателей:  

в 2021 году несмотря на перенасыщенность кадров по образовательной программе 

«Правоохранительная деятельность» на рынке труда, сложности в актуальности и  

необходимости данная программа не испытывает. В связи с запросами экономики на 

сегодняшний день на рынок труда по образовательной программе «Правоохранительная 

деятельность» нужны действительно квалифицированные кадры как широкого, так и узкого 

профиля.  

Цель образовательной программы:  Подготовка высококвалифицированных кадров 

для правоохранительных, судебных, исполнительных и представительных органов 

государственной власти и управления, конкурентоспособных на рынке труда, 

обеспечивающих охрану права, применяющих юридические меры воздействия в строгом 

соответствии с законодательством 

Отличительные характеристики программы  

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Ведение дела по защите и обвинению в органах предварительного 

следствия, прокуратуры и судах, составление юридических 

документов, представление интересов лиц подозреваемых или 

обвиняемых  в совершении уголовных правонарушений в органах 

правосудия, председательствование во время уголовных процессов в 

судах общей юрисдикции. Проведение юридических консультации 

по широкому кругу вопросов, включая по патентной работе и защите 

авторских прав, составляют юридические документы, представляют 

интересы клиентов в органах правосудия по гражданским, трудовым, 

административным делам, а также инструктируют адвокатов, 

выступающих в судах высшей инстанции. 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

- органы полиции;  

- органы антикоррупционной службы; 

- органы экономического расследования; 

- органы прокуратуры; 

- суды Республики Казахстан:  

- органы уголовно-исполнительного производства;  

- правозащитные организации;  

- органы юстиции;  

- государственные органы исполнительной и представительной  

власти и органы самоуправления;  

 

Филиал ОП Имеется филиал кафедры уголовно-правовых дисциплин в 

Управлении полиции г. Талдыкорган 

Базы практики - Департамент полиции по Алматинской области;   

- Управление специализированной охраны по Алматинской области; 

- Департамент Юстиции по Алматинской области; 

- Управление полиции г. Талдыкорган;  

- ДУИС Алматинской области. 

Академическая 

мобильность 

Вузы партнеры: Лодзинский технически университет, г. Лодзь, 

Польша; Университет Корвинус, г. Будапешт, Венгерская 

Республика; Университет Кадис, г. Кадис, Испания; 

Верхнесилезский экономический университет им. В. 

Корфантого, Польша; Международный Кувейтский 



 

Университет, г. Бишкек, Кыргызская Республика; Таллиннская 

школа права ТТУ, г. Таллинн, Эстония;  

Стипендиальные 

программы 
Государственный образовательный заказ, грант местных 

исполнительных органов 

 

1.4 Профиль выпускника 

Атрибуты выпускника в соответствии с Дублинскими дескрипторами: 

1) демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, основанные на 

передовых знаниях в изучаемой области;  

2) применять знания и понимания на профессиональном уровне, 

формулировать аргументы и решать проблемы изучаемой области; 

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования 

суждений с учетом социальных, этических и научных соображений;  

4) применять теоретические и практические знания для решения учебно -

практических и профессиональных задач в изучаемой области; 

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 

дальнейшего обучения в изучаемой области;  

6) знать методы научных исследований и академического письма и применять 

их в изучаемой области; 

7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных 

зависимостей между ними в изучаемой области;  

8) понимать значение принципов и культуры академической честности.  

 

Компетенции выпускника ОП:  

КК 1 – Формирует физически, психически, интеллектуально, информационно 

развитую и грамотную личность, обладающую широким кругозором, способную к 

коммуникации в полиязычной среде; 

КК 2 - способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

КК 3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

КК 4 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

КК 5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; 

КК 6 - способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

КК 7 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

КК 8 - способен обеспечивать соблюдение законности субъектами права; 

КК 9 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

КК 10 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

КК 11 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

КК 12 - владеет навыками подготовки юридических документов;  

КК 13 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

КК 14 - 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. 

 



 

 

По завершению изучения обязательных дисциплин цикла ООД обучающийся 

будет способен: 

1) оценивать окружающую действительность на основе мировоззренческих позиций, 

сформированных знанием основ философии, которые обеспечивают научное осмысление и 

изучение природного и социального мира методами научного и философского познания; 

2) интерпретировать содержание и специфические особенности мифологического, 

религиозного и научного мировоззрения; 

3) аргументировать собственную оценку всему происходящему в социальной и 

производственной сферах; 

4) проявлять гражданскую позицию на основе глубокого понимания и научного 

анализа основных этапов, закономерностей и своеобразия исторического развития 

Казахстана; 

5) использовать методы и приемы исторического описания для анализа причин и 

следствий событий современной истории Казахстана; 

6) давать оценку ситуациям в различных сферах межличностной, социальной и 

профессиональной коммуникации с учетом базового знания социологии, политологии, 

культурологи и психологии; 

7) синтезировать знания данных наук как современного продукта интегративных 

процессов;  

8) использовать научные методы и приемы исследования конкретной науки, а также 

всего социально-политического кластера;  

9) вырабатывать собственную нравственную и гражданскую позицию; 

10) оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и этическими 

нормами казахстанского общества;  

11) демонстрировать личностную и профессиональную конкурентоспособность; 

12) применять на практике знания в области общественно-гуманитарных наук, 

имеющего мировое признание; 

13) осуществлять выбор методологии и анализа; 

14) обобщать результаты исследования;  

15) синтезировать новое знание и презентовать его в виде гуманитарной общественно 

значимой продукции;  

16) вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и 

производственного (профессионального) общения; 

17) осуществлять использование языковых и речевых средств на основе системы 

грамматического знания; анализировать информацию в соответствии с ситуацией общения;  

18) оценивать действия и поступки участников коммуникации. 

19) использовать в личной деятельности различные виды информационно-

коммуникационных технологий: интернет-ресурсы, облачные и мобильные сервисы по 

поиску, хранению, обработке, защите и распространению информации; 

20) выстраивать личную образовательную траекторию в течение всей жизни для 

саморазвития и карьерного роста, ориентироваться на здоровый образ жизни для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности посредством 

методов и средств физической культуры. 

 

Результаты обучения по ОП:  

РО1. Проявлять активную гражданскую позицию при межличностной и межкультурной 

коммуникации на основе фундаментальных знаний и навыков в области социальных, 

политических, культурных, психологических наук; 

РО2. Знать историю развития государства и права, особенности деятельности 

государственнно-правовых институтов зарубежных государств, принципы деятельности 



 

правоохранительных органов и нормативно-правовые аспекты прохождения 

государственной службы; 

РО3. 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; 

РО4. Правильно применять нормы конституционного, административного, уголовного, 

гражданского, таможенного, медицинского, информационного права для регулирования 

уголовных, административных, общественных, экономических, экологических и иных видов 

правонарушений; 

РО5. Владеть организационными и правовыми основами адвокатской деятельности, 

нотариального делопроизводства, применять механизм проведения процедуры медиации для 

урегулирования споров; 

РО6. Сравнивать эффективность уголовно-правовых и криминологических механизмов 

противодействия коррупции, меры уголовно-правовой ответственности по уголовным 

правонарушениям; 

РО7. Анализировать административные правонарушения для определения 

административной ответственности, оценивать деятельность органов внутренних дел по 

предупреждению и пресечению административных правонарушений и преступлений; 

РО8. Аргументированно доказывать собственное умозаключение в профессиональной 

деятельности, грамотно используя культуру речи и профессиональную этику; 

консультировать по юридическим вопросам, учитывая индивидуально-психологические 

особенности личности; 

РО9 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; 

РО10 Разрабатывать планы, программы, нормативные документы по 

совершенствованию работы государственных и иных органов, осуществляющих правосудие, 

правоохранительную или иную юридическую деятельность, анализировать эффективность 

правоохранительной деятельности, ее основных направлений – судебной власти, правосудия 

и осуществляющих их органов, прокуратуры и прокурорского надзора, органов, 

занимающихся выявлением и расследованием преступлений, органов обеспечивающих 

безопасность и исполнительной власти; 

 

Матрица соотнесения результатов обучения по ОП в целом с формируемыми 

компетенциями 

 
 РО1  

 

РО2  

 
РО3  

 
РО4  

 
РО5  

 
РО6 

 

РО7 

 

РО8 

 

РО9 

 

РО10 

 

КК1 + + + + + + + + + + 

КК2 + + + + + + + +   

КК3    +  + +  + + 

КК4    + + + +  + + 

КК5 + + + +  +  + + + 

КК6    +  + +  + + 

КК7     + + + + + + 



 

КК8 + +   + + + + + + 

КК9   + + + + +   + 

КК10     + + + + + + 

КК11 + + +  +    + + 

КК12     + + + + +  

КК13      + + + + + 

КК14     + + +  + + 

 

Возможности трудоустройства: Выпускники, обучившиеся по ОП имеют 

возможность трудоустройства в следующие организации на основе договоров и 

меморандума, составленных с университетом, а именно: 

- Департамент полиции Алматинской области;   

- Управление специализированной охраны Алматинской области;  

- Институт судебных экспертиз Алматинской области. 

         - Органы полиции;  

         - Органы антикоррупционной службы; 

         - Органы экономического расследования; 

         - Органы прокуратуры; 

Так же выпускники ОП имеют возможность трудоустройства в частный сектор в 

качестве юрисконсультантов, юристов по корпоративным делам и т.д. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Описание модулей 

№ 

мод

уля 

Код и 

наименование 

модуля 

№ и 

наименование 

дисциплины 

Колл. 

акад. 

кред. 

Цикл 

дисципл

ин 

Формируемые 

результаты 

обучения по модулю 

1 

СГ-1 

«Социально-

гуманитарный» 

1)  История 

Казахстана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

ООД 
Давать оценку 

ситуациям в 

различных сферах 

межличностной, 

социальной и 

профессиональной 

коммуникации с 

учетом базового 

знания социологии, 

политологии, 

культурологи и 

психологии; 

выстраивать личную 

образовательную 

траекторию в течение 

всей жизни для 

саморазвития и 

карьерного роста, 

ориентироваться на 

здоровый образ 

жизни для 

обеспечения 

2) Философия ООД 

3) Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(социология, 

культурология, 

политология, 

психология) 

ООД 

4) Обществове

дческие знания 

(междисциплинарн

оый курс)  

ООД 

5) Физическая 

культура 
ООД 



 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

посредством методов 

и средств физической 

культуры. 

2 

ИК-2  

«Информационно

- 

коммуникативны

й 

4) Информацио

нно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

ООД 

Использовать в 

личной деятельности 

различные виды 

информационно-

коммуникационных 

технологий: 

интернет-ресурсы, 

облачные и 

мобильные сервисы 

по поиску, хранению, 

обработке, защите и 

распространению 

информации; 

вступать в 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на казахском, 

русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного, 

межкультурного и 

производственного 

(профессионального) 

общения. 

5) Иностранны

й язык 
ООД 

6) Казахский 

(русский) язык 
ООД 

3 

ИТОГП-3 

Историко-

теоретические 

основы 

государства и 

права 

1) Теория 

государства и права 

28 

БД 

Знать историю развития 

государства и права, 

особенности 

деятельности 

государственнно-

правовых институтов 

зарубежных государств, 

принципы деятельности 

правоохранительных 

органов и нормативно-

правовые аспекты 

прохождения 

государственной 

службы; 

Квалифицированно 

применять нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность 

правоохранительных 

2) 

Конституционное 

право Республики 

Казахстан 
БД 

3) Minor */  КВ 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Государственная 

служба и 

правоохранительны

е органы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. 

Административная 

деятельность 

органов 

внутренних дел                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

БД 



 

4) Minor * / КВ 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.Конституционное 

право зарубежных 

стран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Римское право                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ПД 

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 

 

 

5)Правоохранитель

ные органы 

Республики 

Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

4 

ПРАП-4 

Правовое 

регулирование  

административн

ых 

правоотношений 

1)Административн

ое право 

Республики 

Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6 

БД 

Анализировать 

административные 

правонарушения для 

определения 

административной 

ответственности, 

оценивать деятельность 

органов внутренних дел 

по предупреждению и 

пресечению 

административных 

правонарушений и 

преступлений;  

5 

ПРУП-5  

Правовое 

регулирование 

уголовных 

правоотношений 

1) Уголовное право 

Республики 

Казахстан (общая 

часть)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

11 

БД 

Правильно применять 

нормы 

конституционного, 

административного, 

уголовного, 

гражданского, 

таможенного, 

медицинского, 

информационного 

права для 

регулирования 

уголовных, 

административных, 

общественных, 

экономических, 

экологических и иных 

видов 

2) Уголовное право 

Республики 

Казахстан 

(особенная часть)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

БД 



 

правонарушений 

6 

 

ПРГП-6  

Правовое 

регулирование 

гражданских 

правоотношений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1)Гражданское 

право Республики 

Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

11 

БД 

 

2) Minor */ ТК 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Медицинское 

право Республики 

Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Экологическое 

право Республики 

Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. Таможенное 

право Республики 

Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7 

ПГУАПЗ-7 

Применение 

гражданского, 

уголовного и 

административно

го 

процессуального 

законодательства   

1)КВ 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.Судебная 

риторика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.Юридическая 

лингвистика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Основы перевода 

юридических 

текстов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

60 

БД 

Аргументированно 

доказывать 

собственное 

умозаключение в 

профессиональной 

деятельности, 

грамотно используя 

культуру речи и 

профессиональную 

этику; 

консультировать по 

юридическим 

вопросам, учитывая 

индивидуально-

психологические 

особенности 

личности; 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; 

Разрабатывать планы, 

программы, 

2)Административн

ый процедурно-

процессуальное 

право Республики 

Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

БД 

3)КВ2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.Уголовно-

правовая 

характеристика 

экономических 

преступлений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.Уголовно-

правовая 

характеристика 

борьбы с 

воинскими 

правонарушениями 

3.Уголовно-

правовая 

характеристика 

коррупционных 

преступлений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

БД 

4)Прокурорской 

надзор в 

Республике 

Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ПД 

5) КВ 2.12 

1.Деятельности 

органов по делам 
ПД 



 

государственой 

службы и 

противодействию 

коррупции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.Оперативно-

розыскная 

деятельность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

нормативные 

документы по 

совершенствованию 

работы 

государственных и 

иных органов, 

осуществляющих 

правосудие, 

правоохранительную 

или иную 

юридическую 

деятельность, 

анализировать 

эффективность 

правоохранительной 

деятельности, ее 

основных 

направлений – 

судебной власти, 

правосудия и 

осуществляющих их 

органов, прокуратуры 

и прокурорского 

надзора, органов, 

занимающихся 

выявлением и 

расследованием 

преступлений, 

органов 

обеспечивающих 

безопасность и 

исполнительной 

власти 

6)Криминалистика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ПД 

7)Судебная 

экспертология                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ПД 

8) КВ 2.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.Юридическая 

техника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.Практикум по 

составлению 

административно-

правовых 

документов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.Правила 

оформления 

уголовно-

процессуальных 

документов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4. Практикум по 

составлению 

гражданско-

правовых 

документов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ПД 

9) КВ 2.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Теория судебных 

доказательств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Основы 

судебной 

медицины и 

психиатрии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Доказательство и 

доказывание в 

гражданском 

процессе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Доказательство и 

доказывание в 

административном 

процессе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

БД 

10) КВ 2.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.Логика юриста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.Юридическая 

психология                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3.Культура 

профессиональной 

речи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

БД 



 

4.Профессиональна

я этика в 

правоохранительно

й деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

11) КВ 2.14  

1. Правовой статус 

медиатора в 

Республике 

Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.Адвокатура в 

Республике 

Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3.Нотариат в 

Республике 

Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4.Правовые основы 

деятельности 

юридического  

консультанта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

БД 

8 

ПРГАУП-8 

Правовое 

регулирование 

гражданских, 

административны

х и уголовных 

правоотношений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1) КВ 2.4 

1)Правовое 

регулирование 

семейно-брачных 

отношений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2) Трудовое право 

Республики 

Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3)Предпринимател

ьское право 

Республики 

Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4) Земельное право 

Республики 

Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5)Информационное 

право РК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

21 

БД 

Правильно применять 

нормы 

конституционного, 

административного, 

уголовного, 

гражданского, 

таможенного, 

медицинского, 

информационного 

права для 

регулирования 

уголовных, 

административных, 

общественных, 

экономических, 

экологических и иных 

видов 

правонарушений; 

Сравнивать 

эффективность 

уголовно-правовых и 

криминологических 

механизмов 

противодействия 

коррупции, меры 

уголовно-правовой 

ответственности по 

уголовным 

правонарушениям. 

2)Учебная 

практика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          БД 

3) Minor */ КВ 2.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.Правовые основы 

противодействия 

коррупционным 

преступлениям и 

правонарушениям в 

правоохранительны

х органах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.Правовые основы 

организации 

деятельности 

участковых 

уполномоченных 

полиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ПД 



 

4)Производственна

я практика БД 

9 

ПААПЗ-9 

Применение 

административно

го, 

административно

-процессуального 

законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) КВ 2.5                                       

1)Административн

ая ответственность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2)Административн

ая профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетн

их                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3)Административн

ые правонарушения 

в области торговли, 

финансов и 

налогообложения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5 

БД 

Анализировать 

административные 

правонарушения для 

определения 

административной 

ответственности, 

оценивать 

деятельность органов 

внутренних дел по 

предупреждению и 

пресечению 

административных 

правонарушений и 

преступлений; 

Правильно применять 

нормы 

конституционного, 

административного, 

уголовного, 

гражданского, 

таможенного, 

медицинского, 

информационного 

права для 

регулирования 

уголовных, 

административных, 

общественных, 

экономических, 

экологических и иных 

видов 

правонарушений; 

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. 



 

10 

ПГУАПЗ-10  

Применение 

Гражданского, 

уголовного и 

административно

го 

процессуального 

законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1)Уголовно-

процессуальное 

право Республики 

Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

37 

БД 

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; 

Разрабатывать планы, 

программы, 

нормативные 

документы по 

совершенствованию 

работы 

государственных и 

иных органов, 

осуществляющих 

правосудие, 

правоохранительную 

или иную 

юридическую 

деятельность, 

анализировать 

эффективность 

правоохранительной 

деятельности, ее 

основных 

направлений – 

судебной власти, 

правосудия и 

осуществляющих их 

органов, прокуратуры 

и прокурорского 

надзора, органов, 

занимающихся 

выявлением и 

расследованием 

преступлений, 

органов 

обеспечивающих 

безопасность и 

исполнительной 

2) КВ 2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.Обеспечение прав 

человека в 

правоохранительно

й деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.Правовое 

обеспечение 

информационной 

безопасности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.Правовые основы 

кадрового 

обеспечения в 

правоохранительны

х органах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ПД 

3)Производственна

я практика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ПД 

4) Преддипломная 

или 

производственная 

практика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ПД 

5) Написание и 

защита дипломной 

работы (проекта) 

или сдача 

комплексного 

экзамена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ПД 



 

власти. 

 

2.2 Сведения о дисциплинах 

2.2 Сведения о дисциплинах 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Кол-

во 

кред

итов 

Форми

руемы

е 

резуль

такты 

обучен

ия 

(коды) 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Обязательный  компонент 

1 История Казахстана 

«История Казахстана» изучает историю 

развития человеческого общества на 

территории Казахстана с древнейших времен 

до наших дней с учетом последних данных 

исторической науки, связанных с 

переоценкой событий и фактов. При 

изучении курса уделяется внимание 

вопросам специфики социокультурного, 

политического, экономического и 

геополитического  положения Казахстана. 

Предметом «Истории Казахстана» является 

изучение возникновения и развития 

казахского этноса, государственно-правовых 

систем, хозяйства, культуры, общественных 

и социальных отношений в Казахстане на 

различных этапах истории. 

5 РО1 

2 Философия 

Рассматривает основные этапы развития 

мировой и казахской  философской мысли и 

мировоззренческих тенденций. Изучает 

общетеоретические проблемы бытия и 

сознания, описывает опыт мировой 

философской мысли в исследовании 

всеобщих проблем миропонимания. 

Направлена на выроботку целостных 

взглядов на мир и осмысление реальности 

современной эпохи. Расскрывает основные 

философские понятия, категории  и методы 

философского познания 

5 РО1 

3 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

Изучает современные методы и средства 

профессиональной коммуникации, 

осуществляемые посредством 

информационных технологий для поиска, 

сбора, хранения, обработки и 

распространения информации. Развивает 

навыки работы с базами данных, табличными 

процессорами, e-технологиями, Smart и 

5 РО1 



 

облачными технологиями 

4 

Модуль социально-

политических 

знаний (социология, 

культурология, 

политология, 

психология) 

Содержит социально-политические и 

психологические знания, отражающие 

закономерности, механизмы и факты, 

необходимые для познания глубины 

объективных и субъективных процессов 

развития общества и человека. 

Взаимодействие между научными 

дисциплинами - социология, культурология, 

политология, психология, осуществляется на 

основе принципов информационной 

дополнительности, интегрированности и 

методической целостности 

исследовательских подходов 

8 РО1 

5 
Казахский 

(русский) язык 

Содержит классификацию видов текстов. 

Изучает лексику, морфологию и синтаксис 

казахского (русского) языка. направлена на 

усвоение лексических тем, связанных с 

разнообразными сферами жизни и 

деятельности общества, в соответствии с 

уровнем владения языком. Раскрывает 

культуру речи и коммуникации 

10 РО1 

6 
Иностранный  

язык 

Направлена на освоение уровней А2, В1, В2 

(Общеевропейская шкала уровней владения 

иностранными языками) в соответствии с 

адаптированной национальной уровневой 

моделью обучения языкам триединства, 

содержит современные тенденции к 

обучению и практическому владению 

иностранными языками в повседневном 

общении и профессиональной деятельности 

10 РО1 

7 
Физическая 

культура 

Изучает особенности физической культуры и 

спорта. Раскрывает основные формы занятий 

физической культурой в учебное и 

внеучебное время. Направлена на 

формирование здорового образа жизни, 

личности студента, его физического 

совершенствования и саморегуляции 

8 РО1 

Цикл общеобразовательных  дисциплин 

Вузовский компонент / Компонент по выбору 

8 

Обществоведческ

ое знание 

(междисциплина

рный курс) 

(Основы 

экономики и 

предприниматель

ства; Экология и 

ОБЖ; Ильястану) 

 

 

Курс ориентирован на получение студентами 

делового образования, формирование 

прикладных компетенций в разных сферах 

предпринимательской деятельности. 
Рассматривает основные закономерности 

функционирования организмов, экосистем 

различного уровня организации, 

теоретические, правовые, нормативно-

технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Рассматривает биографию и творческую 

деятельность Ильяса Жансугурова, изучает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РО1 

 

 



 

его вклад в формирование художественных 

принципов отечественной литературы. 

Формирует навыки и компетенции 

исследовательской деятельности у 

обучающихся. 

 

5 

Цикл базовых  дисциплин 

Вузовский компонент  

9 Теория 

государства и 

права 

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. 

4 РО2 

РО3 

 

10 Конституционное 

право Республики 

Казахстан 

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. 

4 РО2 

РО3 

11 Административно

е право 

Республики 

Казахстан 

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.  

6 РО2 

РО3 

РО7 



 

12 Уголовное право 

Республики 

Казахстан (общая 

часть) 

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. 

6 РО2 

РО4 

13 Гражданское 

право Республики 

Казахстан 

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. 

6 РО2 

РО4 

14 Уголовное право 

Республики 

Казахстан 

(особенная часть) 

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.  

5 РО2 

РО4 

15 Административно

-процессуальное 

право Республики 

Казахстан 

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. 

5 РО2 

РО4 

РО7 

16 Уголовно-

процессуальное 

право Республики 

Казахстан 

Изучает основные теоретические положения 

уголовной процессуальной науки и уголовно-

процессуального законодательства. 

Рассматривает методы быстрого и полного 

5 РО2 

РО4 



 

раскрытия преступлений, привлечения к 

уголовной ответственности лиц, их 

совершивших, процесс судебного 

разбирательства и правильного применения 

уголовного закона.  

17 Учебная практика Учебная практика является неотъемлемой 

частью учебного процесса, его продолжением 

в условиях работы органов государственной 

власти и управления, правоохранительных и 

судебных органов, предприятий и 

организаций различных форм собственности. 

3 РО2 

РО4 

РО5 

РО6 

18 Производственна

я практика 

В результате прохождения производственной 

практики студент приобретает 

первоначальный опыт профессиональной 

производственной деятельности, развивает 

юридическое мышление, вырабатывает 

умение организовывать самостоятельный 

профессиональный трудовой процесс, 

работать в профессиональных коллективах, 

принимать организационные решения в 

стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, формирует основные 

общекультурные компетенции 

8 РО2 

РО4 

РО5 

РО6 

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

19 История развития 

правоохранительн

ых органов 

  

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. 

5 ОН2  

ОН3 

ОН10 

 

20  История 

государства и 

права Республики 

Казахстан                                                                                                            

 

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. 

 

ОН2  

ОН3 

ОН10 

21 История 

государства и 

права зарубежных 

стран  

Курс знакомит студентов с историей 

развития государственно-правовых 

институтов зарубежных стран. Дисциплина 

рассматривает вопросы возникновения, 

ОН2  

ОН3 

ОН10 



 

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. 

22 4) История 

политических и 

правовых учений 

Курс знакомит с теориями, доктринами, 

учениями, касающихся вопросов философии 

права, создания государства и права. 

Рассматривает основные направления 

правовой и политической мысли, учения 

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. 

ОН2  

ОН3 

ОН10 

23 Юридическая 

лингвистика  

 

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. 

5  

ОН5  

ОН8 

ОН10 

24 Основы перевода 

юридических 

текстов 

 

Курс направлен на рассмотрение общих 

вопросов 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. 

 

ОН5  

ОН8 

ОН10 

25 Гражданское 

процессуальное 

право Республики 

Казахстан 

Предметом изучения дисциплины является 

совокупность норм, представляющих собой 

отрасль права, регулирующую деятельность 

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. 

ОН4  

ОН9 

ОН10 

26 1) 

Конституционное 

право зарубежных 

Дисциплина направлена на изучение 

сущности конституционного права, 

особенностей конституционного строя в 

5 ОН2  

ОН4 

ОН10 



 

стран зарубежных странах; рассматривает правовой 

статус личности, объясняет механизм 

функционирования государственной власти и 

государственного устройства, а также других 

институтов конституционного права на опыте 

зарубежных государств. Позволяет 

выработать понимание у студентов 

особенностей конституционного права 

различных государств для сравнения с 

Республикой Казахстан.  

 

27 2) Римское право Дисциплина является введением в курс 

современного гражданского права, 

способствует развитию юридического 

мышления студентов. Рассматривает суть и 

содержание основных источников римского 

права, принципы и содержание институтов, 

основную терминологию римского права, 

объясняет значение этих терминов.  

 

 

ОН2  

ОН4 

ОН10 

28 

 

Правовое 

регулирование 

семейно-брачных 

отношений  

  

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. 

5 

 

ОН4  

ОН9 

ОН10 

29 Трудовое право 

Республики 

Казахстан  

 

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. 

 

 

ОН4  

ОН9 

ОН10 

30 Предприниматель

ское право 

Республики 

Казахстан 

 

Дисциплина изучает законодательство 

Республики Казахстан, регулирующее 

предпринимательскую деятельность.  

Углубленное изучение данной дисциплины 

позволяет студентам освоить 

предпринимательское право как 

комплексную отрасль права, принципы и 

систему предпринимательского права, 

законодательство Республики Казахстан о 

предпринимательской деятельности. 



 

31 Земельное право 

Республики 

Казахстан 

 

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. 

32 Административн

ые 

правонарушения в 

области торговли, 

финансов и 

налогообложения 

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. 

ОН7  

ОН9 

ОН10 

33 1)  

Административна

я ответственность                                 

 

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. 

5 

 

ОН7  

ОН9 

ОН10 

34 2) 

Административна

я профилактика 

правонарушений 

несовершеннолет

них  

 

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. 

ОН7  

ОН9 

ОН10 

35 3) 

Информационное 

право РК 

Изучает основные аспекты информационного 

права, содержит вопросы, связанные с 

обеспечением информационной безопасности 

в Республике Казахстан. Изучает правовые 

проблемы в информационной системе, а 

также национальное и зарубежное 

законодательство в сфере информации. 

Формирует навыки работы в области 

информационного права.  

ОН4  

ОН9 

ОН10 



 

36 1. Медицинское 

право Республики 

Казахстан  

 

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. 

5 ОН4  

ОН9 

ОН10 

37 2. 

Административна

я деятельность 

органов 

внутренних дел 

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. 

 

ОН7  

ОН9 

ОН10 

38 1. Уголовно-

правовая 

характеристика 

коррупционных 

преступлений  

 

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. 

5 ОН4  

ОН9 

ОН10 

39 2. Экологическое 

право Республики 

Казахстан  

 

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. 

ОН4  

ОН9 

ОН10 

40 3. 

Государственная 

служба и 

правоохранительн

ые органы 

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 обеспечение сотрудников 

правоохранительных органов, особенности 

ОН4  

ОН9 

ОН10 



 

отдельных государственных должностей в 

правоохранительных органах. 

41 Уголовно-

правовая 

характеристика 

экономических 

преступлений 

 

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. 

5 ОН4  

ОН9 

ОН10 

42 Уголовно-

правовая 

характеристика 

борьбы с 

воинскими 

правонарушениям

и 

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. 

ОН4  

ОН9 

ОН10 

43 Правовой статус 

медиатора в 

Республике 

Казахстан                                                                             

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. 

5 ОН5  

ОН9 

ОН10 

44 2. Судебная 

риторика 

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. 

ОН5  

ОН8 

ОН10 

45 Адвокатура в 

Республике 

Казахстан 

 

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. 

5 ОН5  

ОН9 

ОН10 



 

46 2. Нотариат в 

Республике 

Казахстан 

Курс рассматривает предмет, задачи, 

принципы нотариата, законодательство о 

нотариате, правовое положение нотариуса, 

вопросы контроля деятельности нотариата и 

ведения нотариального делопроизводства, 

виды нотариальных действий, процесс 

обжалования нотариальных действий или 

отказ в их совершении. 

ОН5  

ОН9 

ОН10 

47 Теория судебных 

доказательств  

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. 

5 ОН9  

ОН4 

ОН10 

48 2. Основы 

судебной 

медицины и 

психиатрии  

 

Рассматривает основы судебной медицины и 

психиатрии, изучает методику 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.  

ОН9  

ОН4 

ОН10 

49 3. Доказательство 

и доказывание в 

гражданском 

процессе  

 

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. 

ОН9  

ОН4 

ОН10 

50 4. Доказательство 

и доказывание в 

административно

м процессе 

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. 

ОН9  

ОН4 

ОН10 

51 Логика юриста  

 

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 

 ОН8  

ОН4 

ОН10 



 

и умения логического суждения и 

умозаключения. 

52 Культура 

профессионально

й речи  

 

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 деятельности юриста. 

ОН8  

ОН4 

ОН10 

53 Профессиональна

я этика в 

правоохранительн

ой деятельности 

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. 

ОН8  

ОН4 

ОН10 

54 Таможенное 

право Республики 

Казахстан 

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. 

6 ОН4  

ОН6 

ОН9 

55 Правовые основы 

деятельности 

юридического 

консультанта 

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. 

5 ОН5  

ОН9 

ОН10 

56 Юридическая 

психология 

 

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 

6 ОН8  

ОН9 

ОН10 



 

преступника и юриста.  

Цикл профилирующых дисциплин 

Вузовский компонент 

57 Правоохранитель

ные органы 

Республики 

Казахстан 

Курс рассматривает вопросы организации, 

деятельности и полномочий 

правоохранительных органов Республики 

Казахстан. Изучает вопросы, касающиеся 

судов, Конституционного Совета, органов 

прокуратуры, юстиции, предварительного 

следствия, дознания, адвокатуры и других 

органов государства, обеспечивающих 

правопорядок, охрану прав и законных 

интересов гражданина Республики Казахстан. 

5 ОН3  

ОН9 

ОН10 

58 Прокурорской 

надзор в 

Республике 

Казахстан 

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. 

6 ОН3  

ОН9 

ОН10 

59 Криминалистика 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.  

6 ОН3  

ОН9 

ОН10 

60 Судебная 

экспертология 

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. 

 

6 ОН3  

ОН9 

ОН10 

61 

Производственна

я практика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В результате прохождения производственной 

практики студент приобретает 

первоначальный опыт профессиональной 

производственной деятельности, развивает 

юридическое мышление, вырабатывает 

10 ОН3  

ОН9 

ОН10 



 

умение организовывать самостоятельный 

профессиональный трудовой процесс, 

работать в профессиональных коллективах, 

принимать организационные решения в 

стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, формирует основные 

общекультурные компетенции 

62 

Преддипломная 

или 

производственная 

практика/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Прохождение преддипломной практики 

включает в себя систематизацию, 

закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний, полученных в процессе 

обучения,  приобретение опыта решения 

практических задач, сбор, обобщение, анализ 

полученных в ходе практики материалов для 

подготовки отчета по практике и 

использования результатов при написании 

дипломной работы/проекта. 

5 ОН3  

ОН9 

ОН10 

Цикл профилирующых дисциплин 

Компонент по выбору 

63 1. Обеспечение 

прав человека в 

правоохранительн

ой деятельности 

 

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. 

5 ОН3  

ОН9 

ОН10 

64 2. Правовое 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

 

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. 

5 ОН3  

ОН9 

ОН10 

65 3. Правовые 

основы кадрового 

обеспечения в 

правоохранительн

ых органах 

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. 

5 ОН3  

ОН9 

ОН10 

66 1. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупционным 

преступлениям и 

Изучает коррупцию как социально-правовое 

явление; основы государственной и 

международной системы противодействия 

коррупции, сущность и структуру 

антикоррупционной политики, механизмы и 

5 ОН3  

ОН9 

ОН10 



 

правонарушениям 

в 

правоохранительн

ых органах  

 

формы участия институтов гражданского 

общества в целях эффективного 

противодействия коррупционным 

проявлениям, виды и основания привлечения 

к ответственности за коррупционные 

правонарушения по законодательству. 

67 Правовые основы 

организации 

деятельности 

участковых 

уполномоченных 

полиции 

 

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. 

5 ОН3  

ОН9 

ОН10 

68 2. Деятельности 

органов по делам 

государственой 

службы и 

противодействию 

коррупции 

 

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. 

6 ОН3  

ОН9 

ОН10 

69 3. Оперативно-

розыскная 

деятельность 

 

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. 

6 ОН3  

ОН9 

ОН10 

70 2. Юридическая 

техника 

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. 

6 ОН8  

ОН9 

ОН10 

71 3. Практикум по 

составлению 

административно-

Дисциплина направлена на выработку у 

студентов навыков пользования нормативно-

правовыми актами, регулирующими 

6 ОН3  

ОН9 

ОН10 



 

правовых 

документов 

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. 

72 4. Правила 

оформления 

уголовно-

процессуальных 

документов 

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. 

6 ОН3  

ОН9 

ОН10 

73 5. Практикум по 

составлению 

гражданско-

правовых 

документов 

Дисциплина направлена на практическое 

освоение методики составления и 

использования документации, регулирующей 

процесс управления хозяйствующих 

субъектов, а также системы договорно-

правовой и иной документации. Формирует 

навыки разработки текстов гражданско-

правовых договоров, компетенции по защите 

нарушенных прав. 

6 ОН3  

ОН9 

ОН10 

74 Написание и 

защита 

дипломной 

работы (проекта) 

или сдача 

комплексного 

экзамена 

Самостоятельное научное исследование, 

содержащее теоретические и/или 

практические разработки в области 

правоохранительной деятельности, 

направленные на формирование 

способностей обучающегося творчески 

формулировать и решать научные и практические 

проблемы в данной сфере. 

12 ОН3  

ОН9 

ОН10 

 

2.3 Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы разработана в соответсвии с Государственным 

общеобязательным стандартом образования всех уровней образования (Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604).  

 

 

 

 

 



 

 

2.4 Дополнительные образовательные программы (Minor) 

Обучающийся при определении индивидуальной траектории обучения в рамках 

компонента по выбору выбирает дисциплины по основной образовательной программе 

(Major) и (или) по дополнительной образовательной программе (Minor). 

Перечень программ Minor, их краткое описание, состав дисциплин и формируемые 

результаты обучения, содержатся в Каталоге дополнительных образовательных программ 

(Minor). 

 

 

2.5 Инновационные технологии и методы обучения, применяемые в учебном 

процессе 

С целью формирования ключевых компетенций выпускника и результатов обучения 

по ОП 6B04202 – «Правоохранительная деятельность», профессорско-преподавательским 

составом применяются следующие инновационные технологии и методы обучения: 

- Работа в малых группах (команде). 

- Проектная технология. 

- Анализ конкретных ситуаций (case study). 

- Ролевые и деловые игры. 

- Модульное обучение. 

- Контекстное обучение. 

- Развитие критического мышления. 

- Проблемное обучение. 

- Индивидуальное обучение. 

- Опережающая самостоятельная работа. 

- Междисциплинарное обучение. 

- Обучение на основе опыта. 

- Информационно-коммуникационные технологии. 

В случае осуществления ограничительных мероприятий, введения чрезвычайного 

положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и 

техногенного характера, организация учебного процесса может реализуется с применением 

дистанционных образовательных технологий в режиме онлайн или смешанном формате. 

Учебные занятия в режиме онлайн предусматривают процесс учебного взаимодействия в 

режиме реального времени: видеоконференции (GoogleMeet, Skype, Discord, MOODLE, 

ZOOM, Google Classroom, Microsoft Teams, Hangouts, Cisco WebEx Meetings и др.).  
 

2.5 Особенности реализации образовательной программы для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

При наличии лиц с особыми образовательными потребностями в контингенте 

обучающихся по образовательной программе данная образовательная программа 

адаптируется к особым образовательным потребностям таких обучающихся. 

Для лиц с особыми образовательными потребностями устанавливается особый порядок 

освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. Выбор мест 

прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. Проведение 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации в вузе учитывает индивидуальные 

психофизические особенности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями обеспечиваются печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, приспособленных к 

ограничению их здоровья.  

Для социальной адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями 

предусмотрено индивидуальное сопровождение, которое носит непрерывный и комплексный 



 

характер. Сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями 

определяется целями, содержанием и методами образовательного процесса, направлено на 

предупреждение возникающих проблем образовательной адаптации, препятствующих 

своевременному формированию необходимых компетенций. 

 

 

3 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
3.1 Кадровые ресурсы 

Образовательная программа укомплектована педагогическими и преподавательскими 

кадрами согласно пп. 64-65 Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 17 июня 2015 года № 391 «Об утверждении квалификационных требований, 

предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих 

соответствие им». 

 

3.2 Материально-техническая база 

Университет распологает 3 учебными корпусами, учебно-лабораторным комплексом, 

библиотекой, военной кафедрой, 3 общежитиями, учебно-оздоровительным полигоном 

«Кулагер» на озере Балхаш, спортивно-образовательным полигоном «Карлыгаш», стадионом 

на 1000 посадочных мест. 

Учебный процесс реализуется в 165 аудиториях, в том числе в 30 учебно-научных 

лабораториях, 31 компьютерных классах, 4 лингафонных кабинетах, 6 читальных залах на 

306 посадочных мест, где установлено 65 интерактивных досок. Аудитории оснащены 

современным оборудованием и инвентарем и соответствуют требованиям реализации 

образовательных программ, санитарно-эпидемиологическим и строительным нормам и 

правилам. Все компьютеры университета обеспечены свободным доступом к глобальной 

сети Интернет, скорость которого составляет 300 МБ/с. Обеспечен бесплатный доступ к WiFi 

со скоростью 100МБ/с. 

 

3.3 Информационно-библиотечное обеспечение 

Общий книжный фонд библиотеки университета в 2020-2021 учебном году составил 

566369 экземпляров, в том числе на казахском языке – 223678 экземпляров, на русском языке 

– 322398 экземпляров, на других языках – 20293 экземпляров. Также в библиотечном фонде 

имеются электронные учебники в количестве 5646 экземпляров. 

Для обеспечения учебного и научного процесса университета, а также удовлетворения 

потребностей обучающихся, ППС и сотрудников университета библиотечный фонд 

ежегодно пополняется новыми изданиями. Для получения дополнительных знаний весь 

контент печатных изданий библиотеки университета переведен в цифровой формат и 

доступен обучающимся через личные кабинеты в программе Smart ZhetySU. 

В библиотеке университета предоставлен доступ к научным электронным изданиям 

Web of Science, к полнотекстовым статьям журналов издания Elsevier, Scopus, базам данных 

Polpred.com. Также библиотека предоставляет доступ к отечественным базам данных – 

Республиканской Межвузовской Электронной Библиотеке (Ассоциация вузов РК), Единой 

электронной библиотеке (НЦГНТЭ), КазНЭБ, Эпиграф, Акнурпресс, к собственной 

электронной базе Библиотечный фонд ЖУ. 
В университете внедрены и совершенствуются дистанционные образовательные 

технологии, обеспечивающие возможность получения образования и самообучения 

выпускникам школ и колледжей, служащим, гражданским, военным, людям с 

ограниченными возможностями и безработным.  Дистанционные образовательные 

технологии применяются по отношению к обучающимся по образовательным программам с 

сокращенным сроком обучения на базе технического и профессионального, послесреднего и 

высшего образования.  



 

Для обеспечения обучающихся учебно-методическими материалами по всем 

дисциплинам учебного плана, преподавателями кафедр разработано электронное учебно-

методическое обеспечение. Обучающиеся в соответствии с индивидуальным  учебным 

планом имеют доступ к необходимой учебно-методической информации через 

образовательный портал Smart ZhetySU. Электронное учебно-методическое обеспечение 

включает цифровой формат лекционного и практического материала, видеолекции, 

методические рекомендации к выполнению заданий, контрольно-измерительные материалы, 

электронные учебники и др. 

Одним из важных направлений организации процессов деятельности университета 

является внедрение инновационных информационных технологий. В вузе создана развитая 

IT - инфраструктура, включающая структурированную нормативную, учебную, научную, 

справочную и другую информацию. Отделом разработки информационных систем создан 

цифровой университет «Smart ZhetySU». В единую информационную систему входят 

информационные программные комплексы, программные обеспечения, направленные на 

цифровизацию, автоматизацию, оптимизацию основных процессов деятельности 

университета. 
 

3.4 Социальные ресурсы 

Для желающих повысить свою квалификацию или получить дополнительное 

образование, в университете функционирует Центр повышения квалификации и 

дополнительного образования. На базе центра обучающиеся университета могут пройти 

бесплатную языковую подготовку по английскому языку и подготовиться к сдаче экзамена 

на подтверждение международного уровня знания английского языка – IELTS.  

Для развития предпринимательских компетенций студентов и молодых ученых в 

Университете функционирует отдел науки и коммерциализации научных проектов, Стартап 

Академия. Стартап Академия предоставляет всю необходимую инфраструктуру молодежи 

Алматинской области для развития инновационной и предпринимательской деятельности и 

увеличения числа субъектов малого и среднего бизнеса. В Академии проводятся обучающие 

тренинги и семинары, занимаются целенаправленным поиском, отбором и развитием 

стартап-проектов, также консультационным сопровождением по вопросам развития 

стартапов и мерам государственной поддержки предпринимательства, организацией 

наставничества, оказанием экспертной поддержки, проведением грантовых конкурсов. 

В свободное от учебы время обучающиеся могут бесплатно заниматься в спортивных 

залах и в секциях по нескольким видам спорта. Активную работу в данном направлении 

проводит Спортивный клуб университета, который занимается формированием и 

пропагандой ценностей здорового образа жизни, объединением обучающихся в команды для 

проявления своих потребностей и способностей в свободно избранном виде спорта, 

организацией и проведением физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий, 

организацией участия молодежи в спортивных соревнованиях различного уровня. 

Спортивная база университета – многофункциональный стадион, со стандартным  

футбольным полем, с секторами для прыжков в длину, метания гранаты и беговыми 

дорожками, залы бокса, гимнастики, борьбы  и тренажерный зал, оборудованный 

современным спортивным инвентарем.  

В Универсиитете созданы благоприятные условия для формирования компетенций 

социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера.  

Вопросами развития творческой активности студентов в социально-культурной среде 

Университета занимаются Отдел по воспитательной и социальной работе и Молодежный 

центр. С целью раскрытия разносторонних творческих способностей студентов в 

университете функционируют: кафедра Ассамблеи народов Казахстана; танцевальные и 

вокально-инструментальные ансамбли, студенческий театр, клуб дебатёров, волонтерские  

клубы, команды КВН, литературный, интеллектуальный клубы, молодежное крыло «Жас 



 

Отан», трудовое объединение «Жасыл Ел», объединение помощников общественной 

полиции «Жас қыран», военно-патриотический клуб «Ерлік» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ПЛАН ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ Содержание мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственные 

1 Обновление дисциплин, содержание 

программ дисциплин, включение 

дисциплин, исследование рынка 

труда, расширение компетенций в 

т.ч. научно-исследовательских, 

достижение цели ОП путем...., 

проведение семинаров и участие в 

них и т.д. 

2021-2022 Разработчики ОП 

2 Публикация научных статей в базе 

журналов ККСОН и РИНЦ 

2021-2022 Разработчики ОП 

3 Проведение агитационной работы 

среди студентов для участия в Start-

Up Академии ЖГУ для реализации 

научных проектов 

2021-2022 Разработчики ОП 

4  Повышение качества и методов 

работы студенческого отряда 

содействия полиции по охране 

общественного порядка «Жас 

қыран». 

2021-2022 Разработчики ОП 

5 Посещение баз профессиональной 

деятельности для ознакомления с 

практическими аспектами ОП  

2021-2022 Разработчики ОП 

6 Организация и агитация 

спортивных мероприятий для 

активного участия студентов на 

данных мероприятиях 

2020-2021 Разработчики ОП 

7 Проведение агитационной работы 

среди студентов по ведению 

здрового образа жизни 

2020-2021 Разработчики ОП 

8 Повышение квалификации в 

Правоохранительных органах и 

государственных учреждениях по 

профессиональной деятельности 

2020-2021 Разработчики ОП 

9 Проведение агитационной работы 

среди выпускников для их участия в 

ярмарке вакансий 

2020-2021 Разработчики ОП 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

1.  PASSPORT OF THE EDUCATIONAL PROGRAM 

 

1.1 Context  

Registration number: 6B04200183 

Code and classification of the domain of education: 6B04 Business, management and 

law 

Code and classification of the direction of preparation: 6B042 Law 

Group of educational programs: B049 Law 

Name of educational program: 6B04202 – Law enforcement 

Type of EP: innovative 

University partner: 

Program type: First cycle: baccalaureate level 6 NQF / ORC / ISCED  

Degree awarded: bachelor of law in the educational program 6B04202 – Law 

enforcement 

Total credits: 240 academic credits  

The typical duration of training: 4 years  

Language of study: 

License for educational activities: The Educational program is implemented on the 

basis of the Appendix to the License № KZ36LAA00018662 dated April  07, 2020 in the 

direction of training 6B042 Law, issued by the Committee for control in the field of education 

and science of the Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan. 

Accreditation.  

Rating of the educational program: 

Professional standards for the development of an educational program: Developed on 

the basis of the NQF and ORC, as well as taking into account the proposals of employers 

1.2 Location I. Zhansugurov in ZhU in the system of higher and postgraduate 

education of the Republic of Kazakhstan 

Zhetysu University named after Ilyas Zhansugurov is a large regional multidisciplinary 

university of the Almaty region, providing three-stage training (bachelor's, master's and PhD) in 

a wide range of specialties. 

Mission: Training of competitive personnel on the basis of universal values that meet the 

needs of the socio-economic development of the country. 

Strategic goal: 

1. Ensuring high-quality training of competitive personnel; 

2. Modernization of the content of higher and postgraduate education in the context of 

global trends. 

The university's positions in national and international rankings: 

- 7th place in the national ranking of multidisciplinary universities of the Republic of 

Kazakhstan - 2021; 

- TOP-241-250 best universities of developing Europe and Central Asia in the regional 

ranking of QS World University Rankings: Emerging Europe and Central Asia 2021; 

- 6th place among 95 universities of the Republic of Kazakhstan in the ARES rating; 

- according to the results of the independent rating Atameken 2020, 7 bachelor's degree 

programs were included in the top ten programs of universities in Kazakhstan. 

 

1.3 Profile of the educational program 

 

Labor market research in accordance with the economy demands:  

 

Rationale: As our society moves along the path of market reforms and the creation of 

the economic foundations of a truly democratic society, there is an urgent need not only for 

lawyers, but for lawyers with profound special knowledge in civil and criminal law relations. 



 

Improving investment activities, the rapid development of the sphere of intellectual 

activity, the expansion of forensic mediation methods of resolving economic, civil and criminal 

disputes, the involvement of new civil rights objects in the turnover, the improvement and 

development of the tax system, the prevention and prevention of crime require future specialists 

in-depth knowledge in each areas. 

Labor market research in accordance with the requests of employers: 
in 2022, despite the oversaturation of personnel on the Law enforcement educational 

program in the labor market, this program does not experience any difficulties in relevance and 

necessity. In connection with the demands of the economy today, the truly legal personnel of 

both broad and narrow profile are needed for the labor market under the Law enforcement 

educational program. 

The purpose of the educational program:  Training of highly qualified personnel for law 

enforcement, judicial, executive and representative bodies of state power and management, 

competitive in the labor market, ensuring the protection of law, applying legal measures of 

influence in strict accordance with the legislation  

Distinctive features of the program 

Area of professional 

activity 

Conducting a case for the defense and prosecution of the preliminary 

investigation bodies, the prosecutor's office and the courts, drawing up 

legal documents, representing the interests of persons suspected or 

accused of committing criminal offenses in the judicial authorities, and 

presiding over criminal proceedings in the courts of general jurisdiction. 

Legal advice on a wide range of issues, including on patent work and 

copyright protection, is made up of legal documents, represents clients 

in the civil, labor, administrative cases, and instructs lawyers acting in 

higher courts. 

Objects of 

professional 

activity 

- police departments; 

- anti-corruption organizations; 

- economic investigation agencies; 

- prosecutor offices; 

- Courts of the Republic of Kazakhstan: 

- criminal enforcement agencies; 

- human rights organizations; 

- Bar Association; 

- justice departments; 

- state executive and representative bodies and self-government 

bodies; 

- commercial organizations: 

a) state enterprises and institutions;  

b) business partnerships (LLP, general partnership, etc. ); 

B) financial organizations (banks, insurance and auditing 

companies) 

- non-profit organizations: 

a) public associations (human rights organizations, organizations 

of youth, disabled people, etc.);  

b) private institutions; 

B) funds (public, private); 

- educational organizations. 

A branch of the 

EP 

There is a branch of the Department of Criminal Disciplines in the 

Taldykorgan Police Department 

Practice bases - Administrator of the courts of the Almaty region;  

- Police Department in Almaty region; 

- Bar Association in Almaty region; 



 

- Management of specialized protection in Almaty region; 

- Department of Justice in Almaty region; 

- Department of Public Procurement in Taldykorgan; 

- Police department of Taldykorgan city 

- Department of the Penitentiary System of Almaty oblast 

Academic mobility Technical University of Lodz, Lodz, Poland; Corvinus 

University, Budapest, Republic of Hungary;  University of Cadiz, 

Cadiz, Spain; 

Upper Silesian University of Economics named after 

V.Korfantogo, Poland; International Kuwait University, Bishkek, 

Kyrgyz Republic; Tallinn School of Law, Technical University of 

Tallinn, Tallinn, Estonia. 

Scholarship 

programs 
State educational order, grant of local executive bodies  

 

1.4 Profile of the graduate 

Graduate attributes according to Dublin Descriptors: 

1) demonstrate knowledge and understanding in the field of study based on advanced 

knowledge in the field of study; 

2) apply knowledge and understanding at a professional level, formulate arguments and 

solve problems in the field of study; 

3) collect and interpret information in order to form opinions with due regard to social, 

ethical and scientific considerations; 

4) apply theoretical and practical knowledge for solving practical and professional tasks in 

the field under study; 

5) learning skills necessary for independent further study in the field under study; 

6) know scientific research and academic writing methods and apply them in the field 

under study; 

7) apply knowledge and understanding of facts, phenomena, theories and complex 

dependencies between them in the field under study; 

8) understand the meaning of principles and culture of academic honesty. 

 

Graduates competences due to EP: 

KC1 - Forms a physically, mentally, intellectually, informationally developed and 

competent person with a broad outlook, capable of communication in a multilingual 

environment; 

KC2 - able to conscientiously perform professional duties, to comply with the principles 

of the ethics of a lawyer; 

KC3 - owns a culture of thinking, capable of generalization, analysis, perception of 

information, setting goals and choosing ways to achieve it; 

KC4 - able to logically correctly, reasonably and clearly build oral and written speech; 

KC5 - has a culture of behavior, is ready to cooperate with colleagues, work in a team; 

KC6 - able to participate in the development of legal acts in accordance with the profile of 

their professional activities; 

KC7 - able to carry out professional activities on the basis of a developed legal awareness, 

legal thinking and legal culture; 

KC8 - able to enforce the rule of law; 

KC9 - able to make decisions and take legal action in strict accordance with the law; 

KC10 - able to apply regulations, implement the rules of substantive and procedural law in 

professional activities; 

KC11 - able to legally qualify the facts and circumstances; 

KC12 - owns the skills to prepare legal documents; 



 

KC13 - ready to perform official duties to ensure law and order, the security of the 

individual, society, state; 

KC14 - 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. 

 

 

Upon completion of the study of compulsory disciplines of the GED cycle, the student 

will be able: 
      1) to assess the surrounding reality on the basis of ideological positions, formed by a 

knowledge of the fundamentals of philosophy, which provide scientific understanding and study 

of the natural and social world by methods of scientific and philosophical knowledge; 
      2) to interpret the content and specific features of the mythological, religious and scientific 

worldview; 
      3) to argue their own assessment of everything happening in the social and industrial spheres; 
      4) to show a civil position on the basis of a deep understanding and scientific analysis of the 

main stages, patterns and peculiarities of the historical development of Kazakhstan; 
      5) to use the methods and techniques of the historical description to analyze the causes and 

consequences of the events of the modern history of Kazakhstan; 
      6) to assess situations in various spheres of interpersonal, social and professional 

communication, taking into account the basic knowledge of sociology, political science, cultural 

studies and psychology; 
      7) to synthesize knowledge of these sciences as a modern product of integrative processes; 
      8) to use scientific methods and research techniques of a specific science, as well as the entire 

socio-political cluster; 
      9) to develop their own moral and civic position; 
      10) to operate with the social, business, cultural, legal and ethical norms of Kazakhstan 

society; 
      11) to demonstrate personal and professional competitiveness; 
      12) to put into practice knowledge in the field of social sciences and humanities with world-

wide recognition; 
      13) to make a choice of methodology and analysis; 
      14) to summarize the results of the study; 
      15) to synthesize new knowledge and present it in the form of humanitarian socially 

significant products; 
      16) to enter into communication in oral and written forms in Kazakh, Russian and foreign 

languages for solving problems of interpersonal, intercultural and industrial (professional) 

communication; 
      17) to implement the use of language and speech tools based on a system of grammatical 

knowledge; analyze information in accordance with the situation of communication; 
      18) to evaluate the actions and actions of communication participants. 
      19) to use in their personal activities various types of information and communication 

technologies: Internet resources, cloud and mobile services for searching, storing, processing, 

protecting and distributing information; 
      20) to build a personal educational trajectory throughout life for self-development and career 

growth, focus on a healthy lifestyle to ensure a full social and professional activities through 

methods and means of physical culture. 
 

Learning outcomes: 



 

LO1- To show an active civic position in interpersonal and intercultural communication 

based on fundamental knowledge and skills in the field of social, political, cultural, 

psychological sciences; 

LO 2 -  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; 

LO 3 -  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; 

LO 4 -  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; 

LO 5 -  Possess the organizational and legal foundations of advocacy, notarial clerical 

work, use the mechanism of mediation procedures for dispute settlement; 

LO 6 -  To compare the effectiveness of criminal and criminological mechanisms for 

combating corruption, measures of criminal liability for criminal offenses; 

LO 7 -  Analyze administrative offenses to determine administrative responsibility, 

evaluate the activities of internal affairs bodies for the prevention and suppression of 

administrative offenses and crimes;  

LO 8 -  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 

LO 9 -  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; 

LO 10 - Develop plans, programs, regulatory documents to improve the work of state and 

other bodies engaged in justice, law enforcement or other legal activities, analyze the 

effectiveness of law enforcement activities, its main directions – the judiciary, justice and their 

bodies, the prosecutor's office and prosecutor's supervision, bodies involved in the identification 

and investigation of crimes, security agencies and executive authorities; 

 
 

 

Matrix of correlation of learning outcomes in the educational program as a whole with the 

formed competencies 

 
 LO1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 LO 10 

KC1 + + + + + + + + + + 

KC2 + + + + + + + +   

KC3    +  + +  + + 

KC4    + + + +  + + 

KC5 + + + +  +  + + + 

KC6    +  + +  + + 

KC7     + + + + + + 

KC8 + +   + + + + + + 



 

KC9   + + + + +   + 

KC10     + + + + + + 

KC11 + + +  +    + + 

KC12     + + + + +  

KC13      + + + + + 

KC14     + + +  + + 

Employment opportunity: 

Graduates who have studied at the educational program have the opportunity of 

employment in the following organizations on the basis of contracts and a memorandum drawn 

up with the university, namely: 

- Administrator of the courts of the Almaty region; 

- Department of Justice of the Almaty region; 

- Almaty Regional Bar Association; 

- Public Procurement Department of Taldykorgan; 

- Department for the execution of judicial acts of the Almaty region; 

- Police Department of Almaty region; 

- Management of specialized protection of the Almaty region; 

- Notarial Chamber of Almaty region; 

- Regional Chamber of Private Enforcement Officers of Almaty Region; 

- Chamber of legal advisers of Almaty region; 

- Institute of forensic examinations of the Almaty region. 

Also, graduates of the EP have the opportunity of employment in the private sector as 

legal advisers, lawyers in corporate matters, etc. 

 

 

2.  THE CONTENTS OF THE EDUCATIONAL PROGRAM  

 

2.2 Modules description 
 

№ 

modul

e 

Module code and 

name 

№ and name of 

discipline 

Numb

er of 

credit

s 

Discipli

ne cycle 

Generated 

learning outcomes 

by module 

1 
SH -1 «Social 

humanitarian» 

1) History of 

Kazakhstan 

31 

GED 
To assess situations 

in various areas of 

interpersonal, 

social and 

professional 

communication, 

taking into account 

the basic 

knowledge of 

sociology, political 

science, cultural 

studies and 

psychology; to 

build a personal 

educational 

trajectory 

2) Philosophy GED 

3) Social and Political 

кnowledge мodule 

(Sociology, Cultural 

studies, Political 

science, Psychology) 

GED 

4) Social studies 

knowledge 

(interdisciplinary 

course) 

GED 

5) Physical training GED 



 

throughout life for 

self-development 

and career growth, 

to focus on a 

healthy lifestyle to 

ensure full-fledged 

social and 

professional 

activities through 

methods and means 

of physical culture. 

2 
IC-2 «Informational 

and communicative» 

7) Information and 

communication 

technology (in English) 

25 

GED Use various types 

of information and 

communication 

technologies in 

personal activities: 

Internet resources, 

cloud and mobile 

services for 

searching, storing, 

processing, 

protecting and 

distributing 

information; enter 

into oral and 

written 

communication in 

Kazakh, Russian 

and foreign 

languages to solve 

problems of 

interpersonal, 

intercultural and 

industrial 

(professional) 

communication. 

8) Foreign language 
GED 

9) Kazakh (Russian) 

language 

GED 

3 

 

HTFSL-3  

Historical and 

theoretical 

foundations of the 

state and law 

1) Theory of state and 

law 

28 BD  

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 

2) Constitutional law of 

the Republic of 

Kazakhstan 

BD 

3) Minor */  OC 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.  Civil service and law 

enforcement agencies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.Administrative 

activities of the internal 

affairs bodies 

BD 

4) Minor * / OC 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Constitutional Law of 

Foreign Countries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Roman Law 

BD 



 

5)Law enforcement 

agencies of the Republic 

of Kazakhstan 

MD 

regulatory aspects 

of public service 

4 

LRALR-4 

Legal regulation of 

administrative 

legal relations 

1) Administrative law of 

the Republic of 

Kazakhstan 

6 BD Analyze 

administrative 

offenses to 

determine 

administrative 

responsibility, 

evaluate the 

activities of 

internal affairs 

bodies for the 

prevention and 

suppression of 

administrative 

offenses and crimes 

5 

LRCLR-5 

Legal regulation of 

criminal law 

relations 

1) Criminal Law of the 

Republic of Kazakhstan 

(general part) 

11 BD  

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 

 

2) Criminal Law of the 

Republic of Kazakhstan 

(special part) 

BD 

6 

LRCLR-6  

Legal regulation of 

civil legal relations 

1) Civil law of the 

Rebublic of Kazakhstan 

11 BD Correctly apply the 

norms of 

constitutional, 

administrative, 

criminal, civil, 

customs, medical, 

information law to 

regulate criminal, 

administrative, 

social, economic, 

environmental and 

2) Minor */ OC 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Medical law of the 

Republic of Kazakhstan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Environmental law of 

the Republic of 

Kazakhstan                 

3. Customs law of the 

Republic of Kazakhstan 

BD 



 

other types of 

offenses 

7 

ACCAPL-7 

Application of 

civil, criminal and 

administrative 

procedural law 

1) OC 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Judicial rhetoric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Legal Linguistics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Basics of translating 

legal texts 

60 

BD 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; To 

compare the 

effectiveness of 

criminal and 

criminological 

mechanisms for 

combating 

corruption, 

measures of 

criminal liability 

for criminal 

offenses; 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. 

2)Administrative 

procedural and 

procedural law of the 

Republic of Kazakhstan 

BD 

3) OC 2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.Criminal-legal 

characteristics of 

economic crimes 

2.Criminal-legal 

characteristics of the 

fight against military 

offenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.Criminal-legal 

characteristics of 

corruption crimes    

BD 

4)Prosecutors 

supervision in the 

Republic of Kazakhstan 

MD 

5) OC 2.12 

1. Activities of public 

service and anti-

corruption bodies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.Operational and 

investigative activities 

MD 

6) Criminalistics MD 

7) Judicial Expertology MD 

8) OC 2.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Legal technology 

2. Workshop on drafting 

administrative and legal 

documents 

3. Rules of registration 

of criminal procedure 

documents 

4. Workshop on drafting 

civil law documents 

MD 

9) OC 2.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Theory of forensic 

evidence  

BD 



 

2. Basics of forensic 

medicine and psychiatry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. Proof and evidence in 

civil proceedings               

4. Proof and evidence in 

administrative 

proceedings 

10) OC 2.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Lawyer's Logic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Legal psychology             

3. Professional speech 

culture    

4. Professional ethics in 

law enforcement 

BD 

11) OC 2.14  

1. The legal status of a 

mediator in the Republic 

of Kazakhstan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Advocacy in the 

Republic of Kazakhstan 

3. Notary in the 

Republic of Kazakhstan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. Legal main activities 

of a legal consultant       

BD 

8 

LRCACLR-8 

Legal regulation of 

civil, 

administrative and 

criminal law 

relations 

1) OC 2.4 

1) Legal regulation of 

family and marriage 

relations                       

2) Labor law of the 

Republic of Kazakhstan                                 

3) Business law of the 

Republic of Kazakhstan 

4) Land Law of the 

Republic of Kazakhstan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5) Information law of 

the Republic of 

Kazakhstan 

21 

BD 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; To apply 

professionally the 

normative legal 

acts regulating the 

activities of law 

enforcement 

agencies, to 

possess modern 

scientific legal 

terminology, 

translation 

techniques and 

2) Educational practice BD 

3) Minor */ OC 2.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. Legal framework for 

countering corruption 

crimes and offenses in 

law enforcement 

agencies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Legal basis for the 

organization of the 

activities of district 

police commissioners 

MD 

4) Professional practice BD 



 

skills of drafting 

business and legal 

documentation, 

skills of linguistic 

expertise of legal 

documents, 

observing 

professional ethics 

and standards of 

academic integrity; 

Develop plans, 

programs, 

regulatory 

documents to 

improve the work 

of state and other 

bodies engaged in 

justice, law 

enforcement or 

other legal 

activities, analyze 

the effectiveness of 

law enforcement 

activities, its main 

directions – the 

judiciary, justice 

and their bodies, 

the prosecutor's 

office and 

prosecutor's 

supervision, bodies 

involved in the 

identification and 

investigation of 

crimes, security 

agencies and 

executive 

authorities. 

9 

AAAPL-9 

Application of 

administrative and 

administrative-

procedural 

legislation 

1) OC 2.5                                       

1Administrative 

responsibility                                        

2)Administrative 

prevention of juvenile 

delinquency 

3)Administrative 

offenses in the field of 

5 

BD Analyze 

administrative 

offenses to 

determine 

administrative 

responsibility, 

evaluate the 



 

trade, finance and 

taxation   

activities of 

internal affairs 

bodies for the 

prevention and 

suppression of 

administrative 

offenses and crimes 

10 

ACCAPL-10 

Application of 

Civil, criminal and 

administrative 

procedural 

legislation 

1) Criminal procedure 

law of the Republic of 

Kazakhstan 

37 

BD Develop plans, 

programs, 

regulatory 

documents to 

improve the work 

of state and other 

bodies engaged in 

justice, law 

enforcement or 

other legal 

activities, analyze 

the effectiveness of 

law enforcement 

activities, its main 

directions – the 

judiciary, justice 

and their bodies, 

the prosecutor's 

office and 

prosecutor's 

supervision, bodies 

involved in the 

identification and 

investigation of 

crimes, security 

agencies and 

executive 

authorities; To 

apply 

professionally the 

normative legal 

acts regulating the 

activities of law 

enforcement 

agencies, to 

possess modern 

scientific legal 

terminology, 

2) Ensuring human 

rights in law 

enforcement 

2.Legal support of 

information security 

3.Legal basis of 

personnel support in law 

enforcement agencies 

MD 

3) Industrial practice MD 

4) Undergraduate or 

Industrial practice 

MD 

5) Writing and 

defending a thesis 

(project) or passing a 

comprehensive exam 

MD 



 

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. 

 

 
 

2.3 Information about disciplines 

№ Name of 

discipline 

Short description of the discipline 

(30-50 words) 

Number 

of credits 

Formed learning 

outcomes (codes) 

Cycle of general educational disciplines 

Compulsory component 

1 
History of 

Kazakhstan 

"History of Kazakhstan" studies the history of the 

development of human society on the territory of 

Kazakhstan from ancient times to the present day, 

taking into account the latest data from historical 

science related to the reassessment of events and facts. 

When studying the course, attention is paid to the 

specifics of the socio-cultural, political, economic and 

geopolitical situation of Kazakhstan. The subject of 

the "History of Kazakhstan" is the study of the 

emergence and development of the Kazakh ethnic 

group, state-legal systems, economy, culture, public 

and social relations in Kazakhstan at various stages of 

history. 

5 LО1 

2 Philosophy 

Deals with the main stages of development of world 

and Kazakh philosophical thought and worldview 

trends. It studies the General theoretical problems of 

being and consciousness, describes the experience of 

world philosophical thought in the study of universal 

problems of worldview. It is aimed at developing 

holistic views of the world and understanding the 

reality of the modern era. Reveals the basic 

philosophical concepts, categories and methods of 

philosophical knowledge 

5 LО1 

3 

Information 

and 

communicatio

n technology 

(in English) 

Studies modern methods and means of professional 

communication, carried out by means of information 

technologies for search, collection, storage, processing 

and dissemination of information. Develops skills in 

working with databases, table processors, e-

technologies, Smart and cloud technologies 

5 LО1 



 

4 

Social and 

Political 

кnowledge 

мodule 

(sociology, 

cultural 

studies, 

political 

science, 

psychology) 

It contains socio-political and psychological 

knowledge, reflecting the laws, mechanisms and facts 

necessary for the knowledge of the depth of objective 

and subjective processes of development of society 

and man. Interaction between scientific disciplines - 

sociology, cultural studies, political science, 

psychology, is based on the principles of information 

complementarity, integration and methodological 

integrity of research approaches 

8 LО1 

5 

Kazakh 

(Russian) 

language 

It contains the classification of types of texts. It studies 

the vocabulary, morphology and syntax of the Kazakh 

(Russian) language. It is aimed at mastering lexical 

topics related to various spheres of life and activity of 

society, in accordance with the level of language 

proficiency. Reveals the culture of speech and 

communication 

10 
LО1 

LO4 

6 
Foreign 

language 

Aimed at the development of levels A2, B1, B2 (pan-

European scale of foreign language proficiency) in 

accordance with the adapted national level model of 

teaching languages of the trinity, contains modern 

trends in learning and practical knowledge of foreign 

languages in everyday communication and 

professional activities 

10 

LО1 

LO4 

 

7 
Physical 

training 

Studies the features of physical culture and sports.                                                                                                                               

Reveals the main forms of physical culture in the 

educational and extracurricular time. 

 It is aimed at the formation of a healthy lifestyle, 

personality of the student, his physical perfection and 

self-regulation 

8 LО1 

Cycle of general education disciplines 

University component/ Component of choice 

8 

Social 

studies 

knowledge 

(interdiscipli

nary course) 

Focused on the formation of students \u0027 complex 

ideas about the regularities of the functioning of the 

economy, obtaining a business education, reveals the 

features of creating and successfully running your own 

business. Deals with the basic laws of functioning of 

living organisms, ecosystems of different levels of 

organization, the biosphere as a whole and their 

stability. Contains theoretical bases of safety of 

activity; legal, normative-technical and organizational 

bases of safety of activity and methods of increase of 

safety of technical means and technological processes. 

Examines the biography and creative activity of Ilyas 

Zhansugurov, studies his contribution to the formation 

of artistic principles of domestic literature. Forms the 

skills and competencies of research activities among 

students. 

5 
LО2 

LО3 

Cycle of basic disciplines                                          

University component 

9 Theory of 

state and 

The discipline is a methodological science that 

examines the most important theoretical positions in 

4 LО2 

LО3 



 

law 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. 

10 

Constitution

al law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

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. 

4 

LО2 

LО3 

 

11 

Administrat

ive law of 

the 

Republic of 

Kazakhstan 

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. 

6 

LО7 

LО4 

12 

Criminal 

Law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

(general 

part) 

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. 

6 

LО4 

LО6 

13 

Civil law of 

the 

Rebublic of 

Kazakhstan 

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. 

6 

LО4 

LО6 

14 

Criminal 

Law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

(special 

part) 

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. 

5 

LО4 

LО6 

 

15 Administrat

ive 

procedural 

and 

procedural 

Studies the activities of executive bodies of state 

power, including law enforcement, considers the forms 

and methods of their impact on participants in public 

relations, the peculiarities of relations between the 

state, citizens and organizations in the event of 

5 

LО4  

LО6 

LО7 



 

law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

administrative legal relations. Applies the skills of 

correct orientation in the current administrative 

legislation. 

16 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Educational 

practice 

Educational practice is an integral part of the 

educational process, its continuation in the conditions 

of work of public authorities and management, law 

enforcement and judicial authorities, enterprises and 

organizations of various forms of ownership 

3 

LО6  

LО8 

LО10 

17 

Criminal 

procedure 

law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

Studies the main 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. 

5 

LО4  

LО9 

 

18 

Professional 

practice 

As a result of the internship, the student acquires initial 

experience of professional industrial activity, develops 

legal thinking, develops the ability to organize an 

independent professional labor process, work in 

professional teams, make organizational decisions in 

standard situations and bear responsibility for them, 

forms basic general cultural competencies 

8 

LО4  

LО9 

Cycle of basic disciplines                                          

Optional component 

19 

History of 

the 

developmen

t of law 

enforcement 

agencies   

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. 

7 LО2  

LО3 

LО10 

20 
History of 

State and 

Law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

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. 

7 LО2  

LО3 

LО10 

21 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

History of 

State and 

Law of 

Foreign 

Countries       

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. 

5 LО2  

LО3 

LО10 

22 History of 

Political 

and Legal 

Doctrines 

The 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 

5 LО2  

LО3 

LО10 



 

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. 

23 

Judicial 

rhetoric 

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. 

5 LО2  

LО3 

LО10 

24 

Legal 

Linguistics    

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. 

5 LО8  

 

25 

Basics of 

translating 

legal texts 

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. 

5  

LО8  

26 

Constitution

al Law of 

Foreign 

Countries            

The 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 knowledge, it will help to develop an 

understanding of the most important issues of the 

constitutional law of various states, for comparison 

with the Republic of Kazakhstan. Possesses 

knowledge of constitutional legislation and 

constitutional norms, and also uses them in emerging 

legal relations. 

5 LО2  

LО3 

LО10 

27 

Roman Law 

The discipline "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 legal thinking of students. The study 

of Roman law is an integral part of legal education in 

the Republic of Kazakhstan. This is explained by the 

fact that at the turn of our era, the Romans created the 

most harmonious and complete legal system, which 

without significant changes outlived its creators by 

more than a thousand years. 

5 LО2  

LО3 

LО10 

28 Legal The discipline studies the provisions of family and 5 LО2  



 

 regulation 

of family 

and 

marriage 

relations    

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 legal 

solution of family and marriage problems. 

LО4 

 

29 

Labor law 

of the 

Republic of 

Kazakhstan     

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. 

5 LО2  

LО4 

30 

Business 

law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

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. 

5 LО2  

LО4 

31 

Land Law 

of the 

Republic of 

Kazakhstan      

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. 

5 LО2  

LО4 

32 

Information 

law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

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. 

5 LО2  

LО4 

33 

Administrat

ive 

responsibilit

y    

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. 

5 LО4  

LО7 

 

34 

Administrat

ive 

prevention 

of juvenile 

delinquency 

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. 

5 LО4  

LО7 

35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Administrat

ive offenses 

in the field 

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 

5 LО4  

LО7 



 

of trade, 

finance and 

taxation   

application of administrative and legal norms in the 

identification of economic offenses. 

36 

Medical law 

of the 

Republic of 

Kazakhstan 

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 provision of paid medical services; 

issues of legal regulation of the provision of certain 

types of medical care. 

5 LО4  

LО7 

37 

Environmen

tal law of 

the 

Republic of 

Kazakhstan        

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. 

5 LО4  

LО7 

38 

Customs 

law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

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. 

5 LО4  

LО7 

39 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Civil 

service and 

law 

enforcement 

agencies     

Studies the basics and principles of public service in 

law enforcement agencies, issues of admission to 

public service and its passage in law enforcement 

agencies, social guarantees during service and pension 

provision for law enforcement officers, features of 

individual public positions in law enforcement 

agencies. 

5 LО3  

LО10 

40 

Administrat

ive 

activities of 

the internal 

affairs 

bodies 

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. 

5 LО3  

LО10 

41 

Criminal-

legal 

characteristi

cs of 

economic 

crimes 

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. 

5 LО4  

LО6 

42 Criminal-

legal 

characteristi

The discipline studies theoretical aspects, general 

characteristics and types of military offenses, as well 

as measures of criminal liability for these offenses. 

5 LО4  

LО6 



 

cs of the 

fight against 

military 

offenses           

Forms skills of qualified application of normative legal 

acts in the field of offenses in military service. 

43 
Criminal-

legal 

characteristi

cs of 

corruption 

crimes    

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 who commits corruption crimes, the causes 

and conditions of corruption and corruption crime. 

5 LО4  

LО6 

44 
Civil 

Procedure 

Law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

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. 

5 LО4  

LО10 

45 

The legal 

status of a 

mediator in 

the 

Republic of 

Kazakhstan 

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. 

5 LО5  

LО10 

46 

Advocacy 

in the 

Republic of 

Kazakhstan 

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. 

5 LО5  

LО10 

47 

Notary in 

the 

Republic of 

Kazakhstan   

Курс нотариаттың пәнін, 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. 

5 LО5  

LО10 

48 

Legal main 

activities of 

a legal 

consultant                  

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. 

 LО5  

LО10 

49 

Theory of 

forensic 

evidence 

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 

5 LО9  

LО7 



 

evidence in order to increase the effectiveness of the 

investigation. 

50 
Basics of 

forensic 

medicine 

and 

psychiatry 

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. 

5 LО9  

LО7 

51 

Proof and 

evidence in 

civil 

proceedings     

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 elements of the proof process, the main 

epistemological, procedural, tactical and ethical 

problems of proof in civil proceedings. 

5 LО9  

LО7 

52 

Proof and 

evidence in 

administrati

ve 

proceedings 

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. 

5 LО9  

LО7 

53 

Lawyer's 

Logic     

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. 

5 LО5 

LО8 

54 

Legal 

psychology     

Studies the subject, system and content of legal 

psychology; considers psychological methods of 

studying the personality of subjects of law 

enforcement activity; studies individual psychological 

characteristics of the individual; the grounds, reasons 

for the appointment of forensic psychological 

examination and the procedure for its conduct; studies 

the psychology of the personality of a criminal and a 

lawyer. 

5 LО5 

LО8 

55 

Professional 

speech 

culture    

The discipline studies the characteristics of language 

as a sign system of 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. 

5 LО5 

LО8 

56 

Professional 

ethics in 

law 

enforcement 

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 

5 LО5 

LО8 



 

to overcome the professional and moral deformation of 

law enforcement officers. 

Cycle of major disciplines 

University component / Оptional component 

57 

Law 

enforcement 

agencies of 

the 

Republic of 

Kazakhstan 

The course examines the organization, activities and 

powers of law enforcement agencies of the Republic of 

Kazakhstan. Studies issues related to the courts, the 

Constitutional Council, the prosecutor's Office, justice, 

preliminary investigation, inquiry, the bar and other 

state bodies that ensure law and order, protection of 

the rights and legitimate interests of a citizen of the 

Republic of Kazakhstan. 

5 LО3  

LО5 

LО10  

 

58 

Prosecutors 

supervision 

in the 

Republic of 

Kazakhstan 

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. 

6 LО3  

LО5 

LО10  

59 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Criminalisti

cs 

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. 

6 LО9  

LО10 

 

60 

Judicial 

Expertology 

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. 

6 LО9  

LО10 

61 

Industrial 

practice 

As a result of the internship, the student acquires initial 

experience of professional industrial activity, develops 

legal thinking, develops the ability to organize an 

independent professional labor process, work in 

professional teams, make organizational decisions in 

standard situations and bear responsibility for them, 

forms basic general cultural competencies 

10 LО6 

LО9 

LО10  

 

62 

Undergradu

ate or 

Industrial 

practice 

The pre-graduate internship includes systematization, 

consolidation and expansion of theoretical and 

practical knowledge gained in the course of training, 

acquisition of experience in solving practical 

problems, collection, generalization, analysis of 

materials obtained during practice to prepare a report 

on practice and use the results when writing a thesis / 

project. 

5 LО2 

LО4 

LО7  

LО8 

LО9 

LО10  

 

Cycle of major disciplines 

Оptional component 



 

63 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ensuring 

human 

rights in law 

enforcement 

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 

of subjects, legal relations; law enforcement practice; 

international standards in the field of human rights and 

freedoms. 

5        LО3  

LО9 

LО10 

64 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Legal 

support of 

information 

security 

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. 

5 LО3 

LО9 

LО10 

65 
Legal basis 

of personnel 

support in 

law 

enforcement 

agencies 

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. 

5 LО3 

LО9 

LО10 

66 Legal 

framework 

for 

countering 

corruption 

crimes and 

offenses in 

law 

enforcement 

agencies   

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. 

5 LО3 

LО9 

LО10 

67 Legal basis 

for the 

organization 

of the 

activities of 

district 

police 

commission

ers 

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. 

5 LО3 

LО9 

LО10 

68 
Activities of 

public 

service and 

anti-

corruption 

bodies       

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. 

6 LО3 

LО9 

LО10 

69 

Operational 

and 

investigativ

e activities 

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 

6 LО3 

LО9 

LО10 



 

operational-investigative activities; the provisions of 

international cooperation in the field of criminal 

investigation. 

70 

Legal 

technology 

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. 

6 LО3 

LО9 

LО10 

71 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Workshop 

on drafting 

administrati

ve and legal 

documents 

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. 

6 LО3 

LО9 

LО10 

71 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Rules of 

registration 

of criminal 

procedure 

documents 

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. 

6 LО3 

LО9 

              LО 10 

73 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Workshop 

on drafting 

civil law 

documents 

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. 

6 LО3 

LО9 

        LО10 

74 Writing and 

defending a 

thesis 

(project) or 

passing a 

comprehens

ive exam 

Independent scientific research containing theoretical 

and/or practical developments in the field of law 

enforcement aimed at developing the student's ability 

to creatively formulate and solve scientific and 

practical problems in this area. 

12 LО3 

LО9 

LО10 

 

 

 

 

 

2.3 The structure of the educational program 

 

The structure of the educational program was developed in accordance with the State 

Mandatory Standard of Education at all levels of Education (Order of the Minister of Education 

and Science of the Republic of Kazakhstan No. 604 dated October 31, 2018). 

 

 

 

 



 

2.4 Additional educational programs (Minor) 

 

When determining the individual learning trajectory within the framework of the elective 

component, the student chooses disciplines according to the main educational program (Major) 

and (or) according to the additional educational program (Minor). 

The list of Minor programs, their brief description, the composition of disciplines and 

formed learning outcomes are contained in the Catalog of additional educational programs 

(Minor). 

 

2.5 Innovative technologies and teaching methods used in the educational process 

In order to form the key competencies of the graduate and the results of training on EP 

6B04202 – «Law enforcement", the teaching staff uses the following innovative technologies 

and teaching methods: 

- Work in small groups (team).  

- Project technology. 

- Analysis of specific situations (case study).  

- Role-playing and business games. 

Modular training.  

- Contextual learning. 

Development of critical thinking.  

- Problem training.  

- Individual training. 

- Advanced independent work.  

- Interdisciplinary training.  

- Learning from experience. 

- Information and communication technologies. 

In the case of restrictive measures, the introduction of a state of emergency, the occurrence 

of emergency situations of a social, natural and man-made nature, the organization of the 

educational process can be implemented using distance educational technologies in online or 

mixed format. Online training sessions provide for the process of educational interaction in real 

time: video conferences (GoogleMeet, Skype, Discord, MOODLE, ZOOM, Google Classroom, 

Microsoft Teams, Hangouts, Cisco WebEx Meetings, etc.). 

 

2.6 Features of the implementation of the educational program for students with 

special educational needs 

If there are persons with special educational needs in the students contingent in the 

educational program, this educational program is adapted to the special educational needs of 

such students. 

A special procedure for the development of the discipline "Physical culture" is 

established for persons with special educational needs taking into account the state of their 

health. The choice of places of practical training for persons with disabilities is carried out taking 

into account the state of health of students and accessibility requirements. Conducting current, 

intermediate and final certification at the University takes into account the individual 

psychophysical characteristics of persons with disabilities. Students with special educational 

needs are provided with printed and (or) electronic educational resources in forms adapted to 

limit their health. 

Individual support is provided or the social adaptation of students with special 

educational needs, which is continuous and comprehensive. Support of students with special 

educational needs is determined by the goals, content and methods of the educational process, 

aimed at preventing emerging problems of educational adaptation, preventing the timely 

formation of the necessary competencies. 

 



 

3. PROVISION OF THE EDUCATIONAL PROGRAM 

 

3.1 human resources 
The educational program is equipped with pedagogical and teaching personnel in 

accordance with paragraphs 64-65 of the Order of the Minister of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan dated June 17, 2015 No. 391 «On approval of qualification requirements 

for educational activities and a list of documents confirming compliance with them». 
 

3.2 Material and technical base 

The University has 3 academic buildings, an educational and laboratory complex, a library, 

a military department, 3 dormitories, an educational and recreational training ground «Kulager» 

on Lake Balkhash, a sports and educational training ground «Karlygash», a stadium for 1000 

seats. 

The educational process is implemented in 165 classrooms, including 30 educational and 

scientific laboratories, 31 computer classes, 4 language laboratories, 6 reading rooms with 306 

seats, where 65 interactive whiteboards are installed. The classrooms are equipped with modern 

equipment and inventory and meet the requirements of the implementation of educational 

programs, sanitary-epidemiological and construction norms and rules. All computers of the 

university are provided with free access to the global Internet, the speed of which is 300 MB/s. 

Free WiFi access with a speed of 100MB / s is provided. 

 

3.3 Information and library support 

The total book fund of the university library in the 2020-2021 academic year amounted to 

566369 copies, including 223678 copies in Kazakh, 322398 copies in Russian, 20293 copies in 

other languages. Also in the library fund there are electronic textbooks in the amount of 5646 

copies. 

To ensure the educational and scientific process of the university, as well as to meet the 

needs of students, teaching staff and university staff, the library fund is annually updated with 

new publications. To obtain additional knowledge, all the content of the printed publications of 

the university library has been translated into digital format and is available to students through 

personal accounts in the Smart ZhetySU program. 

The university library provides access to scientific electronic publications Web of Science, 

to full-text articles of journals published by Elsevier, Scopus, databases Polpred.com. The library 

also provides access to domestic databases – the Republican Interuniversity Electronic Library 

(Association of Universities of the Republic of Kazakhstan), the Unified Electronic Library 

(NCGNTE), KazNEB, Epigraph, Aknurpress, to its own electronic database, the Library Fund of 

ZHU. 

The university has introduced and is improving distance education technologies that 

provide an opportunity for school and college graduates, civil servants, military personnel, 

people with disabilities and the unemployed to receive education and self-study. Distance 

learning technologies are used in relation to students in educational programs with a reduced 

period of study on the basis of technical and professional, post-secondary and higher education. 

To provide students with educational and methodological materials in all disciplines of the 

curriculum, teachers of the departments have developed electronic educational and 

methodological support. Students in accordance with an individual curriculum have access to the 

necessary educational and methodological information through the Smart ZhetySU educational 

portal. Electronic educational and methodological support includes a digital format of lecture and 

practical material, video lectures, methodological recommendations for completing tasks, control 

and measuring materials, electronic textbooks, etc. 

One of the important directions of the organization of the university's activity processes is 

the introduction of innovative information technologies. The university has a well-developed IT 

infrastructure, including structured regulatory, educational, scientific, reference and other 



 

information. The Department of Information Systems Development has created the digital 

university "Smart ZhetySU". The unified information system includes information software 

complexes, software aimed at digitalization, automation, optimization of the main processes of 

the university's activities. 

 

3.4 Social resources 

For those who want to improve their qualifications or get additional education, the 

university has a Center for Advanced Training and Additional Education. On the basis of the 

center, university students can undergo free language training in English and prepare for the 

exam to confirm the international level of English language proficiency – IELTS. 

To develop the entrepreneurial competencies of students and young scientists, the 

University has a department of science and commercialization of scientific projects, a Startup 

Academy. The Startup Academy provides all the necessary infrastructure for the youth of the 

Almaty region to develop innovative and entrepreneurial activities and increase the number of 

small and medium-sized businesses. The Academy conducts training trainings and seminars, is 

engaged in the purposeful search, selection and development of startup projects, as well as 

consulting support on the development of startups and measures of state support for 

entrepreneurship, organization of mentoring, providing expert support, conducting grant 

competitions. 

In their free time, students can study for free in sports halls and in sections for several 

sports. Active work in this direction is carried out by the Sports Club of the university, which is 

engaged in the formation and promotion of the values of a healthy lifestyle, combining students 

into teams to demonstrate their needs and abilities in a freely chosen sport, organizing and 

conducting physical culture, sports and wellness events, organizing youth participation in sports 

competitions of various levels. 

The sports base of the university is a multifunctional stadium with a standard football field, 

with sectors for long jumps, throwing grenades and running tracks, boxing, gymnastics, 

wrestling halls and a gym equipped with modern sports equipment. 

The University has created favorable conditions for the formation of competencies of 

social interaction, an active life position, civic consciousness, self-organization and self-

government, of a system-activity nature. 

The Department for Educational and Social Work and the Youth Center are engaged in the 

development of creative activity of students in the socio-cultural environment of the University. 

In order to reveal the versatile creative abilities of students, the university operates: the 

Department of the Assembly of Peoples of Kazakhstan; dance and vocal-instrumental ensembles, 

student theater, debaters 'club, volunteer clubs, KVN teams, literary, intellectual clubs, youth 

wing "Zhas Otan", labor association "Zhasyl El", association of public police assistants "Zhas 

kyran", military-patriotic club "Erlik", etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. PLAN FOR THE FURTHER DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL 

PROGRAM 

 

№ Event content  Realization term  Responsible person 

1 Updating disciplines, content of 

discipline programs, inclusion of 

disciplines, labor market research, 

expanding competencies, incl. research, 

achieving the goal of the EP through ...., 

conducting seminars and participating 

in them, etc. 

2021-2022 Developers of the 

educational program 

2 Publication of scientific articles in the 

database of journals CCES and RISC 

2021-2022 Developers of the 

educational program 

3 Campaigning among students for 

participation in the Start-Up Academy 

of University of Zhansugurov for the 

implementation of research projects 

2021-2022 Developers of the 

educational program 

4 Organization and promotion of sporting 

events for the active participation of 

students at these events 

2021-2022 Developers of the 

educational program 

5 Campaigning among students on 

maintaining a healthy lifestyle 

2021-2022 Developers of the 

educational program 

6 Improving the quality and working 

methods of the student detachment of 

police assistance for the protection of 

public order "Zhas Kyran". 

2021-2022 Developers of the 

educational program 

7 Contests and quizzes dedicated to 

special professional and republican 

holidays 

2021-2022 Developers of the 

educational program 

8 Campaigning among graduates for their 

participation in a job fair 

2021-2022 Developers of the 

educational program 

9 Campaigning among students to study 

foreign languages for further study 

abroad on academic mobility 

2021-2022 Developers of the 

educational program 

 
 

 


