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Пәннің қысқаша мазмұны 

 

 

Пререквизит

тер 

 

 

Постреквизит

тер 

 

1  ЖББП  

ЖК 

Бизнес 

негіздері 

5 1 Пән мазмұны: Қазіргі Қазақстан экономикасындағы бизнес. 

Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық нысандары мен түрлері. 

Бизнес жүйесіндегі бәсекелестік. Коммерциялық мәмілелер және 

келісім-шарттар. Бизнес жүйесіндегі бизнес-жоспарлау. ҚР 

Азаматтық құқық негіздері. Жеке және заңды тұлғалардың 

кәсіпкерлік қызметі. Экология түсінігі. Экожүйелер туралы түсінік. 

Заттардың айналымы. Қоршаған ортаның ластану мәселесі. 

Оқу нәтижелері: 

- бизнесті экономикалық жүйе ретінде ұйымдастыру процесі, 

жүзеге асырудың ұйымдық нысандары бизнес инфрақұрылым 

негізгі элементтері, түсініктерін білуі; 

- бизнесті жүзеге асыруды реттейтін негізгі заң актілері,кәсіпкерлік 

қызметті бағалау, регламенттеу, заң актілерді әдістері, элементтерді 

жоспарлау білуі; 

- бизнесті құру, ұйымдастыру бойынша білімдерін қолдану, 

кәсіпкерлік қызметті жүзге асыруда тиімді формаларды анықтау 

мен шешімдер қабылдауістей білуі; 

- әлеуметтік фактор, этикалық пайымдауларды ескере 

отырып,шешімдер әзірлеу үшін бизнесті ұйымдастыру,ақпарат 

жинау,түсіндіруді жүзеге асыру істей білуі  

- бизнесті басқаруда тәсілдерді, құралдарды қолдану қабілеті, 

бизнесті ұйымдастырудың теориялық негіздерін меңгеру, нарықтық 

тауашаны іздеуді жүзеге асыру; 

- кәсіпорынның перспективалы нарықтық стратегиясын әзірлеу, 

құру, кәсіпкерлік мүмкіндіктерді талдау, өз кәсіпорнын 

ұйымдастыру қабілеті. 

Талап 

етілмейді 

Қазақстан 

Республикасы

ның 

азаматтық 

құқығы 

(жалпы бөлім) 

  ООД  

ВК 

Основы 

бизнеса 

5 1 Содержание дисциплины: Бизнес в экономике современного 

Казахстана. Организационно-правовые формы и виды 

предпринимательской деятельности. Конкуренция в системе 

бизнеса. Коммерческие сделки и контракты. Бизнес-планирование 

в системе бизнеса. Основы гражданского права РК. 

Не требуется Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

(общая часть)                                                                                                                       
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Предпринимательская деятельность физических и юридических 

лиц. Борьба с коррупцией в РК. Понятие экологии. Понятие об 

экосистемах. Круговорот веществ. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Результаты обучения: 

- знание процесса организации бизнеса как экономической системы, 

организационных форм его осуществления,  основных элементов 

инфраструктуры бизнеса; 

- знание законодательных актов, регламентирующих 

осуществление бизнеса, методы оценки предпринимательской 

деятельности, планирование элементов; 

- умение применять знания в организации бизнеса на 

профессиональном уровне, необходимые для эффективной 

организации бизнеса и предпринимательства;  

- умение осуществлять сбор, интерпретацию информации по 

организации бизнеса для выработки решений с учетом социального 

фактора, этических соображений. 

- способность применения приемов в управлении бизнесом, 

владения теоретическими основами организации бизнеса, 

осуществления поиска рыночной ниши; 

- способность разработки перспективной рыночной стратегии 

предприятия, анализа предпринимательских возможностей, 

организации собственного предприятия. 

2  БП  

ЖК 

Логика 4 1 Пән мазмұны: Логика ғылым ретінде және оның заңгерлердің 

қызметіндегі рөлі. Ұғымдарды анықтау, бөлу және жіктеу. Пікірлер 

мен сұрақтардың жіктелуі. Адвокаттың қызметіндегі 

тұжырымдардың рөлі. Дәлелдеу негіздері және оның заңгер 

қызметіндегі рөлі. Білімді дамыту формалары. Дәлелдеудің 

логикалық ережелері. Дәлелдемелердегі дәлелдер мен теріске 

шығару түрлері. Тапсырма, мәселе, нұсқа, гипотеза, теория. 

Оқу нәтижелері: 

- таным процесінің диалектикалық түсінігін білу, логиканың негізгі 

формалары мен заңдылықтары, дұрыс ойлау принциптері; 

- ұғымды, пайымдауды, логикалық ұстанымды білу. логикалық 

қажетті және ықтималды (орынды) тұжырымдар; 

Талап 

етілмейді 

Құқықтағы 

сандық 

технология 



5 

 

- философиялық мәтіндерді, дәлелдеу мен теріске шығарудағы 

логикалық қателіктерді талдай және сыни бағалай білу; 

- логикалық ойлау және негізделген дәлелдеу дағдыларын меңгеру; 

- ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, мақсат қою және оған 

жету жолдарын таңдау мүмкіндігі; 

- алған білімдерін практикалық қызметте қолдану қабілеті. 

  БД ВК Логика 4 1 Содержание дисциплины: Логика как наука и ее роль 

в деятельности юристов. Определение, деление и классификация 

понятий. Классификация суждений и вопросов. Роль 

умозаключений в деятельности юриста. Основы аргументации и ее 

роль в деятельности юриста. Формы развития знания. Логические 

правила доказательства. Виды доказательств и опровержений 

в аргументации. Задача, проблема, версия, гипотеза, теория.  

Результаты обучения: 

- знание диалектического понимания процесса познания, основные 

формы и законы логики, принципы правильного мышления 

- знание понятия, суждения, логического следования. логически 

необходимые и вероятностные (правдоподобные) умозаключения 

- умение анализировать и критически оценивать философские 

тексты, логические ошибки в доказательстве и опровержении 

- умение владеть навыками логического мышления и обоснованной 

аргументации 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

- способность применять полученные знания в практической 

деятельности. 

Не требуется Цифровая 

технология в 

праве 

3  БП ЖК Заң 

психологияс

ы 

3 2 Пәннің мазмұны: Заң психологиясы пәні, міндеттері, жүйесі. 

Құқықтық психологияның әдіснамалық негіздері. Құқықтағы тұлға 

ұғымының психологиялық мазмұны. Жеке тұлғаның жеке 

психологиялық ерекшеліктері, олардың психологиялық-құқықтық 

бағасы. Қылмыстық, азаматтық процесс субъектілерінің жеке 

құрылымындағы психикалық көріністің жоғары формалары: сана, 

түсінік. Әсер ету, оның қылмыстық-құқықтық маңызы. Жауап 

алудың психологиялық ерекшеліктері. Заңгердің кәсіби қызметінің 

ұйымдастырушылық және басқарушылық құрылымы. 

Талап 

етілмейді 

1. Қылмыстық 

психология 

2. Құқық 

қорғау 

органдары 
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Оқу нәтижелері: 

- заң психологиясының Құқықтану салалары жүйесіндегі орнын, 

құқықтық психологияның әдіснамалық негіздерін, пәні мен 

әдістерін білу; 

- психикалық процестердің рөлін және олардың адамның 

психикалық іс-әрекетіндегі маңыздылығын, құқықтық нормаларды 

қолдану процесінде оларды адвокатпен бағалау критерийлерін білу; 

- жауап алу, сұрау салу және басқа да тергеу және жедел - іздестіру 

іс-шараларын жүргізу практикасында психологиялық білімді 

қолдана білу; 

- әр түрлі психикалық процестердің ерекшеліктерін ажырата білу 

және жауап алу тәжірибесінде осы ерекшеліктерді ескеру және т. б.;  

- тиімді құқық қолдану қызметінің шарты ретінде құқықтық 

қатынастар мен заңдылықтардың әлеуметтік-психологиялық 

негіздерін меңгеру қабілеті; 

- жаңа білім алу, өзінің кәсіби өсуі үшін психологиялық дайындықта 

заманауи технологияларды пайдалану қабілеті. 

  БД ВК Юридическа

я 

психология 

3 2 Содержание дисциплины: Предмет, задачи, система юридической 

психологии. Методологические основы юридической психологии. 

Психологическое содержание понятия личности в праве. 

Индивидуально-психологические особенности личности, их 

психолого-правовая оценка. Высшие формы психического 

отражения в структуре личности субъектов уголовного, 

гражданского процесса: сознание, понимание. Аффект, его 

уголовно-правовое значение. Психологические особенности 

допроса. Организационно-управленческая подструктура 

профессиональной деятельности юриста. 

Результаты обучения:  

- знание место юридической психологии в системе отраслей 

правоведения, методологические основы, предмет и методы 

юридической психологии; 

- знание роль психических процессов и их значение в психической 

деятельности человека, критерии их оценивания юристом в 

процессе применение правовых норм; 

Не требуется 1. 

Криминальна

я психология 

2. 

Правоохранит

ельные 

органы  
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- умение применять в практике проведения допросов, опросов и 

других следственных и оперативно - розыскных мероприятий 

психологические знания; 

- умение дифференцировать особенности протекания разных 

психических процессов и учитывать эти особенности в практике 

проведения допросов и др;  

- способность владеть социально-психологическими основами 

правоотношений и закономерностей как условий эффективной 

правоприменительной деятельности; 

- способность приобретать новые знания, 

использовать современные технологии в психологической 

подготовке для своего профессионального роста. 

4  БП ЖК Құқықтағы 

сандық 

технология 

5 4 Пәннің мазмұны: Құқықтағы сандық технология ұғымы. ҚР 

цифрлық технологиялар туралы заңнамасы. Цифрлық 

технологиялар саласындағы қатынастарды құқықтық реттеу. 

Қазақстан Республикасының заңнамасын цифрландыру және 

жетілдіру. ҚР «Заң» Деректер Базасы. Құқықтану саласындағы 

бағдарламалық қамтамасыз ету. Қылмыстық және қылмыстық іс 

жүргізу заңнамасын цифрландыру. Азаматтық және азаматтық іс 

жүргізу құқығында цифрлық технологияны қолдану. 

Оқу нәтижесі: 

- құқық саласындағы ақпараттық процестерді талдау теориясын, 

оларды ұйымдастыру теориясы мен практикасын білу; 

- заң терминологиясын білу, құқықтық актілер нұсқамаларын 

талдау, құқықтық қатынастардың пайда болу негіздері мен 

мазмұнын анықтау дағдылары; 

- деректерді жинау, сақтау және өңдеу үшін мәліметтер базасын 

басқару жүйелері мен электрондық кестелерді пайдалану 

мүмкіндігі; 

- ақпаратқа жүйелі-аналитикалық тұрғыдан қарау дағдыларын 

меңгеру, инновациялар саласындағы заңдық маңызы бар фактілер 

тұрғысынан ұсынылатын жағдайларды талдау; 

- цифрландыру дәуірінде осы салаға тән құқықтық ақпаратты 

бағалау қабілетін қоса алғанда, тиісті заң саласындағы танымдық іс-

әрекетке қабілеттілігі; 

Логика  Қылмыстарды 

тергеуде 

ақпараттық 

технологияны 

қолдану 
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- құқық қорғау функцияларын жүзеге асыру үшін ақпаратты 

жинауды, сақтауды, өңдеуді және талдауды ұйымдастыру қабілеті. 

  БД ВК Цифровая 

технология в 

праве 

5 4 Содержание дисциплины: Понятие цифровой технологии в праве. 

Законодательство РК о цифровых технологии. Правовое 

регулирование отношений в области цифровых технологии. 

Цифровизация и совершенствование законодательства Республики 

Казахстан. База данных «Закон» РК. Программное обеспечение в 

сфере юриспруденции. Цифровизация уголовного и уголовно-

процессуального законодательства. Применение цифровой 

технологии в гражданском и гражданско-процессуальном праве. 

Результаты обучения:  

- знание теорию анализа информационных процессов в области 

права, теорию и практику их организации 

- знание юридической терминологии, навыки анализа предписаний 

правовых актов, установления оснований возникновения и 

содержания правовых отношений 

- умение использовать системы управления базами данных и 

электронные таблицы для сбора, хранения и обработки данных 

- умение владеть навыками системно-аналитического подхода к 

информации, анализировать предлагаемые ситуации на предмет 

юридически значимых фактов в области инноваций 

- способность к познавательной деятельности в соответствующей 

юридической сфере, включая умение оценивать характерную для 

данной сферы правовую информацию в эпоху цифровизации 

- способность организовывать сбор, хранение, обработку и анализ 

информации для осуществления правоохранительной функций. 

Логика  

 

 

Применения 

информацион

ной 

технологии в 

расследовани

в 

преступлений 

5  БП  

ЖК 

Сот 

риторикасы 

5 3 Пәннің мазмұны: Сот риторикасының түсінігі, пәні және мәні. Сот 

риторикасының даму тарихы. Сот жарыссөздерінің этикалық 

негіздері. Сот сөйлеуін модельдеудің сөйлеу және стилистикалық 

аспектілері. Қарым-қатынастың негізгі бірліктері. Сот тілінің 

түсінігі, мәні және түрлері ауызша қарым-қатынастың логикалық 

негіздері. Спикер және оның аудиториясы. Сөйлеуді дайындау және 

көпшілік алдында сөйлеу. Қазіргі сот тілінің теориясы мен 

практикасы. 

Қазақ/Орыс 

тілі 

1. Заңгердің 

кәсіби 

этикасы және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы 

мәдениет  

2. Адвокатура 
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Оқу нәтижелері: 

- ғылым мен өнер ретінде риториканың негізгі сипаттамаларын 

білу, жалпы және жеке риториканың мәні, сот шешендігі 

тарихының негізгі тарихи кезеңдері; 

- құқық қолдану практикасындағы дискутивті-полемикалық сөйлеу 

кеңістігінің маңызды құрамдас бөліктерін білу, сот 

жарыссөздерінің этикалық негіздері; 

- қарсыластың сөйлеу құрылымын талдай білу, оның күшті және 

әлсіз жақтарын анықтау, логикалық және риторикалық қателіктер 

мен амалдарды тану; 

- дискуссиялық-полемикалық сөйлеу кеңістігіне сәтті кіру, оған 

қатысу және одан дұрыс шығу мүмкіндігі; 

- кәсіби қызметтің міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет 

тілдерінде ауызша және жазбаша нысандарда қарым-қатынас жасау 

қабілеті; 

- әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени 

айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, ұжымды өзінің 

кәсіби қызметі саласында басқару қабілеті. 

  БД ВК Судебная 

риторика 

5 3 Содержание дисциплины: Понятие, предмет и сущность судебной 

риторики. История развития судебной риторики. Этические основы 

судебных прений. Речевые и стилистические аспекты 

моделирования судебной речи. Основные единицы общения. 

Понятие, сущность и виды судебной речи Логические основы 

речевого общения. Оратор и его аудитория. Подготовка речи и 

публичное выступление. Теория и практика современной судебной 

речи. 

Результаты обучения: 

- знание научной лексики технического профиля, продуцирования 

текстов разных жанров, речевыхнорм языка профессиональной 

сферы, основ деловой коммуникации; 

- знание терминологического минимума для осуществления 

профессиональной деятельности, грамматического и 

синтаксического минимума для работы с спецтекстами; 

Казахский/ 

Руский язык 

1. 

Профессиона

льная этика 

юриста и 

антикоррупци

онная 

культура 

2. Адвокатура  
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- умение обобщать, интерпретировать техническую информацию, 

выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

интенцией и ситуацией    общения; 

- умение использовать приемы переработки устного и письменного 

текста, использовать этикетные формы общения, ясно излагать 

свою точку зрения; 

- способность продуцирования вторичных научных текстов: 

аннотаций, рецензий, тезисов, рефератов, самостоятельного поиска 

научно-технической информации. 

- способность интерпретации, анализа текстов научно-

профессиональной литературы, поиска информации как основы 

профессиональной деятельности. 

6  БП ЖК Мемлекет 

және құқық 

теориясы 

5 2 Пәннің мазмұны: Мемлекет және құқық теориясы, тарихи типтері 

және нысандары. Мемлекет және құқық теориясының пәні мен 

әдістері. Қоғам және мемлекет. Мемлекеттік билік және мемлекет 

механизмі, типологиясы, нысандары. Құқықтың түсінігі, мәні, 

әлеуметтік тағайындалуы. Қоғамда құқықтың өзге әлеуметтік 

нормалармен өзара әрекеттесуі. Құқық түсінушіліктің негізгі 

концепциялары. Құқық нормалары және нысандары (қайнар 

көздері). 

Оқу нәтижелері:  

- мемлекет пен құқықтың құрылымын, мемлекет пен құқықтың 

пайда болуының, жұмыс істеуінің және дамуының негізгі 

заңдылықтарын, нысандары мен типтерін білу; 

- мемлекеттің тетіктерін, құқық жүйесін, реттеу тетігін, қоғамның 

саяси жүйесіндегі мемлекеттің рөлін білу;    

- нормативтік-құқықтық актілердің мазмұнын түсіне білу және 

қажетті әдістер мен тәсілдерді қолдана отырып, туынды актілерді 

талқылай білу; 

- заңға сәйкес шешімдер қабылдауға, адамдардың іс-әрекеттерін, іс-

әрекеттерін құқықтық талаптарға сәйкестігі тұрғысынан талдай 

білу; 

- құқықтық және құқықтық терминологияны қолдану қабілеті, 

нормативтік-құқықтық актілермен жұмыс істеу, құқықтық 

фактілерді, құқықтық қатынастар мен нормаларды талдау; 

Талап 

етілмейді 

1. Қазақстан 

Республикасы

ның 

Қылмыстық 

құқығы 

(жалпы бөлім) 

2. Қазақстан 

Республикасы

ның әкімшілік 

құқығы 
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- құқық қорғау практикасында олардың оң және теріс жақтарын 

анықтай отырып, жекелеген нормативтік актілер бойынша 

қорытынды шығару қабілеті. 

  БД ВК Теория 

государства 

и права 

5 2 Содержание дисциплины: Теория государства и права, 

исторические типы и формы. Предмет и методы теории государства 

и права. Общество и государство. Формы, типология, механизмы 

государственной власти и государства. Понятие, сущность, 

социальное назначение права. Взаимодействие права в обществе с 

другими социальными нормами. Основные концепции 

правосознания. Нормы и формы права (источники). 

Результаты обучения:  

- знание структуру государства и права, основные закономерности, 

формы и типы возникновения, функционирования и развития 

государства и права;  

- знание механизмы государства, систему права, механизм 

регулирования, применение, роль государства в политической 

системе общества;    

- умение понимать содержание нормативно-правовых актов и 

обсуждать производные акты с использованием необходимых 

методов и способов; 

- умение принимать действия к решениям в соответствии с законом, 

анализировать действия, действия людей с точки зрения 

соответствия правовым предписаниям; 

- способность применять юридической и правовой терминологии, 

работа с нормативно-правовыми актами, анализ правовых фактов, 

правовых отношений и норм; 

- способность подводить итоги по отдельным нормативным актам с 

выявлением их позитивных и негативных сторон в 

правоохранительной практике. 

Не требуется 1. Уголовное 

право 

Республики 

Казахстан 

(общая часть) 

2. 

Администрат

ивное право 

Республики 

Казахстан 

7  БП  

ЖК 

Қазақстан 

Республикас

ының 

конституция

лық құқығы 

5 2 Пәннің мазмұны: Конституциялық құқықтың пәні, қайнар-көздері 

және жүйесі. Конституциялық құқығы ұлттық құқық жүйесінің 

саласы ретінде. Адам және азаматтың құқықтық жағдайы. Сайлау 

құқығы және сайлау үрдісі. Президентінің, Парламенті, Үкіметі 

конституциялық-құқықтық мәртебесі. Адам және азаматтардың 

конституциялық құқықтары мен бостандықтарының кепілдіктері. 

Талап 

етілмейді 

1. Қазақстан 

Республикасы

ның отбасы 

құқығы 

2. Қазақстан 

Республикасы



12 

 

заңшығару үрдісі. Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі 

басқару. Конституциялық бақылаудың негіздері.  Сот төрелігі. 

Оқу нәтижелері: 

- қазіргі кезеңде мемлекеттік-құқықтық практикада жүзеге 

асырылатын конституциялық-құқықтық институттар мен реттеу 

әдістерін білу; 

- мемлекет пен қоғамның негізгі заңы ретінде ҚР 

Конституциясының жалпы мазмұнын, мәнін, принциптері мен 

функцияларын, Конституциялық құрылыстың негізгі принциптері 

мен элементтерін білу;  

- конституциялық-құқықтық мәселелер бойынша өз көзқарастарын 

логикалық сауатты баяндай білу, негіздей білу, Конституциялық 

актілерді талқылай және қолдана білу; 

- заңды маңызы бар жағдайларды дұрыс бағалауды және заңды 

деректерді талдауды және заңнамаға сәйкес құқықтық әрекеттерді 

жасай білу; 

- Конституциялық заңнама нормаларын қолдану, мемлекеттік-

құқықтық құбылыстың мазмұнын сипаттайтын негізгі 

тұжырымдармен еркін жұмыс істеу қабілеті; 

- адамның, азаматтың құқықтарын, бостандықтарын, міндеттерін, 

лауазымды адамның өкілеттіктерін жүзеге асыру үшін қажетті 

конституциялық нормаларды қолдану қабілеті. 

ның Еңбек 

құқығы 

  БД ВК Конституци

онное право 

Республики 

Казахстан 

 

5 2 Содержание дисциплины: Понятие конституционного права. 

Субъекты и объекты права. Источники права. Система 

конституционного права Республики Казахстан. Категории и 

принципы конституционного права. Конституционный строй 

Казахстана. Конституция как основной источник конституционного 

права. Основные институты конституционного права РК. 

Конституционные законы. Конституционно-правовой статус 

личности, органов государственной власти, избирательной системы 

и общественно-политических институтов. 

Результаты обучения: 

- знание конституционно-правовых институтов и методов 

регулирования, осуществляемых в государственно-правовой 

практике на современном этапе; 

Не требуется 1. Семейное 

право 

Республики 

Казахстан 

2. Трудовое 

право 

Республики 

Казахстан 
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- знание общие содержания, сущность, принципы и функции 

Конституции РК как основного закона государства и общества 

основных принципов и элементов конституционного строя;  

- умение логически грамотно изложить, обосновать свои взгляды по 

конституционно-правовым вопросам, умение обсуждать и 

применять конституционные акты; 

- умение делать правильную оценку ситуаций, имеющих 

юридическое значение и анализировать юридические данные  и 

совершения правовых действий в соответствии с 

законодательством; 

- способность применять нормы конституционного 

законодательства, свободно работать с основными 

формулировками, характеризующими содержание государственно-

правового явления; 

- способность применять конституционные нормы, необходимые 

для осуществления прав, свобод, обязанностей человека, 

гражданина, полномочий должностного лица. 

8  БП ЖК Заңгердің 

кәсіби 

этикасы 

және 

сыбайлас 

жемқорлыққ

а қарсы 

мәдениет 

5 5 Пәннің мазмұны: Заңгердің кәсіби этикасының пәні, міндеттері, 

ерекшелігі. Құқық қорғау органдары қызметкерінің кәсіби 

этикасының санаттары. Мораль функциялары, оның құрылымы мен 

элементтері. Моральдың кәсіби-этикалық мәні мен мақсаты. Құқық 

қорғау органдарының жекелеген мамандықтары қызметінің 

адамгершілік-этикалық негіздері. Құқық қорғау органдары 

қызметкерінің кәсіби қарым-қатынас мәдениеті. Жанжал және оның 

моральдық құрылымы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет: мазмұны, рөлі мен 

функциялары. 

Оқу нәтижелері: 

-құқық қорғау қызметінің адамгершілік мазмұнын білу, құқық 

қорғау қызметінің адамгершілік аспектілері, адамдардың мінез-

құлық кодексі; 

құқық саласындағы кәсіби этика ұғымын білу, тасымалдау және 

көлік қозғалысы саласындағы кәсіби борыш пен абырой, көліктік 

бақылау қызметкерлерінің міндеттері; 

Сот 

риторикасы 

Нотариат 
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жеке заң мамандықтарының кәсіби қызметінің адамгершілік 

аспектілерін талдай білу, жүйелеу, алған білімдерін іс жүзінде 

қолдана білу; 

кәсіби этиканың теориялық, практикалық негіздерін, заңгердің 

лауазымдық міндеттерін орындау процесінде этикалық норманың 

принциптерін қолдана білу; 

сыбайлас жемқорлық бойынша түрлі жағдайларға құқықтық 

нормаларды дұрыс қолдану дағдысының болуы, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын қолдану; 

құқық қорғау органдары қызметкерлерінің этика және іскерлік 

Этикет саласындағы, іс-қимыл жүйесіндегі мүмкіндіктер мен 

жоспарларды әзірлеу қабілеті. 

  БД ВК Профессион

альная этика 

юриста и 

антикоррупц

ионная 

культура 

5 5 Содержание дисциплины: Предмет, задачи, специфика 

профессиональной этики юриста. Категории профессиональной 

этики сотрудника правоохранительных органов. Функции морали, 

ее структура и элементы. Профессионально-этическая сущность и 

назначение морали. Нравственно-этические основы деятельности 

отдельных специальностей правоохранительных органов. Культура 

профессионального общения сотрудника правоохранительных 

органов. Конфликт и его морально-нравственная структура. 

Антикоррупционное сознание и антикоррупционная культура: 

содержание, роль и функции. 

Результаты обучения: 

- знание нравственного содержания правоохранительной 

деятельности, нравственные аспекты правоохранительной 

деятельности, кодекс поведения лиц; 

- знание понятия профессиональной этики в области права, 

профессиональный долг и честь в сфере перевозки и движения 

транспорта, обязанности сотрудников транспортного контроля; 

- умение анализировать, систематизировать нравственные аспекты 

профессиональной деятельности отдельных юридических 

специальностей, применять полученные знания на практике; 

- умение применять теоретические, практические основы 

профессиональной этики, принципы этической нормы в процессе 

выполнения должностных обязанностей юриста; 

Судебная 

риторика 

1. Нотариат  

2. 

Доказывание 

в уголовном 

судопроизвод

стве 



15 

 

- способность иметь навыки правильного применения правовых 

норм к различным ситуациям по коррупции, применять нормы 

антикоррупционного законодательства; 

- способность сотрудников правоохранительных органов 

разрабатывать возможности и планы в области этики и делового 

этикета, в системе действий. 

9  БП ЖК Қазақстан 

Республикас

ының 

қылмыстық 

құқығы 

(жалпы 

бөлім) 

5 3 Пәннің мазмұны:  Қылмыстық құқық түсінігі, міндеттері және 

жүйесі. Қылмыстық құқық пәні; қылмыстық-құқықтық қатынастар. 

Қылмыстық құқық принциптері. Қылмыстық-құқықтық норманың 

мазмұны. Қылмыстық заңның уақыт пен кеңістіктегі әрекеті.  

Қылмыс құрамы. Қылмыстық әрекеттерді болдырмайтын 

жағдайлар. Қылмыс жасау кезеңдері. Жазаның түсінігі, мақсаттары, 

жүйесі және түрлері. Қылмыстық жауапкершілік негіздері. 

Қылмыстық жауапкершілік пен жазадан босату.  

Оқу нәтижелері: 

- құқық қорғау, профилактикалық функцияларды, қылмыстық 

құқықтың негізгі қағидаттары мен санаттарын білу, жаза 

тағайындау, жазадан босату; 

- жазаларды қатаң сақтаудың мәнін, қылмыстық құқық бұзушылық 

жасаған адамдарға қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын 

қолдану негіздерін білу; 

- заң белгілерін, қоғам немесе мемлекет үшін қауіпті іс-әрекеттер 

шеңберін айқындайтын Қазақстан Республикасының қылмыстық 

құқық нормаларын қолдана білу; 

- қылмыстық құқық бұзушылықтарды қылмыстық-құқықтық қорғау 

объектісі бойынша топтастыру, қоғамдық қауіпті жоятын мән-

жайларды айқындау білігі; 

- нормативтік құқықтық актілердің мазмұнын түсіну және қажетті 

әдістер мен тәсілдерді қолдана отырып, туынды актілерді талқылау 

қабілеті; 

-  оң, теріс жақтарын анықтай отырып, жекелеген нормативтік 

актілер бойынша теориялық білімді пайдалана отырып жоба жасау 

қабілеті. 

Мемлекет 

және құқық 

теориясы 

1. Қазақстан 

Республикасы

ның 

Қылмыстық 

құқығы 

(ерекше 

бөлім) 

2. 

Халықаралық 

қылмыстық 

құқық 
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  БД ВК Уголовное 

право 

Республики 

Казахстан 

(общая 

часть) 

5 3 Содержание дисциплины: Понятие, задачи и система уголовного 

права. Предмет уголовного права; уголовно-правовые отношения. 

Принципы уголовного права. Содержание уголовно-правовой 

нормы. Действие уголовного закона во времени и пространстве.  

Состав преступления. Обстоятельства, исключающие преступные 

действия. Стадии совершения преступления. Понятие, цели, 

система и виды наказания. Основания уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Результаты обучения: 

- знание правозащитной, профилактической функции, основные 

принципы и категории уголовного права, назначение наказания, 

освобождение от наказания; 

- знание сущность строгого соблюдения наказаний, оснований 

применения мер уголовно-правового воздействия к лицам, 

совершившим уголовные правонарушения; 

- умение применять  нормы уголовного права Республики 

Казахстан, определяющих юридические признаки, круг действий, 

опасных для общества или государства; 

- умение группировать уголовные правонарушения по объекту 

уголовно-правовой защиты, определять обстоятельства, 

устраняющие общественную опасность; 

- способность понимать содержание нормативно-правовых актов и 

обсуждать производные акты с использованием необходимых 

методов и способов; 

-  способность составлять проект с использованием теоретических 

знаний по отдельным нормативным актам с выявлением 

положительных, отрицательных сторон. 

Теория 

государства 

и права 

1.Уголовное 

право 

Республики 

Казахстан 

(особенная 

часть) 

2. 

Международн

ое уголовное 

право 

 

10  БП ЖК Қазақстан 

Республикас

ының 

азаматтық 

құқығы 

(жалпы 

бөлім) 

5 3 Пәннің мазмұны: Азаматтық құқыққа кіріспе. Азаматтық құқық 

ғылымы. ҚР құқық жүйесіндегі азаматтық құқық. Азаматтық 

құқықтық қатынастар. Азаматтық құқықтық қатынастардың 

субъектілері. Азаматтық құқықтар мен құқықтық қатынастардың 

объектілері. Азаматтық құқықтарды жүзеге асыру және қорғау. 

Азаматтық құқық бойынша жауапкершілік. Меншік құқығы және 

өзге де заттық құқықтар. Шығармашылық қызмет нәтижелеріне 

құқық.  Міндеттемелер мен шарттар туралы жалпы ережелер. 

Бизнес 

негіздері 

Қазақстан 

Республикасы

ның 

азаматтық 

құқығы 

(ерекше 

бөлім) 
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Оқу нәтижесі: 

- меншік құқығының және өзге де заттық құқықтардың пайда болуы 

мен тоқтатылу негіздерін, меншік құқығы мен өзге де заттық 

құқықтарды қорғау тәсілдерін білу; 

- міндеттеменің ұғымын, мазмұны мен мәнін, міндеттемедегі 

тараптарды, міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету ұғымын, 

түрлері мен тәсілдерін білу; 

- азаматтық құқықты іске асыру кезінде әртүрлі шарт түрлерін құра 

білу, практикалық жағдайларды шешуде нормативтік құқықтық 

актілерді қолдана білу; 

- азаматтық қатынастар субъектілеріне құқықтық көмек көрсету 

кезінде өзінің кәсіби қызметінің бағытына сәйкес нормативтік 

құқықтық актілерді жасай білу; 

- азаматтық құқық саласында алған білімдерін талдау және қорыту, 

жеке құқық саласындағы мәселелер мен құқықтық проблемаларды 

табысты шешу қабілеті; 

азаматтық нормативтік құқықтық актілерді кәсіби қызметте 

қолдану, материалдық және іс жүргізу құқығының нормаларын іске 

асыру қабілеті. 

  БД ВК Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

(общая 

часть)      

 

                                                                                                      

5 3 Содержание дисциплины: Введение в гражданское право. Наука 

гражданского права. Гражданское право в системе права РК. 

Гражданские правоотношения. Субъекты гражданских 

правоотношений. Объекты гражданских прав и правоотношений. 

Осуществление и защита гражданских прав. Ответственность по 

гражданскому праву. Право собственности и иные вещные права. 

Право на результаты творческой деятельности.  Общие положения 

об обязательствах и договорах. 

Результаты обучения:  

- знание основания возникновение и прекращение права 

собственности и иных вещных прав, способы защиты права 

собственности и иных вещных прав; 

- знание понятие, содержание и сущность обязательства, стороны в 

обязательстве, понятие, виды и способы обеспечения исполнения 

обязательства; 

Основы 

бизнеса 

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

(особенная 

часть) 
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- умение составлять различные виды договоров при реализации 

гражданского права, применять нормативные правовые акты в 

решении практических ситуаций; 

- умение составлять нормативные правовые акты в соответствии с 

направлением своей профессиональной деятельности при оказании 

правовой помощи субъектам гражданских отношений; 

- способность анализировать и обобщать полученные знания в 

области гражданского права, успешно решать вопросы и правовые 

проблемы в сфере частного права; 

способность применять гражданские нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права. 

11  БП ЖК Қазақстан 

Республикас

ының 

әкімшілік 

құқығы 

5 4 Пәннің мазмұны:  Әкімшілік құқық түсінігі және пәні. Әкімшілік 

құқықтың функциялары мен принциптері. Мемлекеттік басқару 

тұжырымдамасы. Әкімшілік-құқықтық нормалардың түсінігі мен 

ерекшеліктері. Азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін 

қорғаудың негізгі құралдары. Мемлекеттік қызмет түсінігі, 

принциптері. Мемлекеттік қызмет түрлері. Әкімшілік құқық 

бұзушылық ұғымы. Әкімшілік құқық бұзушылықтардың негізгі 

белгілері. Әкімшілік жауапкершілік. Әкімшілік жаза ұғымы. 

Әкімшілік санкциялар түрлері. 

Оқу нәтижелері: 

- әкімшілік құқық түсінігі мен санатын, Қазақстанның әкімшілік 

құқығы мен құқық қолдану тәжірибесіндегі қазіргі тенденцияларды 

білу; 

- әкімшілік құқықтың құқықтық жүйедегі рөлін, әкімшілік-

құқықтық реттеудің ерекшеліктерін, әкімшілік заңнама жүйесін 

білу; 

- әкімшілік-құқықтық қатынастар мәселесін шеше білу, құқықтық 

мәселелер бойынша өз пікірін сауатты білдіре білу; 

- әкімшілік құқықтық қатынастардан туындайтын құқықтық 

деректерді талдай білу және өз өкілеттіктері шегінде заңнамаға 

сәйкес құқықтық әрекеттерді жүзеге асыру; 

1. Мемлекет 

және құқық 

теориясы 

2. Қазақстан 

Республикас

ының 

ювеналдық 

құқығы 

1. Жер 

құқығы 

2. 

Атқарушылық 

іс жүргізу 
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- істерді шешу үшін әкімшілік нормаларды қолдану, елдегі 

әлеуметтік және саяси өзгерістер нәтижесінде алынған білімді 

байланыстыру қабілеті; 

- қоғамның әр түрлі әлеуметтік жағдайлардағы әлеуметтік және 

саяси даму тенденцияларын көрсете білу, өз көзқарасын білдіру 

қабілеті. 

  БД ВК Администра

тивное 

право 

Республики 

Казахстан  

5 4 Содержание дисциплины: Понятие и предмет административного 

права. Функции и принципы административного права. Концепция 

государственного управления. Понятие и особенности 

административно-правовых норм. Основные инструменты защиты 

прав и законных интересов граждан. Понятие, принципы 

государственной службы. Виды государственных услуг. Понятие 

административных правонарушений. Основные признаки 

административных правонарушений. Административная 

ответственность. Понятие административного взыскания. Виды 

административных санкций.  

Результаты обучения: 

- знание понятия и категории административного права, 

современные тенденции в административном праве и 

правоприменительной  практике Казахстана; 

- знание роли административного права в правовой системе, 

особенности административно-правового регулирования, систему 

административного законодательства; 

- умение решить проблему административно-правовых отношений, 

грамотно выразить и обосновать свое мнение по юридическим 

вопросам;  

-умение анализировать правовые данные, возникающие из 

административных правоотношений, и осуществлять правовые 

действия в соответствии с законодательством в пределах своих 

полномочий; 

- способность применять административные нормы для решения 

дел, связывать знания, полученные в результате социальных и 

политических изменений в стране; 

1. Теория 

государства 

и права 

2. 

Ювенальное 

право 

Республики 

Казахстан 

1. Земельное 

право  

2. 

Исполнительн

ое 

производство 
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- способность общества отражать тенденции социального и 

политического развития в различных социальных ситуациях, 

выражать свои взгляды. 

12  БП ТК Қазақстан 

Республикас

ының 

ювеналдық 

құқығы 

3 3 Пәннің мазмұны: Ювеналды құқық пәнінің жалпы сипаттамасы. 

Ювеналдық құқықтың негізгі ұғымдары мен көздері. Қазақстан 

Республикасының ювеналды саясаты. Құқық бұзушылық 

саласындағы кәмелетке толмағандардың құқықтық мәртебесі. 

Құқық салалары бойынша Қазақстан Республикасындағы кәмелетке 

толмағандардың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделері. 

Ювеналды виктимология: криминологиялық және психологиялық 

аспектілер. Қазақстан Республикасындағы ювеналды әділет тарихы, 

қазіргі заман және даму болашағы.  

Оқу нәтижесі: 

- кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғауға қатысты негізгі 

халықаралық нормативтік-құқықтық актілерді білу; 

- Қазақстан Республикасында ювеналды саясаттың қалыптасу және 

оның даму ерекшеліктерін білу; 

- заң техникасының талаптарына сәйкес ҚР ювеналдық заңнамасын 

түсіндіре білу; 

- кәмелетке толмағандар туралы заңнама саласында білікті заң 

қорытындылары мен консультациялар бере білу; 

- құқықтық құжаттарды дұрыс құрастыру және ресімдеу қабілеті; 

қолданыстағы қазақстандық және халықаралық ювеналдық 

заңнамаға салыстырмалы-құқықтық талдаулар жүргізу; 

- қызметтің әртүрлі салаларында базалық құқықтық білімді 

пайдалану қабілеті. 

Талап 

етілмейді 

Қазақстан 

Республикасы

ның әкімшілік 

құқығы 

  БД КВ Ювенальное 

право 

Республики 

Казахстан 

3 3 Содержание дисциплины: Общая характеристика дисциплины 

«Ювенальное право». Основные понятия и источники ювенального 

права. Ювенальная политика Республики Казахстан. Правовой 

статус несовершеннолетних в сфере правонарушений. Права, 

свободы и законные интересы несовершеннолетних в Республики 

Казахстан по отраслям права. Ювенальная виктимология: 

криминологические и психологические аспекты. Ювенальная 

юстиция в РК история, современность и перспективы развития. 

Результаты обучения:  

Не требуется Администрат

ивное право 

Республики 

Казахстан 
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- знание основных международных нормативно-правовых актов, 

касающиеся защиты прав несовершеннолетних; 

- знание особенности становления ювенальной политики и ее 

развития в Республике Казахстан; 

- умение в соответствии с требованиями юридической техники, 

толковать ювенальное законодательство РК; 

- умение давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в сфере законодательство о несовершеннолетних; 

- способность правильно составлять и оформлять юридические 

документы; проводить сравнительно-правовые анализы 

действующего Казахстанского и международного ювенального 

законодательства; 

- способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности. 

13  БП ТК Қазақстан 

Республикас

ының 

отбасы 

құқығы 

5 3 Пәннің мазмұны: Отбасы құқығы ҚР құқығының саласы ретінде. 

Неке және отбасы туралы заңнама. Отбасылық құқық бойынша 

неке. Ерлі-зайыптылардың мүліктік құқықтары мен міндеттері. 

Некені тоқтату. Ата-аналар мен балалардың жеке құқықтары мен 

міндеттері. Ата-аналар мен балалардың алименттік құқықтары мен 

міндеттері. Отбасының басқа мүшелерінің алименттік құқықтары 

мен міндеттері. Бала (қыз) асырап алу. Қорғаншылық және 

қамқоршылық. 

Оқу нәтижесі: 

- отбасы құқығының теориялық-құқықтық негіздерін, неке мен 

отбасының мәнін, отбасы-неке қатынастары субъектілерінің негізгі 

құқықтары мен міндеттерін білу; 

- отбасылық дауларды реттеу тәсілдерін білу, отбасы-неке 

заңнамасының бұзылуына тез және анық ден қою және оларды 

заңдылық талаптарын сақтай отырып жою; 

- алған теориялық білімдерін практикада қолдана білу, шет 

мемлекеттердің отбасы заңнамасы мен заңдарының нормаларын 

түсіндіру және қолдану; 

- отбасы құқығының жекелеген құқықтық институттарын құқықтық 

реттеудің ерекшеліктерін талдай білу, үнемі кәсіби өсу қажеттілігі; 

Қазақстан 

Республикас

ының 

конституция

лық құқығы 

1. Зияткерлік 

меншік 

құқығы 

2. 

Жылжымайты

н мүліктің 

құқықтық 

режимі 
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- отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын құқықтық 

деректерді талдау және өз өкілеттіктері шегінде заңнамаға сәйкес 

құқықтық әрекеттерді жүзеге асыру қабілеті; 

- отбасылық құқықтық қатынастарды реттейтін нормативтік 

материалдармен жұмыс істеу қабілеті. 

  БД КВ Семейное  

право 

Республики 

Казахстан 

5 3 Содержание дисциплины: Семейное право как отрасль права РК. 

Законодательство о браке и семье. Брак по семейному праву. 

Имущественные права и обязанности супругов. Прекращение 

брака. Личные права и обязанности родителей и детей. Алиментные 

права и обязанности родителей и детей. Алиментные права и 

обязанности других членов семьи. Усыновление (удочерение). 

Опека и попечительство. 

Результаты обучения: 

- знание теоретико-правовые основы семейного права, сущности 

брака и семьи, основных прав и обязанностей субъектов семейно-

брачных отношений; 

- знание способов регулирования семейных споров, быстро и четко 

реагировать на нарушения семейно-брачного законодательства и 

устранять их с соблюдением требований законности; 

- умение применять полученные теоретические знания на практике, 

толкование и применение норм семейного законодательства и 

законов иностранных государств; 

- умение анализировать особенности правового регулирования 

отдельных правовых институтов семейного права, потребность в 

постоянном профессиональном росте; 

- способность анализировать правовые данные, возникающие из 

семейных правоотношений, и осуществлять правовые действия в 

соответствии с законодательством в пределах своих полномочий; 

- способность работать с нормативными материалами, 

регулирующие семейные правоотношения. 

Конституци

онное право 

Республики 

Казахстан 

1. Право 

интеллектуал

ьной 

собственност

и 

2. Правовой 

режим 

недвижимого 

имущества 

 

14  БП ТК Қазақстан 

Республикас

ының 

азаматтық 

құқығы 

5 4 Пәннің мазмұны: Сатып алу-сату шарты және оның түрлері. 

Айырбас шарты. Сыйға тарту шарты. Жалдау шарты. Өтелмелі 

қызмет көрсету шарты. Банктік қарыз шарты. Факторинг шарты. 

Комиссия шарты. Сақтандыру келісім-шарты. Мүлікті сенімгерлік 

басқару ұғымы және оның пайда болу негіздері. Кешенді 

Қазақстан 

Республикас

ының 

азаматтық 

құқығы 

1. Азаматтық 

іс жүргізу 

құқығы 

2. Азаматтық 

іс жүргізу 
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(ерекше 

бөлім) 

кәсіпкерлік лицензия шарты (франчайзинг). Конкурстық 

міндеттеменің мазмұны. Авторлық құқық. Сабақтас құқықтар. 

Мұрагерлік құқық. Халықаралық жеке құқық. 

Оқу нәтижелері: 

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы азаматтық 

заңнамасын, азаматтық құқықтың ерекше бөлігінің жүйесі және 

оның жекелеген институттары туралы түсініктерді білу; 

- ғылым әзірлеген азаматтық құқық, көзқарастар, белгілі бір 

мәселелер бойынша теориялар туралы білім, осы көзқарастарды 

зерттеу және бағалау дағдыларын қалыптастыру; 

- азаматтық-құқықтық қатынастардың түрлерін анықтай білу, 

практикалық жағдайларды шешуде азаматтық заңнаманың 

нормаларын қолдана білу; 

- қолданыстағы азаматтық заңнаманың нормаларын түсіндіре және 

қолдана білу, ерекше бөлімнің нормаларын азаматтық кодекстің 

жалпы бөлігінің нормаларымен салыстыра білу; 

- Қазақстан Республикасы азаматтық кодекске, арнайы заңнамалық 

актілерге және басқа да құқықтық актілерге емін-еркін бағдарлану 

қабілеті; 

- практикалық қызметке дайындалу мақсатында Дауларды шешу 

бойынша ситуациялық міндеттерді шешу үшін нормаларды табу 

қабілеті.  

(жалпы 

бөлім) 

заңнамасын 

қолдану 

теориясы мен 

практикасы 

  БД КВ Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

(особенная 

часть) 

5 4 Содержание дисциплины:  Договор купли-продажи и его виды. 

Договор мены. Договор дарения. Договор аренды. Договор 

возмездного оказания услуг. Договор банковского займа. Договор 

факторинга. Договор комиссии. Договор страхования. Понятие и 

основания возникновения доверительного управления имуществом. 

Договор комплексной предпринимательской лицензии 

(франчайзинг). Содержание конкурсного обязательства. Авторское 

право. Смежные права. Наследственное право. Международное 

частное право. 

Результаты обучения: 

- знание действующее гражданское законодательство Республики 

Казахстан, представлений о системе особенной части гражданского 

права и ее отдельных институтов; 

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

(общая 

часть) 

1. 

Гражданское 

процессуальн

ое право 

2. Теория и 

практика 

применения 

гражданско-

процессаульн

ого 

законодательс

тво 
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- знание  о разработанных наукой гражданского права, взглядах, 

теориях по тем или иным вопросам, формировать навыки изучения 

и оценки этих взглядов; 

- умение определять виды гражданско-правовых отношений, 

применять нормы гражданского законодательства при разрешении 

практических ситуаций; 

- умение толковать и применять нормы действующего 

гражданского законодательства, соотносить нормы особенной 

части с нормами общей части гражданского кодекса; 

- способность свободно ориентироваться в гражданском кодексе и 

специальных законодательных актах; 

- способность находить нормы для решения, в целях подготовки к 

практической деятельности, ситуационные задачи по разрешению 

споров . 

15  БП ТК Қазақстан 

Республикас

ының еңбек 

құқығы 

5 5 Пәннің мазмұны: Еңбек құқығы ұғымы және оның мәні. Еңбек 

құқығының жүйесі мен көздері. Еңбек құқығы субъектілерінің 

құқықтық мәртебесі. Халықты жұмыспен қамтуды реттеудің 

ұйымдық-құқықтық нысандары. Еңбек шартын жасасу ұғымы және 

оның талаптары. Еңбек шартын бұзу тәртібі. Жұмыс уақытының 

түрлері. Еңбекке ақы төлеуді ұйымдастыру принциптері. Еңбекті 

қорғау принциптері. Жеке және ұжымдық еңбек даулары. Еңбекті 

халықаралық-құқықтық реттеу ұғымы. 

Оқу нәтижесі: 

- еңбек жағдайлары, еңбекақы, қызметкерлердің еңбекақысы және 

еңбекақы төлеу, еңбекті қорғау, ҚР қызметкерлерінің еңбек тәртібі 

туралы білім; 

- еңбек қатынастарын реттеу әдістерін және еңбек қатынастары 

мәселелерін, форманың теориялық жағдайын реттейтін заңнамалық 

актілерді білу; 

- Қазақстан Республикасының еңбек қатынастарын реттеу және 

әлеуметтік қамтамасыз етудің негізгі мәселелері бойынша 

құқықтық нормаларды қолдану білігі; 

- еңбек қатынастарын реттейтін заңдар мен басқа да нормативтік-

құқықтық актілерді әдеп және іскерлік әдеп нормаларында 

пайдалана білу; 

Қазақстан 

Республикас

ының 

конституция

лық құқығы 

Қазақстан 

Республикасы

ның салық 

құқығы 
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- ақпаратты басқару, жинау, өңдеу, сақтау, құралдар мен әдістерді 

сатып алу құралы ретінде компьютермен жұмыс істеу мүмкіндігі; 

- еңбек қатынастарын реттейтін нормативтік актілердің оң, теріс 

аспектілерін анықтау және бағалау, құқықтық нормаларды 

талқылау қабілеті.  

  БД КВ Трудовое 

право 

Республики 

Казахстан 

5 5 Содержание дисциплины: Понятие и предмет трудового права. 

Система и источники трудового права. Правовой статус субъектов 

трудового права. Организационно-правовые формы регулирования 

занятости населения. Понятие и условия заключения трудового 

договора. Порядок расторжения трудового договора. Виды 

рабочего времени. Принципы организации оплаты труда. 

Принципы охраны труда. Индивидуальные и коллективные 

трудовые споры. Понятие международно-правового регулирования 

труда. 

Результаты обучения:  

- знание об условиях труда, заработной плате, оплате труда 

работников и оплате труда, охране труда, трудовой дисциплине 

работников РК; 

- знание методы регулирования трудовых отношений и 

законодательные акты, регламентирующие теоретическое 

состояние формы, вопросы трудовых отношений; 

 -умение применять правовые нормы по основным вопросам 

социального обеспечения и регулирования трудовых отношений 

Республики Казахстан; 

- умение использования законов и других нормативно-правовых 

актов, регулирующих трудовые отношения, в нормах этики и 

деловой этики поведения; 

- способность работать с компьютером как средство управления 

информацией, сбора, обработки, хранения, приобретения 

инструментов и методов; 

- способность выявлять и оценивать позитивные, негативные 

аспекты нормативных актов, регулирующих трудовые отношения, 

обсуждать правовые нормы. 

Конституци

онное право 

Республики 

Казахстан 

Налоговое 

право 

Республики 

Казахстан 
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16  БП ТК Азаматтық 

іс жүргізу 

заңнамасын 

қолдану 

теориясы 

мен 

практикасы 

10 5,6 Пәннің мазмұны: Азаматтық іс жүргізу құқықтық қатынастары. 

Азаматтық іс жүргізу құқығы және оның принциптері. Азаматтық іс 

жүргізу құқықтық қатынастарының субъектілері. Азаматтық 

істердің ведомстволық бағыныстылығы және соттылығы. Сот 

дәлелдемелері және дәлелдемелер. Талап қою және талап қою. 

Азаматтық процестегі татуластыру рәсімдері. Бірінші сатыдағы 

сотта сот талқылауы. Жеңілдетілген өндіріс. Ерекше талап қою ісі. 

Ерекше өндіру. Сот және өзге де органдардың актілерін орындауға 

байланысты іс жүргізу. 

Оқу нәтижелері: 

- Республиканың қолданыстағы азаматтық және азаматтық іс 

жүргізу заңнамасын білу 

- Қазақстан процеске қатысушылардың процестік құқықтары мен 

міндеттері жүйесін, процестік құқықтарын іске асырудың процестік 

кепілдіктері жүйесін білу 

- Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік 

қаулыларын зерделеу және алған білімдері негізінде практикалық 

міндеттерді шеше білу  

- қолданыстағы азаматтық іс жүргізу заңнамасының талаптарына 

сәйкес заңды сауатты құрастыруды қолдана білу 

- азаматтық істі қозғау, тоқтата тұру, тоқтату және қайтару, талап 

қоюды қабылдаудан бас тарту тәртібін айқындауда құрастыру 

қабілеті. 

Қазақстан 

Республикас

ының 

азаматтық 

құқығы 

(ерекше 

бөлім) 

Азаматтық іс 

жүргізу 

құжаттарын 

жасау 

бойынша 

практикум 

  БД КВ Теория и 

практика 

применения 

гражданско-

процессауль

ного 

законодател

ьство 

10 5,6 Содержание курса: административное производство, содержание. 

Формирование Гражданские процессуальные правоотношения. 

Гражданское процессуальное право и его принципы. Субъекты 

гражданских процессуальных правоотношений. 

Подведомственность и подсудность гражданских дел. Судебное 

доказывание и доказательства. Иск и предъявление иска. 

Примирительные процедуры в гражданском процессе. Судебное 

разбирательство в суде первой инстанции. Упрощенное 

производство. Особое исковое производство. Особое производство. 

Производство, связанное с исполнением актов суда и иных органов. 

Результаты обучения: 

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

(особенная 

часть) 

Практикум по 

составлению 

гражданско-

процессуальн

ых 

документов 
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- знание действующее гражданское и гражданское процессуальное 

законодательство Республики; 

- Казахстанзнание систему процессуальных прав и обязанностей 

участников процесса, систему процессуальных гарантий 

реализации процессуальных прав; 

- умение решать практические задачи на основе приобретенных 

знаний и изучения нормативных постановлений Верховного Суда 

Республики Казахстан;  

- умение использовать юридически грамотно составлять в 

соответствии с требованиями действующего гражданского 

процессуального законодательства; 

- способность составлять в определении порядка возбуждения 

гражданского дела, приостановления, прекращения и возвращения, 

отказа в принятии иска; 

- способность составлять в свободном ориентировании 

содержания судебных актов, протоколов судебных заседаний, 

исковых заявлений, жалоб, ходатайств. 

17  БП ТК Азаматтық 

іс жүргізу 

құжаттарын 

жасау 

бойынша 

практикум 

5 7.1 Пәннің мазмұны: Заңды тұлғаның құрылтай шартының жобасын 

әзірлеу. Заңды тұлғалар жарғыларының жобаларын әзірлеу, 

жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару туралы шарттың, рента 

шартының жобасын әзірлеу. Лизинг, жалдау, жалға беру 

шарттарының жобаларын әзірлеу. Лицензиялық шарттың, авторлық 

тапсырыс шартының, Франчайзинг шартының жобаларын әзірлеу. 

Жұмыс өндірісі бойынша шарттардың жобаларын әзірлеу. 

Оқу нәтижелері: 

- процессуалдық, олармен байланысты қоғамдық қатынастарды 

құқықтық реттеудің ерекшеліктерін, құқықтық актілерге теориялық 

көзқарастардың мазмұнын білу 

- азаматтардың, заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау 

тетіктерін, құқықтық, Мемлекеттік құбылыстардың өзара 

байланысының негіздерін, сипатын білу 

- нормативтік актілерді кәсіби қызметте қолдана білу, қолданысқа 

енгізілген заңнамалық жаңалықтарды қолдану 

1. 

Азаматтық 

іс жүргізу 

заңнамасын 

қолдану 

теориясы 

мен 

практикасы 

2. 

Азаматтық 

іс жүргізу 

құқығы 

Талап 

етілмейді 
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- компьютерлік және басқа да ақпараттық технологияларды 

қолдана отырып, жұмыс процесін сауатты жүргізе білу, құқықтық 

сипаттағы әртүрлі құжаттарды жасай білу 

- құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау және дайындау білігі, 

заңды және жеке тұлғалардың сұраныстары бойынша негізделген 

ақпаратты дайындау білігі 

- проблемалық жағдайларды логикалық түрде талдай білу, 

орындалатын жұмыс шеңберіне қатысты бөлшектердің барлық 

белгілерін, жағдайларды білу. 

  БД КВ Практикум 

по 

составлению 

гражданско-

процессауль

ных 

документов 

5 7.1 Содержание курса: Разработать проект учредительного договора 

юридического лица. Разработать проекты уставов юридических 

лиц. Разработать проект договора об отчуждении недвижимого 

имущества, договора ренты. Разработать проекты договоров 

лизинга, аренды, проката. Разработать проекты лицензионного 

договора, авторского договора заказа, договора франчайзинга. 

Разработать проекты договоров по производству работ.   

Результаты обучения: 

- знание особенности правового регулирования процессуальных, 

связанных с ним общественных отношений, содержание 

теоретических подходов к правовым актам; 

- знание механизмов защиты прав граждан, юридических лиц, 

основ, характера, взаимосвязи правовых, государственных явлений; 

- умение использовать нормативные акты в профессиональной 

деятельности, применять введенные в действие законодательные 

новшества; 

- умение грамотно вести документооборот, используя 

компьютерные и другие информационные технологии, составлять 

различные документы правового характера; 

- способность составлять и готовить документы правового 

характера, умение готовить обоснованную информацию по 

запросам юридических и физических лиц; 

- способность логически анализировать проблемные ситуации, 

владеть всеми метками деталей, ситуациями, относящимися к кругу 

выполняемых работ. 

1. Теория и 

практика 

применения 

гражданско-

процессуаль

ного 

законодател

ьства 

2. 

Гражданское 

процессуаль

ное право  

Не требуется 
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18  БП ТК Азаматтық 

іс жүргізу 

құқығы 

5 5 Пәннің мазмұны: Азаматтық іс жүргізу құқығы саласының пәні, 

әдісі. Азаматтық іс жүргізу құқығының принциптері мен жүйесі. 

Азаматтық іс жүргізу құқықтық қатынастары.  Азаматтық 

процестегі Тараптар. Сотта өкілдік ету.   Сот шығындары. 

Процессуалдық мерзімдер.  Ведомстволық бағыныстылығы және 

соттылығы.  Дәлелдеу және дәлелдеу. Бірінші сатыдағы сотта 

азаматтық істерді талқылау. Апелляциялық және кассациялық 

сатыдағы сотта іс жүргізу. Сот актілерін орындау. 

 Оқу нәтижелері: 

- сот ісін жүргізуді, азаматтық істердің жекелеген санаттарын, 

арнайы тәртіптік талқылауларды жүзеге асыру тәртібін білу; 

азаматтық процесті және шетелдіктер істері бойынша азаматтығы - 

жоқ адамдарға қатысты халықаралық шарттарды білу; 

құқық бұзушылықтармен байланысты құқық бұзушылықтарды 

жеке анықтай білу, сондай-ақ дәлелдеу рәсімдерін жүргізу кезінде 

шешім қабылдай білу; 

- нормаларды талқылау білігі, құқықтық нормаларды сақтау 

тұрғысынан іс-әрекеттерді талдау, заңнаманың бұзылуы 

анықталған кезде құқықтық іс - әрекеттерді жүргізу білігі; 

- сот процесінде заңды түсіндірмелерді, санаттарды пайдаланудан 

туындайтын құқықтық фактілер мен қатынастарды талдау қабілеті; 

- азаматтық процесте нормативтік-құқықтық актілерді қолдану, 

шешімдер қабылдау, сот шешіміне наразылық білдіру және 

шағымдану қабілеті. 

Қазақстан 

Республикас

ының 

азаматтық 

құқығы 

(ерекше 

бөлім) 

Азаматтық іс 

жүргізу 

құжаттарын 

жасау 

бойынша 

практикум 

  БД КВ Гражданское 

процессуаль

ное право  

 

5 5 Содержание дисциплины: Предмет, метод отрасли гражданского 

процессуального права. Принципы и система гражданского 

процессуального права. Гражданские процессуальные 

правоотношения. Стороны в гражданском процессе. 

Представительство в суде.   Судебные расходы. Процессуальные 

сроки.  Подведомственность и подсудность.  Доказательства и 

доказывание. Разбирательство гражданских дел в суде первой 

инстанции. Производство в суде апелляционной и кассационной 

инстанции. Исполнение судебных актов. 

Результаты обучения: 

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

(особенная 

часть) 

Практикум по 

составлению 

гражданско-

процессаульн

ых 

документов 

законодательс

тва 
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- знание порядок осуществления судопроизводства, отдельных 

категорий гражданских дел, специальных дисциплинарных 

разбирательств; 

- знание гражданский процесс и международные договоры в 

отношении лиц без гражданства по делам иностранцев; 

- умение лично определять правонарушения, связанные с 

правонарушениями, а также принимать решения при проведении 

доказательных процедур; 

- умение обсуждение норм, анализ действий с точки зрения 

соблюдения правовых норм, умение проводить правовые действия 

при обнаружении нарушения законодательства; 

- способность анализировать юридические факты и отношения, 

возникающие из использования юридических объяснений, 

категорий в судебном процессе; 

- способность применять нормативно-правовые акты в гражданском 

процессе, принятия решений, протеста и обжалования решения 

суда. 

19  БП ТК Нотариат 

 

5 6 Пәннің мазмұны: Нотариат туралы заңнаманың тарихы. 

Мемлекеттік нотариаттың, жекеше нотариаттық кеңселердің 

түсінігі мен міндеттері. Нотариаттық қызмет және оның 

кепілдіктері; нотариаттық органдардың қызметін ұйымдастыру. 

Нотариустың құқықтық жағдайы. Мемлекеттік және жеке 

нотариаттық кеңселердің құзыреті. Нотариаттық палата. 

Мәмілелерді куәландыру. Мұрагерлік құқығы туралы куәліктер 

беру; даусыз фактілерді куәландыру жөніндегі нотариаттық іс-

әрекеттер; нотариаттық қорғау іс-әрекеттері; дәлелдемелерді 

қамтамасыз ету. 

 Оқу нәтижелері: 

- нотариаттық қызметті реттейтін заңнаманың негізгі теориялық 

ережелерін, сондай-ақ Нотариат туралы нормативтік-құқықтық 

актілерді білу;  

- заңгердің юрисдикциялық өндіріс саласындағы құқық қолдану 

қызметінің ерекшеліктері туралы білім алу; 

- қолданыстағы заңнаманы заңды сауатты түсіндіре білу, 

нотариаттық қызметті реттейтін құқықтық актілерді қолдана білу; 

Заңгердің 

кәсіби 

этикасы 

және 

сыбайлас 

жемқорлыққ

а қарсы 

мәдениет 

Міндеттемелі

к құқық 
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- негізгі нотариаттық актілерді жасау дағдыларын меңгеру, 

нотариаттық қызметті реттейтін қазіргі заманғы дереккөздерде 

бағдарлай білу; 

- нормативтік құқықтық актілерді қолдану, кәсіби қызметте 

материалдық және іс жүргізу құқығының нормаларын іске асыру 

қабілеті; 

- кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

пайдалану қабілетінің болуы. 

  БД КВ Нотариат 

 

5 6 Содержание дисциплины: История законодательства о нотариате. 

Понятие и задачи государственного нотариата, частных 

нотариальных контор. Нотариальная деятельность и ее гарантии; 

Организация деятельности нотариальных органов. Правовое 

положение нотариуса. Компетенция государственных и частных 

нотариальных контор. Нотариальная палата. Удостоверение сделок. 

Выдача свидетельств о праве наследства; Нотариальные действия 

по удостоверению бесспорных фактов; Охранительные 

нотариальные действия; Обеспечение доказательств. 

Результаты обучения: 

- знание основополагающие теоретические положения 

законодательства, регламентирующего нотариальную 

деятельность, а также о нормативно-правовые акты о нотариате;  

- знание  об особенностях правоприменительной деятельности 

юриста в сфере юрисдикционного производства; 

- умение юридически грамотно толковать действующее 

законодательство, применять правовые акты регулирующие 

нотариальную деятельность; 

- умение приобретать навыки составления основных нотариальных 

актов, ориентироваться в современных источниках, регулирующих 

нотариальную деятельность; 

- способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

- способность использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Профессион

альная этика 

юриста и 

антикоррупц

ионная 

культура 

Обязательстве

нное право 
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20  БП ТК Адвокатура  5 4 Пәннің мазмұны: Адвокатура ұғымы мен пәні, мәні мен міндеттері. 

Қазақстан Адвокатурасының түсінігі, қалыптасуы және дамуы. 

Адвокаттар алқасының және оның мүшелерінің мәртебесі. 

Адвокаттың қылмыстық процеске қатысуы. Азаматтық істер 

бойынша адвокаттың қызметі. Адвокаттың кәсіби этикасы. 

Адвокаттар алқасының мүшелерін көтермелеу шаралары және 

олардың жауаптылығы. Қазақстан Республикасының адвокаттар 

одағы туралы ұғым. 

Оқу нәтижелері: 

- адвокаттық қызметтің құқықтық негіздерін, қағидаттарын, 

бағыттарын білу және жеке және заңды тұлғаларға кәсіби негізде 

заң көмегін көрсету үшін адвокатура мен адвокаттардың 

тағайындалуын түсіну; 

- адвокаттық қызмет саласында аналитикалық-синтетикалық 

қызметті жүзеге асыру, адвокаттардың қызметі саласында қажетті 

ақпаратты талдау және іріктеу білігі; 

- адвокаттық қызмет және ұлттық құқық туралы заңнама 

нормаларын тиісті жағдайларда және кәсіби қызметтің әртүрлі 

салаларында қолдана білу; 

- заң көмегін көрсету және жұртшылықпен байланыс орнату үшін 

диалог, презентациялар, талдамалық есептер түрінде баспа және 

электрондық бұқаралық ақпарат құралдарының әлеуетін ұсыну 

және пайдалану қабілеті; 

- азаматтық істер бойынша сотта қорғауды жүзеге асыру кезінде 

талап арыздарды, шағымдарды, сұрау салуларды, арыздарды дұрыс 

құрастыру, сөйлеуді дұрыс құру қабілеті.   

Сот 

риторикасы 

Шарттық 

құқық 

 

  БД КВ Адвокатура 5 4 Содержание курса: Понятие и предмет адвокатуры, сущность и 

задачи. Понятие, становление и развитие адвокатуры Казахстана. 

Статус коллегии адвокатов и её членов. Участие адвоката в 

уголовном процессе. Деятельность адвоката по гражданским делам. 

Профессиональная этика адвоката. Меры поощрения и 

ответственность членов коллегии адвокатов. Понятие о союзе 

адвокатов Республики Казахстан. 

Результаты обучения: 

Судебная 

риторика 

Договорное 

право  
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- знание предмета, задачи, правовые основы, принципы, 

направления адвокатской деятельности Республики Казахстан;  

- знание назначения адвокатуры и адвокатов для оказания 

юридической помощи физическим и юридическим лицам на 

профессиональной основе; 

- умение осуществлять аналитико-синтетическую деятельность в 

сфере адвокатской деятельности, анализировать и отбирать 

необходимую информацию в сфере деятельности адвокатов; 

- умение применять нормы законодательства об адвокатской 

деятельности и национального права в соответствующих условиях 

и в различных сферах профессиональной деятельности; 

- способность представлять и использовать потенциал печатных и 

электронных средств массовой информации для оказания 

юридической помощи и налаживания связей с общественностью 

виде диалога, презентаций, аналитических отчетов; 

- способность правильно составлять исковые заявлений, жалоб, 

запросов, заявлений, правильному построению речи при 

осуществлении защиты в суде по гражданским делам. 

21  БП ЖК Қаржылық 

құқық 

3 7.2 Пәннің мазмұны: Қаржы және мемлекеттің қаржылық қызметі. 

Қаржы құқығы құқық саласы ретінде: пәні, әдістері, жүйесі. Қаржы 

құқығы ғылымы Қазақстан Республикасы заң ғылымының құрамдас 

бөлігі ретінде. Қаржылық-құқықтық нормалар және қаржылық 

құқықтық қатынастар. Мемлекет жүйесінің ақша-кредит 

саясатының құқықтық негіздері. Мемлекеттік қаржы саласындағы 

басқарма. Қаржылық жоспарлаудың құқықтық негіздері. Қаржылық 

жоспарлаудың құқықтық негіздері. 

Оқу нәтижелері: 

- қаржылық қатынастардың мазмұнын және қаржылық 

қатынастарды құқықтық реттеудің ерекшеліктерін білу; 

- негіз қалаушы теориялық ережелер саласында, Қазақстан 

Республикасының қаржылық қатынастарды реттеу саласындағы 

заңнамасын білу; 

- Қазақстан Республикасындағы қаржылық қатынастарды реттейтін 

нормативтік-құқықтық нормалардың мазмұнын білу; 

Қазақстан 

Республикас

ының салық 

құқығы 

Талап 

етілмейді 
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- қаржы заңнамасын және құқық қолдану практикасын түсіндіру 

бойынша алдын алу жұмыстарын жүргізе білу; 

- заң нормаларының және өзге де нормативтік құқықтық актілердің 

мазмұнын, атап айтқанда, мүліктік (қаржылық) дауларды қарау 

кезінде түсіндіру қабілеті; 

- мүліктік (қаржылық) дауларды шешудің құқық қолдану және сот 

практикасын қорыту негізінде жасалған міндеттер мен оқиғаларды 

шешу қабілеті. 

  БД ВК Финансовое 

право 

3 7.2 Содержание дисциплины: Финансы и финансовая деятельность 

государства. Финансовое право, как отрасль права: предмет, 

методы, система. Наука финансового права как составная часть 

юридической науки Республики Казахстан. Финансово – правовые 

нормы и финансовые правоотношения. Правовые основы денежной 

политики системы государства. Управление в области 

государственных финансов. Правовые основы финансового 

планирования. Правовые основы финансового планирования.  

Результаты обучения: 

- знание содержание финансовых отношений и особенности 

правового регулирования финансовых отношений 

- знание в области основополагающих теоретических положений 

законодательства Республики Казахстан в области регулирования 

финансовых отношений  

- знание содержания нормативно-правовых норм, регулирующих 

финансовые отношения в Республике Казахстан 

- умение проводить профилактическую работу по разъяснению 

финансового законодательства и правоприменительной практики 

- способность толковать содержание норм законов и иных 

нормативных правовых актов, в частности, при рассмотрении 

имущественных (финансовых) споров; 

- способность решать задачи и казусы, составленные на основе 

обобщения правоприменительной и судебной практики разрешения 

имущественных (финансовых) споров. 

Налоговое 

право 

Республики 

Казахстан 

Не требуется 

 

22  КП ЖК Қазақстан 

Республикас

5 7.1 Пәннің мазмұны: Салық құқығы ұғымы. Салықтарды белгілеу 

тәртібі. Салық түрлері. Салықтық әкімшілендіру. Салық салу 

саласындағы құқық бұзушылықтар. Салық құқығының негізгі 

Қазақстан 

Республикас

Қаржылық 

құқық 
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ының салық 

құқығы 

құқықтық көздері. Салық салудың нормативтік материалдары. 

Мемлекеттің салық жүйесін құру. Салық салу субъектілерінің 

міндеттері. Салық заңнамасын бұзғаны үшін заңды жауапкершілік. 

Оқу нәтижелері: 

- салық салу нысанасын, нысанын, салық салу тәртібін, әртүрлі 

салық қатынастары жүйесінде салық заңнамасының жұмыс істеуін 

білу; 

- шағын, орта және ірі кәсіпорындар, фермерлік шаруашылықтар 

үшін арнаулы салық режимін қолдану және қолдану тәртібін білу; 

- нақты жағдайды зерделеу жағдайында қолданыстағы салық 

заңнамасын пайдалана білу, мәселелерді талдау, салық 

заңнамасының нормаларын қолдану; 

- проблемаларды шешудегі мемлекеттік-құқықтық құбылыстың 

мәні мен мазмұнын сипаттайтын негізгі мәселелер мен ұғымдармен 

еркін жұмыс істей білу; 

- салық кодексі мен құқықтық актілерді талқылау және қолдану 

кезінде салық және құқықтық мәселелер бойынша өз көзқарасын 

қисынды білдіру қабілеті; 

- Қазақстанның салық заңнамасына сәйкес жағдайды дұрыс бағалау 

және деректерді заңды тәсілмен талдау қабілеті.  

ының еңбек 

құқығы 

 

  ПД ВК Налоговое 

право 

Республики 

Казахстан 

5 7.1 Содержание дисциплины: Понятие налогового права. Порядок 

установления налогов. Виды налогов. Налоговое амнистирование. 

Правонарушения в сфере налогооблажения. Основные правовые 

источники налогового права. Нормативные материалы 

налогоблажения. Построение налоговой системы государства. 

Обязанности субъектов налогоблажения. Юридическая 

ответственность за нарушение налогового законодательства. 

Результаты обучения: 

- знание предмета, формы налогообложения, порядок 

налогообложения, функционирование налогового законодательства 

в системе различных налоговых отношений; 

- знание порядка применения и применения специального 

налогового режима для малых, средних и крупных предприятий, 

фермерских хозяйств; 

Трудовое 

право 

Республики 

Казахстан 

 

Финансовое 

право 



36 

 

- умение использовать действующего налогового законодательства, 

анализ вопросов, применение норм налогового законодательства в 

случае изучения конкретного случая; 

- умение свободно работать с ключевыми вопросами и понятиями, 

описывающими сущность и содержание государственно-правового 

явления в решении проблем; 

- способность логически выразить свою точку зрения по налоговым 

и правовым вопросам при обсуждении и применении налогового 

кодекса и правовых актов; 

- способность правильно оценивать ситуацию и анализировать 

данные законным способом в соответствии с налоговым 

законодательством Казахстана. 

23  БП ТК Қылмыстық 

психология 

3 3 Пәннің мазмұны: Қылмыстық психологияның пәні мен міндеттері. 

Қылмыстық мінез-құлықтың себептері.  Қылмыскердің тұлғасы. 

Қылмыскерлердің жекелеген санаттарына психологиялық талдау. 

Қылмыстық мінез-құлықтың себептері. Қылмыс құрбандарының 

Құрбан болуының психологиялық аспектілері. Қылмыстық 

топтардың психологиясы. Кәмелетке толмаған қылмыскерлердің 

психологиясы. Қылмыстық субмәдениет. 

Оқу нәтижесі: 

- жеке тұлғаны әлеуметтендіру психологиясы, қылмыстық мінез-

құлықтың психологиялық тетіктері, қылмыскер мен қылмыстық 

топтардың жеке психологиясы туралы білім; 

- құқық бұзушылықтың психологиялық тетіктері және қылмыстық 

мінез-құлық заңдылықтары туралы білім; 

- құқық нормаларымен мінез-құлық пен іс-әрекетті реттеудің негізгі 

психологиялық заңдылықтарын, сондай-ақ жеке адамның 

қылмыстық көзқарасын қалыптастыруға, қылмыстық ниетті 

қалыптастыруға, қылмысты дайындауға және жасауға және мінез-

құлықтың қылмыстық стереотипін жасауға байланысты 

заңдылықтарды білу; 

- қылмыскердің жеке басының психологиялық ерекшеліктерін, 

қылмыстық топтың қалыптасуының, жұмыс істеуінің және 

ыдырауының психологиялық заңдылықтары мен тетіктерін білу; 

Заң 

психологияс

ы 

1. Сот 

медицинасы 

мен 

психиатрия 

негіздері 

2. 

Криминологи

я 
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- психологиялық аспектіде осы тұлға мен топқа әсер ету жолдары 

мен тәсілдерін таба білу; 

- құқық бұзушының жеке басының психологиялық ерекшеліктерін, 

қылмыстық топтардың құрылымы мен психологиялық 

ерекшеліктерін бағалау қабілеті; 

- белгілі бір оқу міндеттерін шешу қабілеті – нақты"оқиғаларды" 

талдау қабілеті. 

  БД КВ Криминальн

ая 

психология 

 

3 3 Содержание курса: Предмет и задачи криминальной психологии. 

Причины преступного поведения.  Личность преступника. 

Психологический анализ отдельных категорий преступников. 

Мотивы преступного поведения. Психологические аспекты 

виктимности жертв преступлений. Психология преступных групп. 

Психология несовершеннолетних преступников. Криминальная 

субкультура. 

Результаты обучения: 

-знание о психологии десоциализации личности, психологических 

механизмах преступного поведения, психологии личности 

преступника и преступных групп; 

- знание о психологических механизмах правонарушений и 

закономерностях преступного поведения;  

- знание основные психологические закономерности регуляции 

поведения и деятельности нормами права, а также закономерности, 

связанные с формированием преступной установки личности, 

образованием преступного умысла, подготовкой и совершением 

преступления, и созданием преступного стереотипа поведения; 

- умение знать психологические особенностей личности 

преступника, психологических закономерностях и механизмах 

образования, функционирования и распада преступной группы 

- умение находить пути и способы воздействия на данную личность 

и группу в психологическом аспекте; 

- способность оценивать психологические особенности личности 

правонарушителя, структуру и психологические особенности 

преступных групп; 

- способность решать определенные учебные задачи – 

проанализировать конкретные «казусы». 

Юридическа

я 

психология 

1. Основы 

судебной 

медицины и 

психиатрии 

2. 

Криминологи

я 
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24  БП ТК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Құқық 

қорғау 

органдары 

5 3 Пәннің мазмұны: Құқық қорғау органдарының түсінігі, пәні, 

міндеттері және түрлері. Құқық қорғау қызметінің белгілері. ҚР сот 

билігінің түсінігі. Сот төрелігінің түсінігі мен ерекшеліктері, оның 

принциптері. Сот жүйесі және конституциялық бақылау ұғымы. 

Конституциялық іс жүргізу. Прокуратура, ҰҚК, ІІМ, Әділет 

органдары, мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл агенттігі. Қазақстан Республикасының адвокатура, 

кеден органдары. 

Оқу нәтижелері:  

- сот билігінің, құқық қорғау органдарының, судьяның, сот 

төрелігінің түсінігін, даму тарихын, демократиялық 

қағидаттарының кезеңдерін білу; 

- судьялыққа кандидаттардың тағылымдамадан өту тәртібін, соттар 

төрағаларының өкілеттіктерін, тәуелсіздікті, судьялардың 

кепілдіктерін білуі; 

- үкімді, шешімді, қаулыны, шағымды, наразылықты, 

апелляциялық, кассациялық шағымдарды, арыздарды жасай білу, 

азаматтық істер бойынша өкілдікті жүзеге асыра білу; 

- қылмыстық істер бойынша өкілдікті қорғауды жүзеге асыру, 

жарналар, шарттар жасау, құқық, норма, заң практикасы 

саласындағы білімді қолдану білігі; 

- қоғамдық қатынастарда, әкімшілік қызмет барысында туындайтын 

нақты практикалық жағдайларда құқық нормалары мен 

теорияларын қолдану қабілеті; 

құқықтық норманы қолдана отырып, заңды дәлелдемелер келтіру, 

азаматтық немесе қылмыстық норманы қолданудың құқықтық 

салдарын түсіне отырып әрекет ету қабілеті. 

Заң 

психологияс

ы 

 

1. 

Прокурорлық 

қадағалау 

2. Сот және 

сот төрелігі 

 

  БД КВ Правоохран

ительные 

органы  

5 3 Содержание курса: Понятие, предмет, задачи и виды 

правоохранительных органов. Признаки правоохранительной 

деятельности. Понятие судебной власти в РК. Понятие и 

особенности правосудия, его принципы. Понятие судебной системы 

и конституционного контроля. Конституционное производство. 

Органы Прокуратуры, КНБ, МВД, Юстиции, Агенства по делам 

государственной службы и противодействию коррупции. 

Адвокатура, Таможенные органы Республики Казахстан. 

Юридическа

я 

психология 

1. 

Прокурорски

й надзор 

2. Суд и 

правосудие 
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Результаты обучения: 

- знание понятия, историю развития, этапы демократических 

принципов судебной власти, правоохранительных органов, судьи, 

правосудия; 

- знание порядок прохождения стажировки кандидатами в судьи, 

полномочия председателей судов, независимость, гарантии судей; 

-умение составлять приговор, решение, постановление, жалобу, 

протест, апелляционные, кассационные жалобы, заявления, 

осуществлять представительство по гражданским делам; 

-умение осуществлять защиту представительства по уголовным 

делам, заключать взносы, договоры, применять знания в области 

права, нормы, юридической практики; 

- способность применять нормы и теории права в общественных 

отношениях, в конкретных практических условиях, возникающих в 

ходе административной деятельности; 

способность с применением правовой нормы привести 

юридические доказательства, действовать с пониманием правовых 

последствий применения гражданской либо уголовной нормы. 

25  БП ТК 

 

Қазақстан 

Республикас

ының 

қылмыстық 

құқығы 

(ерекше 

бөлім) 

5 4 Пәннің мазмұны: Адамға қарсы қылмыстар. Меншікке қарсы 

қылмыстар. Конституциялық құрылыстың негіздеріне қарсы 

қылмыстар. Жануарлар дүниесі мен қоршаған ортаға қарсы 

қылмыстар. Медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

Терроризм. Бандитизм. Басқару тәртібіне қарсы қылмыстар. 

Сыбайлас жемқорлық қылмыстар. Әскери қылмыстар. 

Оқу нәтижесі: 

- қылмыстық-құқықтық реттеудің, қоғамдық қауіпті әрекеттердің 

(қылмыстардың), жазаның нысанасы мен әдісі туралы іс-әрекеттер 

және оларды тағайындау тәртібі үшін көзделген білім алу; 

- қылмыстық құқықтың ерекше бөлігінің негізгі ұғымдарының, 

санаттарының, құқықтық институттарының мәні мен мазмұнын 

білу; 

- заңды фактілерді және олармен байланысты туындайтын 

құқықтық қатынастарды талдай білу, құқықтық нормаларды талдай, 

түсіндіре және дұрыс қолдана білу; 

Қазақстан 

Республикас

ының 

қылмыстық 

құқығы 

(жалпы 

бөлім) 

Қылмыстық іс 

жүргізу 

құқығы 
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- заңға дәл сәйкес шешім қабылдай білу және заңды іс-әрекеттер 

жасау, Нормативтік құқықтық актілерге құқықтық сараптама 

жүргізу; 

- білікті заң қорытындылары мен консультациялар беру қабілеті; 

заң құжаттарын дұрыс құрастыру және ресімдеу; 

- қылмыстар жасауға ықпал ететін мән-жайларды анықтау, 

қылмыстардың алдын алу және профилактикасы жөніндегі 

қызметті жоспарлау және жүзеге асыру қабілеті. 

  БД КВ Уголовное 

право 

Республики 

Казахстан 

(особенная 

часть) 

5 4 Содержание курса: Преступления против личности. Преступления 

против собственности. Преступления против основ 

конституционного строя. Преступления против животного мира и 

окружающей среды. Медицинские уголовные правонарушения.  

Терроризм. Бандитизм. Преступления против порядка управления. 

Коррупционные преступления. Воинские преступления. 

Результаты обучения: 

- знание о предмете и методе уголовно-правового регулирования, 

деяния общественно опасными (преступлениями), наказания 

предусмотрены за деяния и порядок их назначения; 

- знание сущность и содержание основных понятий, категорий, 

правовых институтов особенной части уголовного права; 

- умение анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

- умение принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; 

- способность давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации; правильно составлять и оформлять юридические 

документы; 

- способность выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений, планировать и осуществлять 

деятельность по предупреждению и профилактике преступлений. 

Уголовное 

право 

Республики 

Казахстан 

(общая 

часть) 

Уголовно-

процессуальн

ое право 

26  БП ТК 

 

Прокурорлы

қ қадағалау 

5 5 Пәннің мазмұны: Прокурорлық қадағалау түсінігі, пәні, жүйесі, 

конституциялық негіздері, оның қызметін ұйымдастыру 

принциптері. Құқықтық статистика жүйесі. Прокуратура 

Құқық 

қорғау 

органдары 

Қылмыстық-

атқару 

құқығы 
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органдарындағы қызмет. Мемлекеттік органдар, ұйымдар, 

қоғамдық бірлестіктер қызметінің заңдылығын прокурорлық 

қадағалау. Құқық қорғау органдарындағы заңдылықты қадағалау 

түрлері. Соттарда істердің қаралуын, әкімшілік іс жүргізуді 

қадағалау. 

Оқу нәтижелері: 

- ҚР Конституциясының және конституциялық заңдарының 

нормаларын, қылмыстық іс жүргізу заңнамасының нормаларын 

білу;  

- прокурорлық қадағалаудың негізгі ұғымдары мен санаттарының 

мәні мен мазмұнын білу (қызметтің құқықтық негізі, прокурорлық 

тексерудің мәні, прокурорлық тексерудің объектісі); 

- ҚР заңнамасын, оның ішінде ҚР Конституциясын, 

конституциялық заңдар мен заңдарды, сондай-ақ қоғамдық өмірде 

және практикалық қызметте одан әрі сақтау мақсатында жалпыға 

бірдей танылған қағидаттарды, халықаралық құқық нормалары мен 

ҚР халықаралық шарттарын талдай білу; 

- ҚР заңнамасына дәл сәйкестікте негізгі шешімдерді қабылдай білу 

және қылмыстық іс жүргізу іс-әрекеттерін жасай білу; 

- құқықтың материалдық және іс жүргізу нормаларын бағдарлай 

білу, міндеттерді шешу үшін құқық нормаларын қолдану; 

- прокурорлық қызмет үшін маңызы бар заңды құжаттарды талдау 

және бағалау және оларға құқық нормаларын қолдану қабілеті. 

  

  БД КВ Прокурорск

ий надзор 

5 5 Содержание курса: Понятие, предмет, система прокурорского 

надзора, конституционные основы, принципы организации его 

деятельности. Система правовой статистики. Служба в органах 

прокуратуры. Прокурорский надзор за законностью деятельности 

государственных органов, организаций, общественных 

объединений. Виды надзора за законностью в правоохранительных 

органах. Надзор за рассмотрением дел в судах, за 

административным производством. 

Результаты обучения: 

- знание нормы Конституции и конституционных законов, нормы 

уголовно-процессуального законодательства РК;  

Правоохран

ительные 

органы  

 

Уголовно-

исполнительн

ое право 

 



42 

 

- знание сущность и содержание основных понятий и категорий 

прокурорского надзора (правовая основа деятельности, предмет 

прокурорской проверки, объект прокурорской проверки); 

- умение анализировать законодательство РК, в том числе 

Конституцию РК,  конституционные законы и законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры РК в целях их дальнейшего соблюдения 

в общественной жизни и практической деятельности; 

- умение принимать основные решения и совершать уголовно-

процессуальные действий в точном соответствии с 

законодательством РК; 

- способность ориентироваться в материальных и процессуальных 

нормах права, применять нормы права для решения задач; 

- способность анализировать и оценивать юридические документы 

имеющие значение для прокурорской деятельности и применять к 

ним нормы права. 

27  БП ТК Қылмыстық 

құқық 

бұзушылықт

арды тергеу 

теориясы 

мен 

практикасы 

10 5,6 Пәннің мазмұны: Қылмыстарды тергеу теориясы мен 

практикасының жалпы ережелері. Тергеуге қарсы іс-қимыл және 

оны жедел-іздестіру құралдары мен әдістерімен еңсеру жолдары. 

Қылмыс жасау әдісі туралы ілімдер. Жалған алибиді анықтау. 

Адамның жыныстық қол сұғылмаушылығы мен жыныстық 

бостандығына қарсы қылмыстарды тергеу әдістемесі. Меншікке 

қарсы қылмыстарды тергеу әдістемесі. Есірткі құралдарының 

заңсыз айналымына байланысты қылмыстарды тергеу әдістемесі. 

Оқу нәтижелері: 

- тергеу әрекеттерінің жедел іс-шараларын жүргізу тактикасының 

теориясы мен практикасын білу; 

- қылмыстарды ашу және тергеуді ұйымдастыру нысаны мен 

әдістерін, жекелеген түрлер мен топтар қылмыстарын ашу және 

тергеу әдістемесін білу; 

- қылмыстық заңға дәл сәйкестікте шешім қабылдау және заңды іс-

әрекеттер жасау білігі; 

- қылмыстық заңды қолдану саласында білікті заң қорытындылары 

мен консультациялар бере білу; 

Халықаралы

қ 

қылмыстық 

құқық 

 

Қылмыстық 

сот ісін 

жүргізуде 

дәлелдеу 
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қылмыс жасауға ықпал ететін жағдайларды талдай білу және 

анықтау қабілеті; 

- құқық бұзушылық профилактикасының алдын алу жөніндегі 

қызметті жоспарлау және жүзеге асыру, сыбайлас жемқорлық 

мінез-құлқына баға беру және жолын кесуге жәрдемдесу қабілеті; 

- халықаралық қылмыстық құқықтың негізін құрайтын 

нормативтік-құқықтық актілер базасын білу. 

  БД КВ Теория и 

практика 

расследован

ия 

уголовных 

правонаруш

ений 

10 5,6 Содержание курса: Общие положения теории и практики 

расследования преступлений. Противодействие расследованию и 

пути его преодолении оперативно-розыскными средствами и 

методами. Учения о способе совершения преступления. Выявление 

ложного алиби. Методика расследования преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Методика расследования преступлений против собственности. 

Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств. 

Результаты обучения: 

- знание теорию и практику тактики производства оперативных 

мероприятий следственных действий;  

- знание формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений, методики раскрытия и расследования преступлений 

отдельных видов и групп; 

- умение принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с уголовным законом; 

- умение давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в области применения уголовного закона; 

- способность выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений; 

- способность планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению профилактике правонарушений, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения. 

Международ

ное 

уголовное 

право 

Доказывание 

в уголовном 

судопроизвод

стве 

28  БП ТК 

 

Қылмыстық 

сот ісін 

жүргізуде 

дәлелдеу 

5 7.1 Пәннің мазмұны: Дәлелдеу, оның мәні мен мақсаттары. Қылмыстық 

сот ісін жүргізудегі дәлелдеу ерекшеліктері. Дәлелдеу пәні мен 

шектері. Дәлелдеу құралдары. Қылмыстық іс жүргізу дәлелдерінің 

жіктелуі. Олардың процедуралық формасының ерекшеліктері. 

1.Заңгердің 

кәсіби 

этикасы 

және 

Сот 

дәлелдемелері

нің теориясы 
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Дәлелдеу қызметінің кезеңдері мен деңгейлері. Дәлелдеу 

субъектілері: құқықтық мәртебе. Дәлелдеуде жедел-іздестіру 

қызметінің нәтижелерін пайдалану. Преюдиция. 

Оқу нәтижелері: 

- қазіргі заманғы сот реформасына байланысты қылмыстық іс 

жүргізу құқығын дамытуды білу және қылмыстық сот ісін 

жүргізудегі қылмыстық процестің функцияларын түсіну; 

- кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында алдын ала тергеу және сот 

талқылауын жүргізудің бекітілген әдістерін білу; 

- кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында алдын ала тергеу және сот 

талқылауын жүргізудің заңнамалық бекітілген әдістерін қолдана 

білу; 

- ҚР Конституциясында белгіленген адамның және азаматтың 

заңды құқықтары мен бостандықтарын бұзбай, қылмыстық 

процестің барлық сатыларында іс жүргізу әрекеттерін жүргізе білу; 

- тергеу кезінде жиналған дәлелдемелерді бағалауда аналитикалық 

қызметті жүзеге асыру және осы негізде іс жүргізу шешімдерін 

тұжырымдау мүмкіндігі; 

- Қылмыстық сот ісін жүргізудің сотқа дейінгі сатыларында 

дәлелдеудің маңызды құралы ретінде тергеу әрекеттерін қолдану 

қабілеті: жалпы сипаттамасы. 

сыбайлас 

жемқорлыққ

а қарсы 

мәдениет 

2.Қылмысты

қ құқық 

бұзушылықт

арды тергеу 

теориясы 

мен 

практикасы 

 

28  БД КВ Доказывани

е в 

уголовном 

судопроизво

дстве 

5 7.1 Содержание курса: Доказывание, его сущность и цели. 

Особенности доказывания в уголовном судопроизводстве. Предмет 

и пределы доказывания. Средства доказывания. Классификация 

уголовно-процессуальных доказательств. Особенности их 

процессуальной формы. Этапы и уровни доказательственной 

деятельности. Субъекты доказывания: правовой статус. 

Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Преюдиция. 

Результаты обучения: 

- знание перспективы развития современного уголовно-

процессуального права, в связи с проводимой судебной реформой и 

понимать функции уголовного процесса в уголовном 

судопроизводстве; 

1.Профессио

нальная 

этика 

юриста и 

антикоррупц

ионная 

культура 

2.Теория и 

практика 

расследован

ия 

уголовных 

правонаруш

ений 

Теория 

судебных 

доказательств 
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- знание закреплённые методы проведения предварительного 

расследования и судебного разбирательства в различных сферах 

профессиональной деятельности 

- умение применять законодательно закреплённые методы 

проведения предварительного расследования и судебного 

разбирательства в различных сферах профессиональной 

деятельности; 

- умение представлять проведение процессуальных действий на 

всех стадиях уголовного процесса, не нарушая при этом 

установленных Конституцией РК законных прав и свобод человека 

и гражданина; 

- способность осуществлять аналитическую деятельность в оценке 

собранных доказательств при расследовании и формулировать на 

этой основе процессуальные решения; 

- Способность применять следственные действия как важнейшее 

средство доказывания на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства. 

29  БП ТК Тергеу 

әрекеттеріні

ң әдістемесі 

3 7.2 Пәннің мазмұны: Алдын ала тергеу түсінігі және жалпы шарттары. 

Алдын ала тергеу. Шұғыл әрекеттерді анықтау және жүргізу. 

Тергеуді жоспарлау. Дәлелдеме және дәлелдеу. Күдікті ретінде 

тарту. Өндіру тергеу іс-әрекеттер. Қылмыстық істі қозғау. 

Айыпталушы ретінде тарту. Алдын ала тергеудің аяқталуы. 

Оқу нәтижелері: 

- қылмыстық сот ісін жүргізуді, қылмыстық іс жүргізу құқығының 

негізгі ережелерін, оны қолдану практикасын білу; 

- іс жүргізу және тергеу әрекеттерінің түсінігі мен мәнін білу; 

қылмыстық процеске қатысушылардың оның әртүрлі 

сатыларындағы іс-әрекеттерінің ерекшеліктері мен тәртібі; 

- негізгі ұғымдар мен категорияларды меңгеру, проблемалық 

мәселелер бойынша өз көзқарасын логикалық сауатты білдіру және 

негіздеу; 

- қылмыстық іс жүргізу құқығының нормаларын қолдана білу, 

проблемалық мәселелер бойынша өз көзқарасын логикалық сауатты 

білдіру және негіздеу; 

Жедел-

іздестіру 

қызметі 

Талап 

етілмейді 
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- қылмыстық іс жүргізу құжаттарын жасау, тергеу және іс жүргізу 

іс-әрекеттерін жүргізу проблемаларына еркін бағдарлану қабілеті;  

- іс жүргізу әрекеттерінің құрылымы мен тәртібі және іс жүргізу 

құжаттарын дайындау туралы тұтас түсінік қалыптастыру қабілеті. 

  БД КВ Методика 

следственны

х действий 

 

3 7.2 Содержание курса: Понятие и общие условия предварительного 

расследования. Предварительное следствие. Дознание и 

производство неотложных действий. Планирование расследования. 

Доказательства и доказывание. Привлечение в качестве 

подозреваемого. Производство следственных действий. 

Привлечение в качестве обвиняемого. Окончание предварительного 

расследования. 

Результаты обучения: 

- знание уголовного судопроизводства, основные положения 

уголовно-процессуального права, практики его применения;  

- знание понятие и сущность процессуальных и следственных 

действий; особенности и порядок действий участников уголовного 

процесса на различных его стадия; 

- умение владеть основными понятиями и категориями, логически 

грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

проблемным вопросам; 

- умение применять нормы уголовно-процессуального права, 

логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения 

по проблемным вопросам; 

- способность составлять уголовно-процессуальные документы, 

свободно ориентироваться в проблемах производства следственных 

и процессуальных действий; 

- способность сформировать целостное представление о структуре 

и порядке производства процессуальных действий и составлении я 

процессуальных документов. 

Оперативно-

розыскная 

деятельност

ь 

Не требуется 

30  БП ТК 

 

Жедел-

іздестіру 

қызметі 

5 5 Пәннің мазмұны: Курстың пәні, міндеттері және жүйесі. Құқық 

қорғау органдарының қылмысқа қарсы күрестегі жедел-іздестіру 

қызметі. Жедел-іздестіру қызметінің құқықтық негіздері мен 

қағидаттары. Жедел-іздестіру қызметінің күштері мен құралдары. 

Жедел-іздестіру қызметіне қатысатын адамдарды құқықтық және 

Халықаралы

қ 

қылмыстық 

құқық 

1. Тергеу 

әрекеттерінің 

әдістемесі 

2. 

Криминалист

ика  
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әлеуметтік қорғау. Жедел-іздестіру іс-шараларының ұғымы және 

түрлері. Оларды жүргізу тәртібі. 

Оқу нәтижелері: 

- жедел-іздестіру қызметі теориясының негізгі теориялық 

түсініктері мен категорияларын білу; 

- құқық қорғау огандары жедел-іздестіру қызметінің негізгі 

қағидаттары мен мазмұны; 

- ҚР-да жүргізіліп жатқан құқықтық, сот-құқықтық реформаларды 

білу және осы үдерістегі жедел-іздестіру органдарының орны, 

қылмысқа қарсы іс-қимыл саласындағы ЖІҚ рөлі; 

- жедел-іздестіру қызметінің тиімділігін арттыруға арналған заң 

ғылымы және практика әзірлеген ұсынымдарға бағдарлай білу; 

- жедел-іздестіру қызметі саласында құқықтық нормаларды дұрыс 

қолдана білу; 

- ЖІҚ саласында құқықтық нормаларды іс жүзінде қолдану 

дағдыларын жетілдіру қабілеті. 

 

  БД КВ Оперативно-

розыскная 

деятельност

ь 

5 5 Содержание курса: Предмет, задачи и система курса. Оперативно-

розыскная деятельность правоохранительных органов в борьбе с 

преступностью. Правовые основы и принципы оперативно-

розыскной деятельности. Силы и средства оперативно-розыскной 

деятельности. Правовая и социальная защита лиц, участвующих в 

оперативно-розыскной деятельности. Понятие и виды оперативно-

розыскных мероприятий. Порядок их проведения. 

Результаты обучения: 

- знание базовые теоретические понятия и категории теории 

оперативно-розыскной деятельности; 

- основные принципы и содержание оперативно-розыскной 

деятельностизнание проводимых в РК правовой, судебно-правовой 

реформ и место оперативно-розыскных органов в этом процессе, 

роль ОРД в сфере противодействия преступности; 

- умение ориентироваться в разработанных юридической наукой и 

практикой рекомендациях, предназначенных для повышения 

эффективности оперативно-розыскной деятельности; 

- умение правильно применять правовые нормы в сфере 

оперативно-розыскной деятельности; 

Международ

ное 

уголовное 

право 

1. Методика 

следственных 

действий 

2. 

Криминалист

ика  
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- совершенствовать навыки по практическому применению 

правовых норм в сфере ОРДспособность правильно использовать 

современные информационные технологии для решения 

практических задач оперативно-розыскной деятельности; 

- способность демонстрировать готовность к выполнению 

профессиональных обязанностей; 

- по обеспечению законности, соблюдения прав и свобод граждан 

в сфере  ОРД. 

31  БП ТК 

 

Халықаралы

қ 

қылмыстық 

құқық 

5 4 Пәннің мазмұны: Халықаралық қылмыстық құқық түсінігі және 

пәні. Мемлекеттердің қылмысқа қарсы күрес саласындағы 

ынтымақтастығының шарттық және институционалдық нысандары. 

Халықаралық қылмыстар мен халықаралық сипаттағы 

қылмыстардың түсініктері мен түрлері. Жеке тұлғалардың 

Халықаралық қылмыстық жауапкершілігі. қылмыстық істер 

бойынша құқықтық көмек институты. Қазақстан Республикасының 

қылмысқа қарсы күрес саласындағы шарттық практикасы. 

Халықаралық терроризм. 

Оқу нәтижелері: 

-құқық қолдану тәжірибесін, отандық және шетелдік тәжірибені 

ескере отырып, халықаралық және конвенциялық қылмыстар 

құрамының сипаттамасын білу; 

- халықаралық қылмыстық құқықтың негізін құрайтын 

нормативтік-құқықтық актілер базасын білу шет елдерде тергеу 

әрекеттерін жүргізу тактикасын білу;  

- халықаралық қылмыстық құқықтың тиісті нормаларын қолданбай 

шешу мүмкін болмайтын нақты міндеттерді тұжырымдай білу; 

- кәсіби қызметте халықаралық құқықтың жалпыға танылған 

қағидаттары мен нормаларын анықтай білу; 

- кәсіби қызметте халықаралық қылмыстық нормативтік құқықтық 

актілерді қолдану қабілеті; 

- қылмыстарды халықаралық қылмыстық құқық және оның 

негіздері бойынша жіктеу қабілеті. 

Қазақстан 

Республикас

ының 

қылмыстық 

құқығы 

(жалпы 

бөлім) 

 

1. Қылмыстық 

құқық 

бұзушылықта

рды тергеу 

теориясы мен 

практикасы 

2. Жедел-

іздестіру 

қызметі 

  БД КВ Международ

ное 

5 4 Содержание курса: Понятие и предмет международного уголовного 

права. Договорные и институтционные формы сотрудничества 

государств в области борьбы с преступностью. Понятия и виды 

Уголовное 

право 

Республики 

1. Теория и 

практика 

расследовани
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уголовное 

право 

международных преступлений и преступлений международного 

характера. Международная уголовная ответственность физических 

лиц. Институт правовой помощи по уголовным делам. Договорная 

практика Республики Казахстан а области борьбы с преступностью. 

Международный терроризм. 

Результаты обучения: 

- знание характеристику составов международных и 

конвенционных преступлений с учетом правоприменительной 

правоохранительной практики, отечественного и зарубежного 

опыта; 

- знание нормативно-правовую базу, которая составляет основу 

международного уголовного права, тактики производства 

следственных действий в зарубежных странах;  

- умение формулировать конкретные задачи решение которых не 

представляется возможным без применения соответствующих норм 

международного уголовного права; 

- умение определять  общепризнанные принципы и нормы 

международного права в профессиональной деятельности; 

- способность применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности; 

- способность классифицировать преступления по международному 

уголовному праву и определения ее основания. 

Казахстан 

(общая 

часть) 

 

я уголовных 

правонарушен

ий 

2. 

Оперативно-

розыскная 

деятельность 

32  БП ТК 

 

Қылмыстық 

іс жүргізу 

құқығы 

5 6 Пәннің мазмұны: Қылмыстық іс жүргізу құқығының түсінігі, 

жүйесі. Қылмыстық процестің кезеңдері. Қылмыстық іс жүргізу 

құқығының субъектілері. Жариялы, жекеше-жариялы және жекеше 

айыптау істері. Тергеу әрекеттері. Басты сот талқылауы. 

Апелляциялық шағымдану сатысы. Кассациялық шағымдану 

кезеңі. Істі жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қарау. 

Оқу нәтижелері: 

- жедел-іздестіру қызметі теориясының негізгі теориялық 

түсініктері мен категорияларын білу, 

- жедел-іздестіру қызметінің негізгі қағидаттары мен мазмұнын 

білу;  

- ҚР-да жүргізіліп жатқан құқықтық, сот-құқықтық 

реформаларды білу және осы үдерістегі жедел-іздестіру 

Қазақстан 

Республикас

ының 

Қылмыстық 

құқығы 

(Ерекше 

бөлім) 

Қылмыстық іс 

жүргізу 

құжаттарын 

жасау 

бойынша 

практикум 
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органдарының орны, қылмысқа қарсы іс-қимыл саласындағы ЖІҚ 

рөлі; 

- жедел-іздестіру қызметінің тиімділігін арттыруға арналған заң 

ғылымы және практика әзірлеген ұсынымдарға бағдарлай білу 

- жедел-іздестіру қызметі саласында құқықтық нормаларды 

дұрыс қолдана білу, 

- ЖІҚ саласында құқықтық нормаларды іс жүзінде қолдану 

дағдыларын жетілдіру; 

- жедел-іздестіру қызметінің практикалық міндеттерін шешу 

үшін заманауи ақпараттық технологияларды дұрыс пайдалану 

қабілеті; 

- ЖІҚ саласында заңдылықты, азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарын сақтауды қамтамасыз ету бойынша кәсіби 

міндеттерді орындауға дайындығын көрсету қабілеті. 

  БД КВ Уголовно-

процессуаль

ное право 

5 6 Содержание курса: Понятие, система уголовного процессуального 

права. Стадии уголовного процесса. Субъекты уголовно-

процессуального права. Дела публичного, частно-публичного и 

частного обвинения. Следственные действия. Главное судебное 

разбирательство. Стадия апелляционного обжалования. Стадия 

кассационного обжалования. Рассмотрение дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам.         

Результаты обучения:  

- знание особенности правового регулирования уголовно-

процессуальных, общественных отношений, содержание 

теоретических подходов к правовым актам; 

- знание механизмов преступных, видов защиты прав юридического 

лица, основы, характер, взаимосвязь правовых, государственных 

явлений; 

- умение использовать нормативные акты в профессиональной 

деятельности, применять введенные в действие законодательные 

новшества; 

- грамотно вести документооборот, используя компьютерные, 

информационные технологии, составлять различные документы 

уголовно-правового характера; 

Уголовное 

право 

Республики 

Казахстан 

(особенная 

часть 

Практикум по 

составлению 

уголовно-

процессуальн

ых 

документов 
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- способность составлять, готовить документы уголовно-правового 

характера, готовить информацию по запросам юридических и 

физических лиц; 

- способность логически анализировать преступную ситуацию, 

владеть всеми метками деталей, ситуациями, связанными с кругами 

выполняемой работы. 

33  БП ТК 

 

Қылмыстық 

іс жүргізу 

құжаттарын 

жасау 

бойынша 

практикум 

5 7.1 Пәннің мазмұны: Қылмыстық-құқықтық қатынастардың жіктелуі. 

Қылмыстық-құқықтық қатынастарды тоқтату, өзгерту. 

Қылмыстық-құқықтық қатынастардың туындау, өзгеру, тоқтатылу 

негіздері. Қылмыстық-құқықтық фактілер, құрамдар. Қылмыстық 

істерде сот практикасының қажеттілігі. Теория мен практиканың 

жалпы курстарында қылмыстық іс жүргізу құжаттарын жасау. 

Әртүрлі қылмыстық істерді қарау мен шешудің іс жүргізу 

ерекшеліктері. 

Оқу нәтижелері: 

- қылмыстық іс жүргізу, қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеудің ерекшеліктерін, құқықтық актілерге теориялық 

тәсілдердің мазмұнын білу; 

- қылмыстық тетіктерді, заңды тұлғаның құқықтарын қорғау 

түрлерін, құқықтық, мемлекеттік құбылыстардың негіздерін, 

сипатын, өзара байланысын білу; 

- нормативтік актілерді кәсіби қызметте қолдана білу, қолданысқа 

енгізілген заңнамалық жаңалықтарды қолдану 

- компьютерлік, ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, 

құжат айналымын сауатты жүргізу, қылмыстық-құқықтық 

сипаттағы әртүрлі құжаттарды құрастыру; 

- қылмыстық-құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау, дайындау, 

заңды және жеке тұлғалардың сұрау салулары бойынша ақпарат 

дайындау қабілеті; 

- қылмыстық жағдайды логикалық түрде талдай білу, барлық 

егжей-тегжейлі белгілерді, орындалатын жұмыс шеңберімен 

байланысты жағдайларды білу. 

Қылмыстық 

іс жүргізу 

құқығы 

Қылмыстарды 

саралаудың 

теориялық 

негіздері және 

жаза 

тағайындау 

 

  БД КВ Практикум 

по 

составлению 

5 7.1 Содержание курса: Классификация уголовно-правовых отношений. 

Прекращение, изменение уголовно-правовых отношений. 

Основания возникновения, изменения, прекращения уголовно-

Уголовно-

процессуаль

ное право 

Теоритически

е основы 

квалификации 
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уголовно-

процессуаль

ных 

документов  

 

правовых отношений. Уголовно-юридические факты, составы. 

Необходимость судебной практики в уголовных делах. Составление 

уголовно-процессуальных документов на общих курсах теории и 

практики. Процессуальные особенности рассмотрения и 

разрешения различных уголовных дел.   

Результаты обучения: 

- знание особенности правового регулирования уголовно-

процессуальных, общественных отношений, содержание 

теоретических подходов к правовым актам; 

- знание механизмов преступных, видов защиты прав 

юридического лица, основы, характер, взаимосвязь правовых, 

государственных явлений; 

- умение использовать нормативные акты в профессиональной 

деятельности, применять введенные в действие законодательные 

новшества; 

- грамотно вести документооборот, используя компьютерные, 

информационные технологии, составлять различные документы 

уголовно-правового характера; 

- способность составлять, готовить документы уголовно-

правового характера, готовить информацию по запросам 

юридических и физических лиц; 

- способность логически анализировать преступную ситуацию, 

владеть всеми метками деталей, ситуациями, связанными с кругами 

выполняемой работы. 

преступлений 

и назначение 

наказания 

34  БП ТК 

 

Атқарушыл

ық іс 

жүргізу 

5 5 Пәннің мазмұны: Атқарушылық іс жүргізудің негізгі ережелері. Сот 

шешімдерінің және өзге де заң актілерінің жекелеген түрлерін 

орындау ерекшеліктері. Атқарушылық іс жүргізу субъектілері. 

Атқарушылық іс жүргізудегі сот пен прокурордың мәртебесі. 

Атқарушылық құжаттардың түрлері. Атқарушылық құжаттарды 

орындауға ұсыну тәртібі. Атқарушылық құжаттарды қабылдау, 

орындау және қайтару тәртібі.  Атқарушылық іс жүргізуді қозғау. 

Сот орындаушысын мәжбүрлеп орындатуға дайындау. 

Оқу нәтижелері: 

Қазақстан 

Республикас

ының 

әкімшілік 

құқығы 

 

Қылмыстық-

атқару 

құқығы 
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- атқарушылық іс жүргізу ұғымы, оның көздері мен 

қағидаттарының жүйесі, атқарушылық іс жүргізу субъектілерінің 

құқықтық жағдайының негіздері туралы білім; 

- қазіргі заманғы атқарушылық іс жүргізудің негізгі санаттарын 

білу; 

- атқарушылық іс жүргізудің заманауи көздерін бағдарлай білу, 

олардың өзара байланысын анықтай білу; 

- атқарушылық іс жүргізу саласындағы негізгі заңды 

проблемалардың, оның ішінде заңды жанжалдардың шешімдерін 

талдай білу; 

- құқықтық ұғымдар мен категориялармен жұмыс істеу, заңды 

фактілерді және олармен байланысты құқықтық қатынастарды 

талдау мүмкіндігі; 

- құқықтық нормаларды талдау, түсіндіру және дұрыс қолдану, 

шешім қабылдау және заңға сәйкес заңды әрекеттерді орындау 

мүмкіндігі. 

  БД КВ Исполнител

ьное 

производств

о 

 

5 5 Содержание дисциплины: Основные положения исполнительного 

производства. Особенности исполнения отдельных видов судебных 

решений и иных юридических актов. Субъекты исполнительного 

производства. Статус суда и прокурора в исполнительном 

производстве. Виды исполнительных документов. Порядок 

предъявления исполнительных документов к исполнению. Порядок 

принятия, исполнения и возврата исполнительных документов.  

Возбуждение исполнительного производства. Подготовка 

судебного исполнителя к принудительному исполнению. 

Результаты обучения: 

- знание о понятие исполнительного производства, систему его 

источников и принципов, основы правового положения субъектов 

исполнительного производства; 

- знание основные категории современного исполнительного 

производства; 

- умение ориентироваться в современных источниках 

исполнительного производства, уметь определять их взаимосвязь; 

Администра

тивное 

право 

Республики 

Казахстан  

 

Уголовно-

исполнительн

ое право 
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- умение анализировать решения основных юридических проблем, 

в т.ч. юридических конфликтов, в области исполнительного 

производства; 

- способность оперировать юридическими понятиями и 

категориями, анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; 

- способность анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы, принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

35  БП ТК Қылмыстық-

атқару 

құқығы 

5 6 Пәннің мазмұны: Жазаны орындау және түзеу ықпалын қолдану. 

Жазасын өтеп жатқан адамдардың сипаттамасы және олардың 

құқықтық жағдайы. Мемлекеттің жазаны орындайтын мекемелері 

мен органдарының жүйесі, олардың персоналы. Жазаларды және 

өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын орындайтын 

мекемелер мен органдар. Жазаны орындау. Түзеу мекемелеріндегі 

режимді құқықтық реттеу. Шартты түрде сотталған адамдарға 

пробациялық бақылауды жүзеге асыру. 

Оқу нәтижелері: 

- Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару құқығының 

негізгі ережелерін білу; 

- жазаны орындау кезінде оларды дұрыс қолдану үшін 

қылмыстық-атқару заңнамасының нормаларын білу 

- қылмыстық жазаларды орындайтын органдар мен мекемелер 

жүйесін анықтау білігі; 

- қылмыстық-атқару заңнамасының нормаларын дұрыс қолдана 

білу; 

- қылмыстық жазаны орындау саласында туындайтын 

дағдарыстық жағдайлардан шығу жолдарын халықаралық құқық 

қағидаттары мен нормаларын және ҚР Конституциясын сақтау 

тұрғысынан практика үшін негізделген және қолайлы әзірлеу 

қабілеті; 

- сотталғандардың құқықтары мен міндеттеріне бағытталған 

міндеттерді шешу қабілеті, ұстау режимі және олардың түрлері. 

1. 

Атқарушыл

ық іс 

жүргізу  

2. 

Прокурорлы

қ қадағалау 

 

Талап 

етілмейді 
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  БД КВ Уголовно-

исполнитель

ное право 

 

5 6 Содержание курса: Исполнение наказания и применение 

исправительного воздействия. Характеристика лиц, отбывающих 

наказание, и их правовое положение. Система учреждений и 

органов государства, исполняющих наказание, их персонал. 

Учреждения и органы, исполняющие наказания и иные меры 

уголовно-правового воздействия. Исполнение наказания. Правовое 

регулирование режима в исправительных учреждениях. 

Осуществление пробационного контроля за лицами, осужденными 

условно. 

Результаты обучения: 

- знание основные положения уголовно-исполнительной права 

Республики Казахстан; 

- знание нормы уголовно-исполнительного законодательства для 

правильного их применения при исполнении наказания; 

- умение определить систему органов и учреждений, 

исполняющих уголовные наказания; 

- умение правильно применять нормы уголовно-исполнительного 

законодательства; 

- способность выработать для практики обоснованные и 

приемлемые с позиций соблюдения принципов и норм 

международного права и Конституции РК пути выхода из 

кризисных ситуаций, возникающих в сфере исполнения уголовного 

наказания; 

- способность решать задач направленные на права и обязанности 

осужденных, режим содержания и их виды. 

1. 

Исполнител

ьное 

производств

о 

2. 

Прокурорск

ий надзор 

 

Не требуется 

 

36  КП ЖК 

 

Зияткерлік 

меншік 

құқығы 

5 6 Пәннің мазмұны: Зияткерлік меншік туралы заңнамамен реттелетін 

қатынастар. Авторлық құқық. Патенттік құқық ұғымы және оның 

мазмұны. Өнеркәсіптік меншік объектілеріне патенттік 

құқықтардың ерекшеліктері. Патенттік құқықтарды ресімдеу. 

Селекциялық жетістіктерді құқықтық қорғау. Интегралдық 

микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау. Ашылмаған 

ақпаратты заңсыз пайдаланудан қорғау құқығы. Азаматтық 

айналымға, тауарларға, жұмыстарға, қызметтерге қатысушыларды 

дараландыру құралдары. Авторлар мен патент иеленушілердің 

құқықтарын қорғау. 

Қазақстан 

Республикас

ының 

отбасы 

құқығы 

 

Меншік 

құқығын 

қорғау 
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Оқу нәтижелері: 

- зияткерлік меншік саласындағы қатынастарды реттейтін 

заңнаманың ерекшеліктері туралы білу, оларды түсіндіре білу; 

- зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды пайдалану және 

қорғау бойынша нақты даулы жағдайларды шешу дағдыларын 

меңгеру; 

- ғылыми-зерттеу жұмыстарын, талдау дағдыларын қолдана білу 

- зияткерлік меншікке байланысты құқықтық қатынастар 

заңнамасын қолдану тәжірибесі; 

- саласындағы қатынастарды реттейтін заңнаманы қолдану 

тәжірибесін білу қабілеті; 

- зияткерлік меншік, азаматтық айналымға, тауарларға, 

жұмыстарға, қызметтерге қатысушыларды дараландыру 

құралдарын пайдалану қабілеті. 

  ПД ВК Право 

интеллектуа

льной 

собственнос

ти 

5 6 Содержание курса: Отношения, регулируемые законодательством 

об интеллектуальной собственности. Авторское право. Понятие и 

содержание патентного права. Особенности патентных прав на 

объекты промышленной собственности. Оформление патентных 

прав. Правовая охрана селекционных достижений. Правовая охрана 

топологий интегральных микросхем. Право на защиту нераскрытой 

информации от незаконного использования. Средства 

индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, 

работ, услуг. Защита прав авторов и патентообладателей. 

Результаты обучения: 

- знание об особенностях законодательства, регулирующего 

отношения в области интеллектуальной собственности, умение их 

толкования; 

- знание приобрести навыки разрешения конкретных спорных 

ситуаций по использованию и защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

- умение использовать приобрести навыки научно-

исследовательской работы, анализа; 

- практики применения законодательстваумение практики 

применения законодательства, регулирующего отношения в 

области; 

Семейное  

право 

Республики 

Казахстан 

 

Защита прав 

собственност

и 
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- интеллектуальной собственностиспособность составлять 

представлять информацию в виде презентаций, эссе, рефератов; 

- способность составлять потребности в личностном развитии и 

профессиональном росте. 

37  КП ЖК 

 

Жылжымайт

ын мүліктің 

құқықтық 

режимі 

5 6 Пәннің мазмұны: Жылжымайтын мүлік туралы жалпы ережелер. 

Жылжымайтын мүлік объектілерінің құқықтық режимі. 

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу ұғымы 

және рәсімі. Жылжымайтын мүлік объектілерін меншікке беру. 

Жылжымайтын мүлік объектілерін жекешелендіру. Жылжымайтын 

мүлік объектілерін пайдалануға беру. Жылжымайтын мүлікпен 

байланысты азаматтық-құқықтық қатынастардың дамуының негізгі 

тенденциялары. Жылжымайтын мүлікпен байланысты құқықтық 

қатынастарды реттеудегі сот практикасы. 

Оқу нәтижелері: 

- нормативтік құқықтық актілердің құрамы мен мазмұнын, құқық 

қолдану қызметін жүзеге асыру үшін қажетті құқық нормаларын 

білу;   

- тиісті саладағы қатынастарды реттейтін заңнаманың 

нормативтік ережелерін білу; 

- нормативтік құқықтық актілерді қолдана білу; лауазымдық 

міндеттер шегінде шешімдер қабылдау; 

- заңдылықты қамтамасыз ету бойынша қажетті шараларды іс 

жүзінде қолдана білу, шешім қабылдау;  

- нормативтік құқықтық актілерді қолдану және құқық 

нормаларын іске асырудың практикалық дағдыларын қалыптастыру 

қабілеті; 

- Заңдылықты, құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғамның, 

мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі лауазымдық 

міндеттерді орындау қабілеті. 

Қазақстан 

Республикас

ының 

отбасы 

құқығы 

 

Корпоративті

к құқық 

 

  ПД ВК Правовой 

режим 

недвижимог

о имущества 

5 6 Содержание курса: Общие положения о недвижимости. Правовой 

режим объектов недвижимости. Понятие и процедура 

государственной регистрации прав на недвижимость. Передача 

объектов недвижимость в собственность. Приватизация объектов 

недвижимого имущества. Передача объектов недвижимости в 

пользование. Основные тенденции развития гражданских 

Семейное  

право 

Республики 

Казахстан 

 

Корпоративно

е право  

 



58 

 

правоотношений, связанных с недвижимостью. Судебная практика 

в регулировании правоотношений, связанных с недвижимостью. 

Результаты обучения: 

- знание состав и содержание нормативных правовых актов, нормы 

права, необходимом для осуществления право-применительной 

деятельности;   

- знание нормативные положения законодательства, регули-

рующего отношения в соответствующей сфере; 

- умение использовать применять нормативные правовые акты; 

- принимать в пределах должностных обязанностей решения; 

- умение использовать практически принимать необходимые меры 

по обеспечению законности, принимать решения;  

- способность составлять практическими навыками применения 

нормативных правовых актов и реализации норм права; 

- способность исполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства. 

38  КП ТК 

 

Меншік 

құқығын 

қорғау 

5 7.1 Пәннің мазмұны: Меншік құқығын қорғау тәсілдерінің жалпы 

сипаттамасы. Меншік құқығын қорғау құралдары. Мүлікті өзгенің 

заңсыз иеленуінен талап ету (виндикация). Виндикациялық талапты 

қозғау түсінігі, пәні, субъектілері және шарттары. Меншік иесі мен 

заңсыз иесі арасындағы есеп айырысу. Теріс талаптың ұғымы, 

объектісі, субъектісі және мазмұны. Мүлікті тізімдемеден алып 

тастау туралы талап қоюлар және меншікті заттық құқықтарды 

қорғау құралы ретінде тану туралы талап қоюлар. 

Оқу нәтижелері: 

- Азаматтық құқықтағы меншік құқығы мен өзге де заттық 

құқықтардың теориясы мен практикасы мәселелері бойынша 

ғылыми білімдер мен құзыреттер жүйесін қалыптастыру; 

- қолданыстағы азаматтық заңнаманың жаңалықтарын, отандық 

және шетелдік заңгер-ғалымдардың ғылыми тұжырымдамаларын 

білу; 

- Азаматтық құқықтағы меншік құқығы мен өзге де заттық 

құқықтардың теориялық және практикалық мәселелерін зерделеуді 

пайдалана білу; 

Зияткерлік 

меншік 

құқығы 

Міндеттемелі

к құқық 
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- меншік құқығы және өзге де заттық құқықтар саласындағы 

проблемаларды, заттық құқықтарды реттеуге бағытталған 

мәселелерді пайдалана білу; 

- мазмұнды құру мүмкіндігі сот және құқық қолдану 

практикасына негізделген; 

- оқу кезінде өзін-өзі тәрбиелеу дағдылары мен дағдыларын 

қалыптастыру қабілеті. 

  ПД КВ Защита прав 

собственнос

ти 

5 7.1 Содержание курса: Общая характеристика способов защиты права 

собственности. Средства защиты права собственности. 

Истребование имущества из чужого незаконного владения 

(виндикация). Понятие, предмет, субъекты и условия возбуждения 

виндикационного иска. Расчеты между собственником и 

незаконным владельцем. Понятие, объект, субъект и содержание 

негаторного иска. Иски об исключении имущества из описи и иски 

о признании собственности, как средства защиты вещных прав. 

Результаты обучения: 

- знание формирование системы научных знаний и компетенций 

по вопросам теории и практики права собственности и иных 

вещных прав в гражданском праве; 

- знание новшества действующего гражданского 

законодательства, научные концепции отечественных и 

зарубежных ученых-юристов; 

- умение использовать изучение теоретических и практических 

вопросов права собственности и иных вещных прав в гражданском 

праве; 

- умение использовать направленных на регулирование вещных 

прав, проблем в сфере права собственности и иных вещных прав 

- способность составлять содержание опирается на судебную и 

правоприменительную практику; 

- способность составлять формирование умений и навыков 

самообразования при изучении; 

- проблем, связанных с правом собственности и иными вещными 

правами. 

Право 

интеллектуа

льной 

собственнос

ти 

Обязательстве

нное право 

 

39  КП ТК 

 

Экологиялы

қ құқық 

5 7.1 Пәннің мазмұны: Экологиялық құқыққа кіріспе. Экологиялық 

құқық тарихы. Табиғи объектілер мен табиғи ресурстардың 

Жер құқығы Шарттық 

құқық 
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құқықтық қабілеттілігі. Табиғатты пайдалану құқығы. Қоршаған 

ортаны қорғауды, қоршаған ортаны қорғауды мемлекеттік реттеу. 

Экологиялық бақылаудың құқықтық негіздері. Экологиялық құқық 

бұзушылық. Жер қатынастарын құқықтық реттеу. Су қатынастарын 

құқықтық реттеу. Атмосфералық ауаны құқықтық қорғау. Жер 

қойнауын пайдаланудың құқықтық режимі. Ормандардың 

құқықтық режимі. 

Оқу нәтижелері: 

- экологиялық құқық нысанасы туралы білім, құқықтық реттеу 

әдістері, экологиялық құқық қағидаттары, жүйесін білу; 

- экологиялық құқық бұзушылықтың құрамы және экологиялық 

қылмыстар үшін жауапкершілік; 

- қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану құқығын 

білу; 

- экологиялық басқару органдарының жүйесін ажырата білу, 

экологиялық-құқықтық режимді анықтау:жер, су пайдалану, жер 

қойнауын пайдалану, жануарлар дүниесін пайдалану, 

атмосфералық ауаны қорғау;  

- халықаралық экологиялық құқықты қалыптастыру 

проблемаларын айқындау қабілеті; 

- экологиялық құқық бұзушылықтар мен экологиялық 

жауапкершілік түрлерін анықтау қабілеті. 

  ПД КВ Экологическ

ое право 

5 7.1 Содержание курса: Введение в экологическое право. История 

экологического права. Правоспособность природных объектов и 

природных ресурсов. Право на использование природы. 

Государственное регулирование охраны окружающей среды, 

охраны окружающей среды. Правовые основы экологического 

контроля. Экологическое правонарушение. Правовое 

регулирование земельных отношений. Правовое регулирование 

водных отношений. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

Правовой режим недропользования. Правовой режим лесов. 

Результаты обучения: 

- знание о предмете экологического право, методы правового 

регулирования, принципы, систему экологического право; 

Земельное 

право 

Договорное 

право 
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- знание состав экологического правонарушения и 

ответственность за экологическое преступления; 

- умение право па природопользования; 

- умение разграничивать систему органов экологического 

управления, определять эколого-правовой режим: земель, 

водопользования, недропользования, пользования животным 

миром, защиту атмосферного воздуха;  

- способность выделять проблемы формирования 

международного экологического права; 

- способность определять виды  экологических правонарушений и 

экологической ответственности. 

40  КП ТК 

 

Жер құқығы 5 5 Пәннің мазмұны: Қазақстан Республикасының жер қоры. Жер 

заңнамасының принциптері. Мемлекеттік органдардың құзыреті 

жер қатынастары саласында. Меншік құқығы, жер пайдалану 

құқығыжерге өзге де заттық құқықтар кіреді. Жер пайдалану 

құқығының түрлері. Жер учаскесі меншік құқығының объектісі 

ретінде, жер пайдалану құқығы және өзге де заттық құқықтар. Жер 

учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың жер 

учаскелерін пайдалану жөніндегі міндеттері. Сервитуттар. 

 Оқу нәтижелері: 

- қазіргі қоғам өміріндегі Қазақстан Республикасының құқық 

саласы ретінде жер құқығының рөлі мен маңызын білу; 

- құқықтық реттеу объектісі ретінде «жердің» ерекшеліктерін білу; 

құқықтық сананы қалыптастыру және дамыту негіздері; 

- жер-құқықтық нормаларды талдай білу, Жер заңнамасының 

нормаларын түсіндіруде типтік қателіктерді табу; 

- Жер кодексіне нақты сәйкестікте шешім қабылдау және заңды іс-

әрекет жасау білігі; 

- дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру қабілеті; 

- - жер қатынастарының әртүрлі жағдайларына құқықтық 

нормаларды дұрыс қолдану дағдысының болуы. 

Қазақстан 

Республикас

ының 

әкімшілік 

құқығы 

Экологиялық 

құқық 

  ПД КВ Земельное 

право 

5 5 Содержание дисциплины: Земельный фонд Республики Казахстан. 

Принципы земельного законодательства. Компетенция 

государственных органов в области земельных отношений. Право 

Администра

тивное 

право 

Экологическо

е право 
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собственности, право землепользования и иные вещные права на 

землю. Виды права землепользования. Земельный участок как 

объект права собственности, права землепользования и иных 

вещных прав. Обязанности собственников земельных участков и 

землепользователей по использованию земельных участков. 

Сервитуты. 

Результаты обучения: 

- знание  роли и значения земельного права как отрасли права 

Республики Казахстан в жизни современного общества; 

- знание  особенности «земли» как объекта правового 

регулирования; основы формирования и развития правосознания; 

- умение анализировать земельно-правовые нормы, находить 

типичные ошибки при толковании норм земельного 

законодательства; 

- умение принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с земельным кодексом; 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; 

- способность иметь навыки правильного применения правовых 

норм к различным ситуациям земельных отношений. 

Республики 

Казахстан 

41  КП ТК 

 

Міндеттемел

ік құқық 

4 7.2 Пәннің мазмұны: Міндеттеме құқығы дамуының негізгі үрдістері. 

Міндеттемелердің субъектілері. Үшінші тұлғалардың қатысуымен 

міндеттемелер. міндеттемедегі адамдарды өзгерту. 

Міндеттемелерді тиісінше орындауды қамтамасыз ету тәсілдерінің 

ұғымы мен түрлері.  Міндеттемелердің пайда болу негіздері.  

Азаматтық-құқықтық шарттың түсінігі мен мағынасы.  Сатып алу-

сату шартының түсінігі және түрлері. Бөлшек және сату 

міндеттемелеріндегі тұтынушыларды азаматтық қорғау. Жеткізу 

шарты.  Жылжымайтын мүлікті сату шарты.   

Оқу нәтижелері: 

- азаматтық-құқықтық міндеттемелер, олардың субъектілік 

құрамы мен мазмұны, туындау және жүзеге асырылу ерекшеліктері 

туралы, сондай-ақ азаматтық-құқықтық міндеттемелердің түрлері 

туралы білім; 

1. Нотариат 

2. Меншік 

құқығын 

қорғау 

 

Талап 

етілмейді 
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- азаматтық-құқықтық міндеттемелердің туындауымен, 

орындалуымен және тоқтатылуымен байланысты қоғамдық 

қатынастарды құқықтық реттеудің ерекше ерекшеліктерін білу; 

- міндеттемелік құқық саласындағы, оның ішінде азаматтық-

құқықтық міндеттемелерге қатысушылардың құқықтарын жүзеге 

асыру мен қорғауға байланысты проблемаларды талдай және шеше 

білу; 

- азаматтық-құқықтық міндеттемелердің түрлерін ажырата білу 

және олардың ерекшеліктерін білу; 

- азаматтық-құқықтық міндеттемелердің пайда болуымен және 

жүзеге асырылуымен байланысты қатынастарды реттейтін 

қолданыстағы заңнамаға бағдарлану қабілеті; 

- жалпы ғылыми және жеке ғылыми, сапалық және сандық зерттеу 

әдістерін дұрыс қолдану, біріктіру және өзгерту мүмкіндігі. 

  ПД КВ Обязательст

венное 

право 

4 7.2 Содержание курса: Основные тенденции развития 

обязательственного права. Субъекты обязательств. Обязательства с 

участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Понятие и 

виды способов обеспечения надлежащего исполнения обязательств.  

Основания возникновения обязательств.  Понятие и значение 

гражданско-правового договора.  Понятие и виды договора купли-

продажи. Гражданско-правовая защита потребителей в 

обязательствах розничной и продажи. Договор поставки.  Договор 

продажи недвижимости. 

Результаты  обучения 

- знание о гражданско-правовых обязательствах, их субъектном 

составе и содержании, особенностях возникновения и 

осуществления, а также о видах гражданско-правовых 

обязательств; 

- знание специфические особенности правового регулирования 

общественных отношений, связанных с возникновением, 

исполнением и прекращением гражданско-правовых обязательств; 

- умение анализировать и решать проблемы в сфере 

обязательственного права, в том числе связанной с осуществлением 

и защитой прав участников гражданско-правовых обязательств; 

1. Нотариат 

2. Защита 

прав 

собственнос

ти 

 

Не требуется 
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- умение различать виды гражданско-правовых обязательств и 

знать их особенности; 

- способность ориентироваться в действующем законодательстве, 

регулирующем отношения, связанные с возникновением и 

осуществлением гражданско-правовых обязательств; 

- способность корректно применять, сочетать и модифицировать 

общенаучные и частнонаучные, качественные и количественные 

методы исследования. 

42  КП ТК 

 

Корпоративт

ік құқық 

5 7.2 Пәннің мазмұны: Корпоративтік құқық ұғымы. Корпоративтік 

құқық көздері. Корпоративтік құқық нормалары, олардың 

ерекшеліктері. Корпорацияны құру, қайта құру және тарату. 

Корпорацияның құрылтай құжаттары. Корпорацияның ұйымдық-

құқықтық нысандары. Корпорациялардағы мүліктік қатынастар. 

Корпорацияны басқару. Корпорациядағы еңбек қатынастары. 

Жария акционерлік қоғам акцияларының 30 пайыздан астамын 

сатып алу. Акционерлердің құқықтарын қорғау және корпоративтік 

дауларды шешу практикасы. 

 Оқу нәтижелері: 

- корпоративтік құқықтың қалыптасуы мен дамуы, сондай-ақ 

корпоративтік құқықтағы саяси және құқықтық идеялар; 

- салыстырмалы құқықтану идеяларын қалыптастыру және дамыту 

процестері, корпоративтік құқықтағы құқықтық жүйелерді жіктеу 

және талдау; 

- алынған білімді заң шығару және ғылыми-зерттеу жұмыстары 

процесінде пайдалану үшін корпоративтік құқықтың даму 

заңдылықтарын түсіну үшін қолдана білу; 

- корпоративтік құқықта нормативтік құқықтық актілерді қолдана 

білу, корпоративтік құқықтарды қорғаудың кәсіби қызметінде 

құқық нормаларын іске асыру; 

- коммерциялық және коммерциялық емес корпоративтік заңды 

тұлғалардың экономикалық қызметі саласында құқықтық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету қабілеті; 

- корпоративтік заңды тұлғалардың экономикалық қызметі 

саласында корпоративтік құқықтарды қорғау және бизнесті жүргізу 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету дағдысының болуы. 

Жылжымайт

ын мүліктің 

құқықтық 

режимі 

Талап 

етілмейді 
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  ПД КВ Корпоратив

ное право  

5 7.2 Содержание дисциплины:  Понятие корпоративного права. 

Источники корпоративного права. Нормы корпоративного права, их 

особенности. Создание, реорганизация и ликвидация корпорации. 

Учредительные документы корпорации. Организационно-правовые 

формы корпорации. Имущественные отношения в корпорациях. 

Управление корпорацией. Трудовые отношения в корпорации. 

Приобретение более 30 процентов акций публичного акционерного 

общества. Защита прав акционеров и практика разрешения 

корпоративных споров. 

Результаты обучения: 

- знание становление и развитие корпоративного права, а также 

политические и правовые идеи в корпоративном праве; 

- знание процессы формирования и развития идей сравнительного 

правоведения, классификацию и анализа правовых систем в 

корпоративном праве; 

- умение применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития корпоративного права для 

использования в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы; 

- умение применять нормативные правовые акты в корпоративном 

праве, реализовывать нормы права в профессиональной 

деятельности защиты корпоративных прав; 

- способность обеспечивать правовую безопасность в сфере 

экономической деятельности коммерческих и некоммерческих 

корпоративных юридических лиц; 

- - способность иметь навыки защиты корпоративных прав в сфере 

экономической деятельности корпоративных юридических лиц и 

обеспечения безопасности ведения бизнеса. 

Правовой 

режим 

недвижимог

о имущества 

Не требуется 

43  КП ТК 

 

Шарттық 

құқық 

 

4 7.2 Пәннің мазмұны: Шарттың түсінігі, мәні және ерекшеліктері.  Шарт 

жасасу туралы жалпы ережелер және шартты жасалмаған деп тану.  

Мәміленің жарамсыздығы ұғымы мен салдары, шартты жарамсыз 

деп танудың арнайы негіздері. Коммерциялық айналымдағы 

шарттық жауапкершіліктің ерекшеліктері. Шартты бұзудан 

келтірілген залалдарды өтеу. Басқаның ақша қаражатын заңсыз 

Адвокатура  Талап 

етілмейді 
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пайдаланғаны үшін пайыздарды төлеу. Ескіру мерзімінің түсінігі 

және түрлері. 

Оқу нәтижелері: 

- Міндеттемелік құқықтың жүйесі мен көздері, Міндеттемелік 

құқықтық қатынастарды реттейтін қолданыстағы заңнама туралы 

білім; 

- міндеттемелер мен шарттар, мүлікті меншікке, иеленуге және 

(немесе) пайдалануға беру жөніндегі міндеттемелер, жұмыстарды 

орындау жөніндегі міндеттемелер туралы жалпы ережелерді білу; 

- шығармашылық қызмет нәтижелерін құру және іске асыру 

бойынша міндеттемелерді, қарыз және несие міндеттемелерін 

анықтай білу; 

- нақты нормативтік құқықтық актілерді қолдана білу, 

міндеттемеге қатысушылардың құқықтары мен міндеттері туралы 

заңнаманы қолдану мәселелері бойынша өз ұстанымын білдіру; 

- міндеттемелік құқық нормаларын бұзғаны үшін азаматтық-

құқықтық жауапкершілік шараларын айқындау, міндеттемелік 

құқық терминологиясын еркін меңгеру қабілеті; 

- шарттарды тиісінше орындау, шарттық міндеттемелерді 

орындамағаны және тиісінше орындамағаны үшін залалдарды өтеу 

мәселелері бойынша дербес баға беру қабілеті. 

  ПД КВ Договорное 

право  

4 7.2 Содержание курса: Понятие, сущность и особенности договора.  

Общие положения о заключении договора и признание договора 

незаключенным.  Понятие и последствия недействительности 

сделки, специальные основания признания договора 

недействительным. Особенности договорной ответственности в 

коммерческом обороте.  Возмещение убытков, причиненных 

нарушением договора.  Уплата процентов за неправомерное 

пользование чужими денежными средствами;.  Понятие и виды 

сроков исковой давности. 

Результаты обучения: 

- знание становление и развитие корпоративного права, а также 

политические и правовые идеи в корпоративном праве; 

Адвокатура  
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- знание процессы формирования и развития идей сравнительного 

правоведения, классификацию и анализа правовых систем в 

корпоративном праве; 

- умение применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития корпоративного права для 

использования в процессе правотворчества и научно-

исследовательской;  

- умение применять нормативные правовые акты в корпоративном 

праве, реализовывать нормы права в профессиональной 

деятельности защиты корпоративных прав; 

- способность обеспечивать правовую безопасность в сфере 

экономической деятельности коммерческих и некоммерческих 

корпоративных юридических лиц; 

- способность иметь навыки защиты корпоративных прав в сфере 

экономической деятельности корпоративных юридических лиц и 

обеспечения безопасности ведения бизнеса 

44  КП ТК 

 

Криминалис

тика  

 

5 6 Пәннің мазмұны: Криминалистиканың пәні, жүйесі, міндеттері, 

әдістері, оның қылмыстарды ашудағы, тергеудегі және алдын-

алудағы қолданбалы маңызы. Криминалистикалық сәйкестендіру 

және диагностика. Криминалистикалық техника туралы жалпы 

ережелер. Криминалистикалық фотография, аудио және бейне 

жазба. Криминалистикалық трасология. Қаруды және оны қолдану 

іздерін сот-медициналық зерттеу. Криминалистикалық тіркеу. 

Криминалистік тактика туралы жалпы ережелер; тергеу қарау және 

куәландыру тактикасы. 

Оқу нәтижелері: 

- заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілікті, құқық 

бұзушылықтардың құрамын, нормаларды бұзғаны үшін 

санкцияларды қолдануды білу; 

- әкімшілік құқық бұзушылықтарды, қылмыстық қылмыстарды 

анықтай білу, тексеру хаттамаларын жасау; 

- техникалық-криминалистикалық құралдармен және 

жабдықтармен жұмыс істей білу, дәлелдеу субъектісінің танымдық 

қызметін қамтамасыз ету; 

Жедел-

іздестіру 

қызметі 

 

Сот 

дәлелдемелері

нің теориясы 
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- ақпаратты басқару, жинау, өңдеу, сақтау, құралдар мен әдістерді 

сатып алу құралы ретінде компьютермен жұмыс істеу мүмкіндігі 

- танымдық қызметті реттейтін нормативтік құқықтық актілердің 

оң және теріс аспектілерін анықтау және нормаларды талқылау 

қабілеті; 

- көліктік бақылау мәселелерін реттейтін нормативтік-құқықтық 

актілерді, халықаралық құқық нормаларын, ҚР халықаралық 

шарттарының нормаларын білу. 

  ПД КВ Криминалис

тика  

 

5 6 Содержание курса: Предмет, система, задачи, методы 

криминалистики, ее прикладное значение в раскрытии, 

расследовании и предупреждении преступлений. 

Криминалистическая идентификация и диагностика. Общие 

положения о криминалистической технике. Криминалистическая 

фотография, аудио- и видеозапись. Криминалистическая 

трасология. Криминалистическое исследование оружия и следов 

его применения. Криминалистическая регистрация. Общие 

положения о криминалистической тактике; Тактика следственного 

осмотра и освидетельствования. 

Результаты обучения: 

- знание ответственности за нарушение  законодательства, состав  

правонарушений, применения санкций за нарушение норм; 

- умение определение административных правонарушений, 

уголовных преступлений, составление протоколов проверки; 

- умение работать с технико-криминалистическими средствами и 

оборудованиями, обеспечения познавательной деятельности 

субъекта доказывания; 

- способность работать с компьютером как средство управления 

информацией, сбора, обработки, хранения, приобретения 

инструментов и методов; 

- способность выявлять позитивные и негативные аспекты 

нормативных правовых актов, регулирующих познавательную 

деятельность и обсуждать нормы; 

- знание нормативно-правовые акты, нормы международного 

права, регулирующие вопросы транспортного контроля, нормы 

международных договоров РК. 

Оперативно-

розыскная 

деятельност

ь 

 

Теория 

судебных 

доказательств 
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45  КП ТК 

 

Сот 

медицинасы 

мен 

психиатрия 

негіздері 

5 6 Пәннің мазмұны: Сот-медициналық қызметтің құқықтық және 

ұйымдастырушылық негіздері. Өлім және кадавер құбылыстары.  

Мылқау заттармен, жарақаттармен, өткір заттармен зақымдану. 

Механикалық асфиксия кезінде оқ-дәрінің зақымдануының ММС. 

Денсаулыққа келтірілген зиянның ауырлығын сараптамалық 

бағалау. Сот психиатриясы ғылым ретінде. Сот психиатриясының 

нормативтік негіздері. Қылмыстық процестегі сот-психиатриялық 

сараптама.  Сотталғандарға сараптама. 

Оқу нәтижелері: 

- әртүрлі түрдегі сот-медициналық және сот-психиатриялық 

сараптаманы тағайындау және жүргізу білімі; 

- сарапшының процессуалдық мәртебесін, жауапкершілігін, 

құқықтары мен міндеттерін білу; 

- осы сараптамамен шешуді талап ететін сұрақтарды қою, 

сараптамалық қорытындыны түсіндіру және бағалау білігі 

- сот медицинасы мен психиатрия сараптамадан алынған 

нәтижелерді талдай білу; 

- анықталған өзгерістерге, патологияға, травматикалық әсерлерге 

байланысты әр түрлі сараптамаларды тағайындай білу; 

- органикалық психикалық бұзылулар түрлерін анықтау 

қабілетінің болуы. 

Қылмыстық 

психология 

Сот 

сараптамасы 

  ПД КВ Основы 

судебной 

медицины и 

психиатрии 

5 6 Содержание курса: Правовые и организационные основы судебно-

медицинской деятельности. Смерть и трупные явления.  СМЭ 

повреждений тупыми предметами, травмы, острыми предметами. 

СМЭ огнестрельных повреждений и при механической асфиксии. 

СМЭ живых лиц. Экспертная оценка степени тяжести вреда 

здоровью. Судебная психиатрия как наука. Нормативные основы 

судебной психиатрии. Судебно-психиатрическая экспертиза в 

уголовном процессе.  Экспертиза осужденных.  

Результаты обучения 

- знание назначение и проведение судебно-медицинской и судебно-

психиатрической экспертизы различных видов; 

- знание процессуальный статус, ответственность, права и 

обязанности эксперта; 

Криминальн

ая 

психология 

Судебная 

экспертология 
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- умение ставить вопросы, требующие разрешения данной 

экспертизой, трактовать и оценивать экспертное заключение; 

- умение  анализировать полученные результаты; 

- Уметь назначать экспертизы различных видов, в зависимости от 

выявленных изменений, патологии, травматических воздействий; 

- Знать виды органические психические расстройства. 

46  КП ТК 

 

Криминолог

ия 

 

5 7.2 Пәннің мазмұны: Криминологияның тұжырымдамасы, пәні, міндеттері 

және қалыптасу тарихы. Криминологиялық зерттеулердің әдістемесі мен 

әдістемесі. Қылмыс және оның негізгі сипаттамалары. Қылмыстың 

себептері мен шарттары. Қылмыстың алдын алу. Қылмыскердің тұлғасы. 

Жәбірленушінің жеке басы. Виктимологияның криминологиялық 

аспектілері. Рецидив пен қылмыстың криминологиялық сипаттамасы және 

алдын-алу. Кәмелетке толмағандар мен жастардың қылмыстарының 

криминологиялық сипаттамасы және алдын-алу. 

Оқу нәтижелері: 

- криминологиялық ғылымның пайда болу көздерін білу; 

- криминология пәнінің мазмұнын құрайтын негізгі элементтерін 

білу; 

- қылмыс және басқа да құқық бұзушылықтар туралы ақпаратты 

талдау жүргізуді пайдалана білу; 

- белгілі бір аумақтағы немесе криминологиялық зерттеу 

объектісіндегі криминологиялық жағдайды бағалауды қолдана 

білу; 

- қылмыстарға жол бермеу, жасалған қылмыстарды анықтау, 

қылмыскерлерді анықтау және әшкерелеу бойынша шаралар 

қабылдау қабілеті; 

- ең тиімді жолдар мен олардың жеке құралдарын табу мүмкіндігі. 

Қылмыстық 

психология 

Талап 

етілмейді 

   Криминолог

ия 

 

5 7.2 Содержание курса: Понятие, предмет, задачи и история становления 

криминологии. Методология и методика криминологических  

исследований. Преступность и ее основные характеристики. Причины и 

условия преступности. Предупреждение преступности. Личность 

преступника. Личность потерпевшего. Криминологические аспекты  

виктимологии. Криминологическая характеристика и предупреждение 

рецидивной и преступности. Криминологическая характеристика и 

предупреждение преступлений несовершеннолетних и молодежи. 

Криминальн

ая 

психология 

Не требуется 
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Результаты обучения 

- знание истоки возникновения криминологической науки; 

- знание основные элементы предмета криминологии, 

составляющие ее содержание; 

- умение использовать проводить анализ информация о 

преступности и других правонарушениях; 

- умение использовать оценивать криминологическую ситуацию 

на определенной территории или объекте криминологических 

исследований; 

- способность принимать меры по недопущению преступлений, 

выявлению уже совершенных преступлений, установлению и 

изобличению преступников; 

- способность находить наиболее эффективные пути и средства их 

индивидуального перевоспитания. 

47  КП ТК 

 

Қылмыстард

ы тергеуде 

ақпараттық 

технологиян

ы қолдану 

5 7.1 Пәннің мазмұны: Ақпараттық қоғамды цифрлық 

трансформациялаудың құқықтық аспектілері. Қылмыстарды 

тергеуді компьютерлік қамтамасыз етудің түсінігі мен маңызы. 

Ақпаратты өңдеудің бағдарламалық құралдары. Тергеушінің 

жұмысын компьютерлендіру, анықтамалық-құқықтық қолдаудың 

мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етілуі. 

Компьютерлік жүйелерді криминалистік зерттеу. Интернет 

компьютерлік желісінде іздеу жұмысы. Қылмыстарды тергеу 

кезінде мобильді байланыс құралдарын пайдалану. 

Оқу нәтижелері: 

- қазіргі заманғы ЭЕМ және компьютерлік желілердің құрылысы 

мен мүмкіндіктерін білу; 

- құқық қолдану қызметінде қолданылатын қазіргі заманғы 

ақпараттық технологияларды білу; 

- компьютерлік ақпаратты жинауға және талдауға арналған 

криминалистикалық техниканың заманауи мүмкіндіктерін 

пайдалану білігі; 

- электрондық-цифрлық іздерді анықтауға және белгілеуге 

бағытталған іс-қимылдардың оңтайлы кешенін қалыптастыру 

білігі;  

Құқықтағы 

сандық 

технология 

 

Қылмыстарды 

саралаудың 

теориялық 

негіздері және 

жаза 

тағайындау 
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- қылмыстарды тергеудің нақты практикалық мәселесін шешу 

үшін ең тиімді бағдарламалық жасақтаманы таңдау мүмкіндігі; 

- қызметті автоматтандыру құралдарын қолдану, 

автоматтандырылған ақпараттық-іздестіру жүйелерін 

пайдалану,қажетті ақпаратты табу және олардан алу қабілеті. 

  ПД КВ Применения 

информацио

нной 

технологии 

в 

расследован

ии 

преступлени

й 

5 7.1 Содержание курса: Правовые аспекты цифровой трансформации 

информационного общества. Понятие и 

значение компьютерного обеспечения расследования преступлени

й. Программные средства обработки информации. 

Компьютеризация работы следователя, специализированное 

программное обеспечение справочно- правовой поддержки. 

Криминалистическое исследование компьютерных систем. 

Поисковая работа в компьютерной сети Интернет. Использование 

мобильных средств связи при расследовании преступлений. 

Результаты обучения 

- знание устройство и возможности современных ЭВМ и 

компьютерных сетей; 

- знание  современные информационные технологии, 

используемые в правоприминительной деятельности; 

- умение исползовать современные возможности 

криминалистической техники,предназначенной для сбора и анализа 

компьютерной информации; 

- умение формировать оптимальный комплексдействий, 

направленных навыявления и фиксацию эллектронно-цифровых 

следов;  

- способность выбирать наиболее эффективное программное 

обеспечние для решения конкретной практической 

задачирасследования преступлений; 

- способность применять средства автоматизации деятельности, 

пользоваться автоматизированными иформационно-поисковыми 

системами,находдить и извлекать из нихнеобходимую 

информацию. 

Цифровая 

технология в 

праве 

 

Теоритически

е основы 

квалификации 

преступлений 

и назначение 

наказания 

48  КП ТК 

 

Қылмыстард

ы 

саралаудың 

4 7.2 Пәннің мазмұны: Қылмыстарды саралау түсінігі мен мәні. 

Қылмыстарды саралаудың құқықтық негіздері. Қылмыстарды 

саралау процесінің кезеңдері. Қылмыс құрамының элементтері 

1. 

Қылмыстық 

іс жүргізу 

Талап 

етілмейді 
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теориялық 

негіздері 

және жаза 

тағайындау 

бойынша біліктілік. Қол сұғу объектісі бойынша біліктілік. 

Қылмыстарды процесс және нәтиже ретінде саралау. Жаза 

тағайындау ұғымы. Жаза тағайындаудың жалпы сипаттамасы. 

Жеңілдететін және ауырлататын жағдайларда жаза тағайындау. 

Заңда көзделгеннен гөрі жеңілірек жаза тағайындау. 

Оқу нәтижелері: 

- қылмыстың жекелеген түрлері бойынша қылмыстық-құқықтық 

нормаларды қолдану практикасын білу; 

- қылмыстық құқық ғылымының практикамен, қолданыстағы 

заңнамамен теориялық ережелерін білу; 

- Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің жалпы және 

ерекше бөлімдерінің нормаларын басшылыққа ала отырып, жаза 

тағайындай білу; 

- заңнамаға дәл сәйкестікте шешім қабылдау және заңды іс-

әрекеттер жасау, фактілерді, оқиғалар мен мән-жайларды заңды 

түрде дұрыс саралау білігі; 

- қылмыс заңдылықтарын пайдалану негізінде қылмыстардың 

және өзге де құқық бұзушылықтардың алдын алуды, алдын алуды 

жүзеге асыру қабілеті; 

- қылмыс жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау 

және жою қабілеті 

құжаттарын 

жасау 

бойынша 

практикум 

2. 

Қылмыстард

ы тергеуде 

ақпараттық 

технологиян

ы қолдану 

 

  ПД КВ Теоритическ

ие основы 

квалификац

ии 

преступлени

й и 

назначение 

наказания 

4 7.2 Содержание курса: Понятие и сущность квалификации 

преступлений. Юридические основы квалификации преступлений. 

Этапы процесса квалификации преступлений. Квалификация по 

элементам состава преступления. Квалификация по объекту 

посягательства. Квалификация преступлений как процесс и 

результат. Понятие назначения наказания. Общая характеристика 

назначения наказания. Назначение наказания при смягчающих и 

отягчающих обстоятельствах. Назначение более мягкого наказания, 

чем предусмотрено законом. 

Результаты обучения: 

- знание практику применения уголовно-правовых норм по 

отдельным видам преступлений; 

- знание теоретические положения науки уголовного права с 

практикой, действующим законодательством; 

1. 

Практикум 

по 

составлению 

уголовно-

процессуаль

ных 

документов 

2. 

Применения 

информацио

нной 

технологии 

в 
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- умение назначать наказание, руководствуясь нормами Общей и 

Особенной частей Уголовного кодекса Республики Казахстан; 

- умение принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

- способность осуществлять профилактику, предупреждения 

преступлений и иных правонарушений на основе использования 

закономерностей преступности; 

- способность выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступления. 

расследован

ии 

преступлени

й 

 

49  КП ТК 

 

Сот 

сараптамасы 

5 7.1 Пәннің мазмұны: Қылмыстық процестегі сот сараптамасының рөлі 

мен маңызы. Сараптама қылмыстық процесте арнайы білімді 

қолданудың негізгі нысандарының бірі ретінде. Сот 

сараптамаларының білім салалары бойынша жіктелуі, олардың 

сипаттамасы. ҚР Сот сараптамасы органдары. Сарапшының 

процестік мәртебесі. Сот сараптамаларын тағайындау және жүргізу 

негіздері. Сарапшының қорытындысы. Тергеушінің және соттың 

сарапшының қорытындысын бағалауы. 

Оқу нәтижелері: 

- сот сараптамасының негізгі ұғымдарын, түрлерін, сот 

сараптамасының мәні мен объектілерін білу, 

- сараптама қызметінің міндеттерін, сарапшының құқықтары мен 

міндеттерін білу; 

- тағайындалатын сот сараптамасының түрін анықтауды қолдана 

білу, сот сараптамасын тағайындау кезінде сарапшыға сұрақтарды 

тұжырымдай білу; 

- сарапшының қорытындысын жасай білу және нәтижелер 

бойынша қорытынды жасай білу; 

- қылмыстық процесте арнайы білімді қолданудың негізгі 

нысандарының сараптамалық зерттеу қабілеті; 

- сот сараптамасын жүргізудің негізгі техникалық құралдарын 

пайдалану дағдыларын қалыптастыру қабілеті. 

Сот 

медицинасы 

мен 

психиатрия 

негіздері 

Талап 

етілмейді 

  ПД КВ Судебная 

экспертолог

ия 

5 7.1 Содержание курса: Роль и значение судебной экспертизы в 

уголовном процессе. Экспертиза как одна из основных форм 

использования специальных знаний в уголовном процессе. 

Основы 

судебной 

Не требуется 
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Классификация судебных экспертиз по отраслям знаний, их 

характеристика. Органы судебной экспертизы РК. Процессуальный 

статус эксперта. Основания для назначения и производства 

судебных экспертиз. Заключения эксперта. Оценка заключения 

эксперта следователем и судом. 

Результаты обучения: 

- знание основные понятия, виды судебных экспертиз, предмет и 

объекты судебной экспертизы, 

- знание задачи экспертной деятельности, права и обязанности 

эксперта; 

- умение использовать определять вид назначаемой судебной 

экспертизы, формулировать вопросы эксперту при назначении 

судебной экспертизы 

- умение использовать составлять заключение эксперта и 

формулировать выводы по результатам; 

- умение использования специальных знаний в уголовном 

процессе, экспертного исследования; 

- способность составлять навыками использования основных 

технических средств производства судебной экспертизы; 

- способность составлять навыками оценки заключения эксперта, 

навыками допроса эксперта. 

медицины и 

психиатрии 

50  КП ТК 

 

Сот 

дәлелдемеле

рінің 

теориясы 

4 7.2 Пәннің мазмұны: Дәлелдеу теориясы негіздерінің әдіснамасы мен 

логикасы. Дәлелдеудің мақсаты, мәні және шектері. Дәлелдеу 

процесі. Дәлелдемелер, олардың жарамдылығы және 

салыстырмалылығы. Дәлелдемелерді жіктеу. Болжам, жеке сот 

әдістері. Айыпталушы мен күдіктінің, куәнің және жәбірленушінің 

айғақтары. Сот отырыстарының хаттамалары. Алқабилер сотында 

дәлелдеу ерекшеліктері. Дәлелдеу кезінде Тараптардың алдауы 

және қарсылығы. Дәлелдеу процесінде тұлғаның қауіпсіздігі. 

Оқу нәтижелері: 

- сот органдарының объектілерін, олардың функциялары мен 

міндеттерін, құқық қорғау органдарының объектілерін, олардың 

функциялары мен міндеттерін білу; 

- сот қызметінің негізгі бағыттарын; құқық қорғау қызметінің 

негізгі бағыттарын білу; 

1. 

Криминалис

тика 

2. 

Қылмыстық 

сот ісін 

жүргізуде 

дәлелдеу 

 

Талап 

етілмейді 
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- «Сот және сот төрелігі» курсы бойынша алған базалық білімдерін 

дұрыс қолдана білу; 

- практикада, атап айтқанда нақты өмірлік жағдайларға, 

нормативтік-құқықтық актілердің талаптарын дұрыс қолдана білу 

- заңнамамен және басқа да актілермен жұмыс істеу дағдыларын 

қалыптастыру қабілеті; 

- шешу кезінде теориялық ережелерді қолдану дағдыларын 

қалыптастыру қабілеті. 

  ПД КВ Теория 

судебных 

доказательст

в 

4 7.2 Содержание курса: Методология и логика основ теории 

доказательств. Цель, предмет и пределы доказывания. Процесс 

доказывания. Доказательства, их допустимость и относительность. 

Классификация доказательств. Презумпция, частные 

криминалистические методики. Показания обвиняемого и 

подозреваемого, свидетеля и потерпевшего. Протоколы судебных 

заседаний. Особенности доказывания в суде присяжных. Обман и 

противодействие сторон в доказывании. Безопасность личности в 

процессе доказывания. 

Результаты обучения: 

- знание порядок оформления доказательственной базы; элементы 

юридической техники; 

- знание способы составления диспозитивных норм уголовно-

процессуального законодательства; 

- умение оформлять процедуры доказывания и элементы 

юридического письма, способы составления процессуальной 

документации; 

- умение работать с разноплановыми источниками, осуществлять 

эффективный поиск информации, грамотно излагать свои мысли, 

составлять диспозитивные нормы уголовно-процессуального 

законодательства; 

- способность документально фиксировать собранные 

доказательства, составлять оперативно-служебные документы и 

формулировать основные уголовно-правовые признаки вероятного 

правонарушения; 

1. 

Криминалис

тика 

2. 

Доказывани

е в 

уголовном 

судопроизво

дстве 
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- способность предать добытой информации статус 

доказательства, составлять протоколы следственных действий и 

документально фиксировать процесс доказывания. 

51  КП ТК 

 

Сот және 

сот төрелігі 

5 5 Пәннің мазмұны: Сот және сот жүйесі ұғымы. Сот жүйесін 

ұйымдастырудың құқықтық негіздері. Сот органдарының түрлері. 

Соттың функциялары мен міндеттері. Сот төрелігінің принциптері. 

Сот жүйесінің құрылымдық құрылысы.  Судьялардың мәртебесі. 

Сот процесі және сот процесін құқықтық реттеу. Сот шешімдері, 

қаулылары мен ұйғарымдары. 

Оқу нәтижелері: 

- сот органдарының объектілерін, олардың функциялары мен 

міндеттерін, құқық қорғау органдарының объектілерін, олардың 

функциялары мен міндеттерін білу; 

- сот қызметінің негізгі бағыттарын; құқық қорғау қызметінің негізгі 

бағыттарын білу; 

- «Сот және сот төрелігі» курсы бойынша алған базалық білімдерін 

дұрыс қолдана білу; 

- практикада, атап айтқанда нақты өмірлік жағдайларға, 

нормативтік-құқықтық актілердің талаптарын дұрыс қолдана білу; 

- заңнамамен және басқа да актілермен жұмыс істеу дағдыларын 

қалыптастыру қабілеті; 

- шешу кезінде теориялық ережелерді қолдану дағдыларын 

қалыптастыру қабілеті. 

Құқық 

қорғау 

органдары 

 

Талап 

етілмейді 

  ПД КВ Суд и 

правосудие 

 

5 5 Содержание курса: Понятие суда и судебной системы. Правовые 

основы организации судебной системы. Виды судебных органов. 

Функции и задачи суда. Принципы правосудия. Структурное 

построение судебной системы.  Статус судей. Судебный процесс и 

правовое регулирование судебного процесса. Судебные решения, 

постановления и определения. 

Результаты обучения: 

- знание объекты судебных органов, их функции и задачи; объекты 

правоохранительных органов, их функции и задачи; 

- знание основные направления деятельности судов, основные 

направления правоохранительной деятельности; 

Правоохран

ительные 

органы 
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- умение использовать правильно применять приобретенные 

базовые знания по курсу «Суд и правосудие»; 

- умение использовать правильно применять на практике, а именно 

к конкретным жизненным ситуациям,требования нормативно-

правовых актов; 

- способность составлять навыками работы с законодательством и 

другими актами; 

- способность составлять навыками применениятеоретических 

положений при решении конкретных ситуационных задач.  

 


