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1.   Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

1.1 6В04202 – Құқықтану Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері 

6В04202-Құқықтану Білім беру бағдарламасы Құқық саласындағы бакалаврларды терең теориялық және практикалық дайындауға 

бағытталған. 

6В04202 – Құқықтану бағыты бойынша ББ мақсаты сыртқы орта жағдайларына және бағдарламаны әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті білім 

беру өнімі ретінде орналастыру қажеттілігіне сүйене отырып тұжырымдалған, университетте бағдарламаны меңгеру процесінде түлектер алатын 

құзыреттермен айқындалады, тұтынушыларға осы білім беру бағдарламасының түлектері дайындалатын кәсіптік даярлық салалары, бағдарлама 

бейіні және кәсіптік қызмет түрлері туралы ақпарат береді бакалавриат. 

Білім беру бағдарламасының мақсаты: студенттердің жеке қасиеттерін дамыту, жалпы мәдени және кәсіби құзыреттерін қалыптастыру, оларды 

ел заңнамасының талаптарына сәйкес практикалық қызметте іске асыру дағдыларын дамыту. Түлектердің әлеуметтік және жеке қасиеттерін 

қалыптастыру: мақсаттылық, ұйымшылдық, еңбекқорлық, тіл тапқыштық, ұжымда жұмыс істей білу, өзінің кәсіби қызметінің түпкі нәтижесі үшін 

жауапкершілік, азаматтық жауапкершілік, төзімділік; олардың жалпы мәдениетін, жаңа білім мен дағдыларды өз бетінше алу және қолдану қабілетін 

арттыру. 

ББ негізгі міндеттері: 

1. оқу жоспары арқылы жалпы мәдени және кәсіби құзіреттіліктерді игерудің дәйектілігі мен модулділігін реттейді. 

2. білім беру процесін ақпараттық және оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді қалыптастырады. 

3. оқу жоспарының оқу пәндерінің мақсаттарын, міндеттері мен мазмұнын, даярлау бағыты мен бейіні бойынша білім беру бағдарламасының 

құрылымындағы олардың орнын айқындайды. 

4. студенттердің аудиториялық және өзіндік жұмысын, оның нәтижелерінің сапасын бағалау критерийлері мен құралдарын реттейді. 

5. ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс істеу, кәсіби қызметте отандық және шетелдік тәжірибені пайдалану, алынған ақпаратты жүйелеу 

және жалпылау білігін қалыптастырады. 

1.2 Білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасы 

Білім беру бағдарламасы Дублин дескрипторларымен және Еуропалық біліктілік шеңберімен келісілген ұлттық біліктілік шеңберіне, ҚР 

Конституциясына, ҚР Азаматтық Кодексіне, ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексіне, ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексіне, ҚР "Салық және басқа да 

міндетті төлемдер туралы" ҚР Кодексімен, "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы "ҚР Кодексімен, ҚР Жер Кодексімен, ҚР Еңбек кодексімен және 

т. б., сондай-ақ ҚР заң шығарушы, атқарушы және сот органдарының басқа да норма шығармашылық актілерімен (НҚА) сәйкес әзірленген, еңбек 

нарығының талаптары мен жұмыс берушілердің сұраныстарын ескереді. Ұлттық біліктілік шеңбері - (ҰБШ) әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік 

пен еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық үшжақты комиссияның 16.03.2016 жылғы хаттамасымен бекітілген Біліктіліктің сегіз 

деңгейінен тұрады, бұл "білім туралы"ҚР Заңында айқындалған Еуропалық біліктілік шеңберіне және білім беру деңгейлеріне сәйкес келеді. 

Жалпы білім беретін пәндерді оқытудың мақсаты сапалы заң білімінің қолжетімділігін қамтамасыз ету; қазақстандық патриотизмге, 

толеранттылыққа, жоғары мәдениетке, адам құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуге тәрбиелеу; мемлекеттік тілді басымдықпен дамыту; 

отандық дәстүрлер, әлемдік тәжірибе және орнықты даму қағидаттары негізінде білім берудің мазмұны мен құрылымын жаңарту болып табылады; 

ғылыми философиялық, әлеуметтік-тарихи және саяси білімі, ақпараттық процестерді талдау және компьютерде жұмыс істеу дағдылары бар, дене 
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шынықтыру мен салауатты өмір салтының рөлін көрсететін үйлесімді және жан-жақты дамыған тұлғаны дайындау. 

Базалық пәндерді оқытудың мақсаты заң пәндерінің, мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың ғылыми-теориялық негіздерін кәсіби түсінігін 

қалыптастыру; қажетті білімді өз бетінше алу және кәсіби қасиеттерді дамыту практикалық іскерліктері мен дағдылары; Заңтану салаларын 

дамытудың маңызды бағыттары, мемлекеттік тетіктің, құқықтық жүйенің жай-күйі мен даму перспективалары, Қазақстан Республикасы 

заңнамасының жұмыс істеу ерекшеліктері туралы түсінік беру болып табылады.  

Кәсіптік пәндерді оқытудың мақсаты түлектің заң саласында табысты жұмыс істеуіне, оның кәсіптік ұтқырлығына ықпал ететін әмбебап және 

кәсіптік құзыреттерге ие болуына мүмкіндік беретін жоғары кәсіптік білім алу болып табылады. Болашақ мамандық саласында кәсіби білімді 

тереңдету, процессуалдық құқықтағы практикалық міндеттерді шешуді және нормативтік құжаттарға сараптама жүргізуді қоса алғанда, Дағдылар 

мен біліктер көлемін кеңейту; қаржылық және салықтық құқықты дамыту бағыттары, сотқа дейінгі және сот ісін жүргізудің түрлі сатыларында 

азаматтардың құқықтарын қорғау жүйесінің жұмыс істеу тетіктері мен ерекшеліктері бойынша білім қалыптастыру. 

6В04202 Құқықтану ББ бойынша «Азаматтық құқық және азаматтық процесс» және «Қылмыстық құқық және қылмыстық процесс» 

мамандандырулары бойынша жалпы білім беретін, базалық және бейіндік пәндер циклі мынадай модульдерді қамтиды: 

- Жалпы білім беру пәндері; 

- Кәсіби-коммуникативтік; 

- Теориялық-құқықтық; 

- Жалпы-құқықтық; 

- Әлеуметтік-құқықтық; 

- Азаматтық іс жүргізу; 

- Қаржылық қызметті құқықтық реттеу; 

- Қылмыстық- құқықтық; 

- Қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеу әдістемесі және дәлелдеу; 

- Қылмыстық іс жүргізу; 

- Атқарушылық-құқықтық; 

- Азаматтық-құқықтық қатынастарды мемлекеттік реттеу; 

- Жеке-құқықтық; 

- Қылмыстарды тергеуді криминалистикалық және сот-медициналық қамтамасыз ету; 

- Қылмыстарды саралау теориясы, сот құрылысы және сот өндірісі. 

Бакалавриатта оқу мерзімі игерілген академиялық кредиттердің көлемімен айқындалады. Академиялық кредиттердің белгіленген көлемін 

игеру және бакалавр дәрежесін алу үшін күтілетін оқу нәтижелеріне қол жеткізу кезінде жоғары білімнің білім беру бағдарламасы толық игерілген 

болып саналады. Бакалавриат бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаудың негізгі критерийі білім алушының студенттің оқу қызметінің барлық 

түрлерін қоса алғанда, бүкіл оқу кезеңінде кемінде 240 академиялық кредитті меңгеруі болып табылады 

Мамандарды жұмысқа орналастыру перспективалары: түлектің мынадай ұйымдар мен мекемелерде жұмысқа орналасу үшін жақсы 

мүмкіндіктері бар: 

- сот, атқарушы және өкілді органдар; 
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- әділет органдары; 

- сақтандыру және аудиторлық компаниялар; 

- мемлекеттік және мемлекеттік емес кәсіпорындар; 

- білім беру ұйымдары; 

- құқық қорғау органдары. 

- мемлекеттік және жергілікті билік органдары; 

- әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы өндірістік және өндірістік емес саланың ұйымдары, мекемелері мен қызметтері; 

- ішкі істер және әділет органдарының жүйесіне жататын мемлекеттік мекемелер ; ; 

- білім беру мекемелері; 

- мемлекеттік және жеке сақтандыру, зейнетақы ұйымдары мен қорлары; 

- адвокатура; 

- нотариат жүйесінде. 

1.3 Біліктілік сипаттамасы  

Кәсіби қызмет саласы 

Білім беру, құқықтық салада туындайтын мемлекеттің, жеке және заңды тұлғалардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау, қамтамасыз 

ету және олардың сақталуына кепілдік беру саласында өзінің кәсіби қызметін жүзеге асырады. 

Кәсіби қызмет объектілері  

- құқық қорғау органдары; 

- сот, атқарушы және өкілді  

мемлекеттік билік және басқару органдары; 

- мемлекеттік және мемлекеттік емес кәсіпорындар; 

- адвокатура; 

- банктер, сақтандыру және аудиторлық компаниялар; 

- білім беру ұйымдары. 

Кәсіби қызмет пәні  

- құқықтық нормалар; 

- заңды мәні бар оқиғалар мен іс-әрекеттер; 

- мемлекеттік және мемлекеттік емес институттардың жұмыс істеуі саласында туындайтын құқықтық қатынастар; 

- Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары, жеке және заңды тұлғалар арасындағы құқықтық қатынастар. 

Кәсіби қызмет түрлері  

-Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен ұйымдарындағы ұйымдастыру-басқару қызметі;  

- ішкі істер, қаржы полициясы, ұлттық қауіпсіздік, прокуратура органдарындағы, сот ұйымдарындағы құқық қорғау қызметі;  

- адвокат, заң кеңесшісі ретінде заңгерлік және консультациялық қызмет;  

- орта және кәсіптік білім беретін оқу орындарындағы педагогикалық қызмет; 
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Кәсіби қызметтің функциялары  

- құқық қорғау 

- құқықты қамтамасыз ету; 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық; 

- педагогикалық; 

- Қазақстан Республикасында құқықтық, зайырлы және демократиялық мемлекет құру; 

- құқық қолдану қызметін заңдарды дәл сақтау, жеке және заңды тұлғалардың заң алдындағы теңдігі қағидаттарында жүзеге асыру; 

- құқық қолдану практикасының проблемаларын анықтау және ұлттық заңнаманы жетілдіру. 

Кәсіби қызметтің типтік міндеттері   

Кәсіптік қызметтің үлгілік міндеттері: 

- адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың тиімділігін арттыру; 

- кәсіпкерлік және заңнамаға қайшы келмейтін өзге де қызметті қорғау және қолдау; 

- құқық бұзушылықтың алдын алу; 

- азаматтық пен патриотизмге, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, конституцияға қарсы қоғамдық көріністерге төзбеуге тәрбиелеу; 

- заңдылықты және құқықтық тәртіпті нығайту; 

- халықтың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетінің жоғары деңгейін қалыптастыру және дамыту; 

- адам және азамат құқықтарын қорғау 

- ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді зерттеу; 

-оқу-тәрбие жұмысын заңдарға сәйкес жүзеге асыру.                    

2. Оқыту нәтижелері (негізгі құзыреттер) 

Білім беру бағдарламасын игеру нәтижелері түлек алған құзыреттіліктермен, яғни оның кәсіби қызметтің міндеттеріне сәйкес білімін, іскерлігін 

және жеке қасиеттерін қолдану қабілетімен айқындалады. 

- мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тұлғааралық Әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас жасау қабілеті; қазіргі әлемде мобильділікке, сыни 

ойлауға және физикалық өзін-өзі жетілдіруге, Қазақстанның тарихи және экономикалық дамуының өзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми 

талдау негізінде азаматтық ұстанымын көрсету қабілеті (N 1); 

- ұғымдарды, ойларды, сезімдерді, фактілер мен пікірлерді жазбаша және ауызша түрде (тыңдау, айту, оқу және жазу) білдіру және түсіну, 

гуманитарлық пәндер бойынша нақты міндеттерді шешу, оны күнделікті жағдайларда практикада қолдану тәсілдері, бағдарламалау тілінің 

негіздерін, тиімді коммуникация техникасын меңгеру және оларды практикалық қызметте қолдану қабілеті, басқалармен, оның ішінде заңды 

түсінбейтіндермен, құқық пен заңға құрметпен қарау, сыни ойлау және практикалық және құқықтық мәселелерді шешуде тәуелсіз әрекет ету, 

күрделі құқықтық мәселелерді жеке де, топта да (командада) шешуге қабілетті болу, жұмыс, бос уақыт және коммуникация үшін заманауи 

ақпараттық технологияларды сенімді және сыни пайдалану (N 2); 

-әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің базалық білімін ескере отырып, тұлғааралық, Әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі 

салаларындағы жағдайларға бере білу; нақты ғылымды зерттеудің ғылыми әдістері мен тәсілдерін пайдалану; жеке және кәсіби бәсекеге 

қабілеттілігін көрсету; қазақстандық қоғамның қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдана білу (N 3); 
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- дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүргізуге қабілетті, жоғары білімді тұлғаны 

қалыптастыруға ықпал ететін құқық (заң ғылымдары) саласында базалық білімге ие болу; өзін-өзі дамытуға, өзінің біліктілігі мен шеберлігін 

арттыруға қажеттілікті сезіну; кәсіби қызмет және магистратурада білімін жалғастыру үшін қажетті жаңа білім алу дағдыларын меңгеру (N 4); 

- қоғамдық өмірге және еңбек қызметіне қатысуға мүмкіндік беретін мінез-құлықтың барлық нысандарын меңгеру; құқық саласындағы 

практикалық тәжірибені пайдалана отырып, заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету, адамның, азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарын қорғау жөніндегі лауазымдық міндеттерді орындау кезінде басқа пәндік салалардағы әріптестермен және сарапшылармен өзара 

іс-қимыл жасауға, ұлттық және халықаралық контексте жұмыс істеуге әзірлік (N 5); 

– құқық саласының теориясы мен практикасы проблемаларына жан-жақты көзқарас дағдыларын қалыптастыру, зерттеудің әртүрлі әдістерін 

пайдалану-Әлеуметтік және кәсіптік міндеттерді шешу кезінде әлеуметтік, гуманитарлық және заң ғылымдарының негізгі ережелері мен әдістері; 

әлеуметтік маңызы бар проблемалар мен процестерді талдау қабілеті (N 6); 

- жоғары азаматтық, зияткерлік, адамгершілік, дамыған борыш пен жауапкершілік сезімі, өз ісіне берілгендік, құқық бұзушылықтармен 

ымырасыздық сезімі, әділеттілік, жоғары гуманистік бағыт, Кәсіби этика нормаларын ұстану; терең және берік теориялық білімге ие болу, 

заманауи құқықтық және экономикалық ойлау, саяси ағымдар мен мемлекеттік саясатты талдай білу, қолданыстағы заңнама мен саясатты білу 

оны қолдана білу (N 7); 

-кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау, заңға сәйкес шешім қабылдау және заңды іс-әрекеттер жасау қабілеті; нормативтік-құқықтық 

актілерді қолдану, кәсіби қызметте құқық нормаларын іске асыру қабілеті; фактілер мен мән-жайларды заңды түрде дұрыс саралау қабілеті; тиісті 

салаларда құқықтық нормаларды іске асыру үшін маңызы бар ақпарат жинауды жүзеге асыру; заң құжаттарын дайындау дағдыларын меңгеру (N 

8); 

- құқық бұзушылықтардың алдын алуды жүзеге асыру, олардың жасалуына ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және жою; 

сыбайлас жемқорлық мінез-құлқын анықтау және бағалау және оның жолын кесуге жәрдемдесу; сыбайлас жемқорлық мінез-құлқына төзбеу, 

нормативтік құқықтық актілер жобаларына заң сараптамасын жүргізуге қатысу, әртүрлі құқықтық актілерді түсіндіру, нақты түрлері бойынша заң 

қызметінің білікті заң қорытындыларын және консультациялар беру қабілеттілігі (N 9); 

- академиялық жазу дағдысының болуы, баяндау стилін ажырата білу, өз қорытындыларын баяндаудың академиялық және құқықтық стилдерінің 

арасындағы айырмашылықты түсіну, құқықтық сипаттағы құжаттарды дұрыс құрастыру, білікті ауызша кеңестер беру (қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде), құқықтық дәлелдеу және құқықтық талдау техникасын меңгергендігін көрсету, кейстер мен ситуациялық есептерді шешу алгоритмін 

құру (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) (N 10); 

- нақты өмірлік жағдайларға материалдық және процессуалдық құқық нормаларын қолдану, фактілер мен мән-жайларды заңды түрде дұрыс 

саралау, құқықтық дәлелдеу және құқықтық талдау техниктерінің меңгергендігін көрсету, Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес кейстер мен ситуациялық міндеттерді шешу алгоритмін құру қабілеті (N 11); 

-Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қылмыстық іс жүргізу, әкімшілік іс жүргізу, азаматтық-құқықтық және 

тәртіптік рәсімдерді түсіну қабілеті (N 12). 
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3. Пәндердің сипаттамасы. 
 

 

№ Пән атауы Пәннің қысқаша мазмұны 
 

Кред

ит 

саны 

Қалыптасатын құзыреттіліктер 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 

1 Қазақстанның 

қазіргі заманғы 

тарихы 

Тарих ғылымының объектісі, пәні және 

әдістері. Қазақстан тарихының кезеңделуі.  

XIX ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың 

басындағы Қазақстанның экономикалық 

және саяси жағдайы. ХХ ғасырдың екінші 

жартысындағы Қазақстандағы кеңестік 

реформалардың қайшылықтары мен 

салдары. ҚР Мемлекеттік құрылымын 

қалыптастыру. Кеңестік және посткеңестік 

кезеңдер. Қазақстанның мемлекет ретінде 

даму жолдары. Әлемдік-тарихи үдерістегі 

республиканың орны. 

5 +  +   +       

2 Философия Ойлау мәдениетінің пайда болуы. Әлемді 

философиялық түсіну негіздері. Сана, жан 

және тіл. Онтология және метафизика. 

Таным және шығармашылық. Білім, ғылым, 

техника және технологиялар. Адам 

философиясы және құндылық әлемі. Өмірдің 

мәні. Бостандық философиясы. Өнер 

философиясы. Қоғам және мәдениет. Тарих 

философиясы. Дін философиясы. "Мәңгілік 

ел" және "рухани жаңғыру" – жаңа 

Қазақстанның философиясы. 

5 +  +   +       

3 Бизнес 

негіздері 

 

Қазіргі Қазақстан экономикасындағы бизнес. 

Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық 

нысандары мен түрлері. Бизнес жүйесіндегі 

бәсекелестік. Коммерциялық мәмілелер 

5 +  +    + +     
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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. 

4 Шетел тілі Social and Everyday Life. Социально - 

бытовая сфера общения. Social– Cultural Life. 

Социально – культурная сфера 

общения.Lexical themes: Spare time of 

students. Свободное время студентов. Sport in 

our life. Educational – Professional Life. 

Учебно-профессиональная сфера общения. 

Lexical themes: Education system. Educational 

Establishments. Education system in 

Kazakhstan. 

10 + +        +   

5 Орыс/Қазақ тілі Успешное овладение видами речевой 

деятельности в 

соответствии с уровневой подготовкой. 

Формирование и совершенствование 

навыков владения языкомвразличных 

ситуациях бытового, социально-

культурного, профессионального общения. 

Формирование навыков продуцирования 

устной и письменнойречи в соответствии с 

коммуникативной целью и 

профессиональной сферой общения. 

Развитие форм продуктивного 

речепроизводства на русском языке, что 

способствует активизации самостоятельной 

работы студентов 

10 + +        +   

Танысу. Мен және қоршаған орта. Оқу орны. 

Туған жерге саяхат. Кітапханада. Менің 

 + +        +   
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мекенжайым. Уақыт, жыл мезгілдері, апта. 

Күн тәртібі. Сауда орталықтарында. Тағам. 

Денсаулық. Киім. Адамның мінезі, 

қасиеттері. Мерекелер. Қоғамдық 

орындарда. Мәдени орындарда. Қызықты 

мәліметтер. Саяхат. Менің Отаным. Қазақ 

халқының дәстүрлері, өнері. Қазақ 

халқының танымал тұлғалары. Қазақстан 

жастары. Ақпарат. Жаңа әліпби 

6 Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

(ағылшын 

тілінде) 

Қоғам дамуының негізгі секторларындағы 

АКТ рөлі. АКТ саласындағы стандарттар акт 

анықтамасы. АКТ пәні және оның мақсаты. 

Қоғам дамуының негізгі секторларындағы 

акт рөлі. АКТ саласындағы стандарттар. Акт 

және Мыңжылдық декларациясында 

тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу 

арасындағы байланыс. Компьютерлік 

жүйелерге кіріспе. Компьютерлік 

жүйелердің архитектурасы Компьютерлік 

жүйелердің шолуы. 

5 + +        +   

7 Әлеуметтік-

саяси білім 

(әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану, 

психология) 

модулі 

Әлеуметтік шындық және ақыл-ой. 

Әлеуметтік тәжірибедегі себеп-салдарлық 

байланыстар. Қазіргі білім жүйесіндегі саяси 

ғылымның орны, саясаттың қоғам өмірінің 

басқа салаларымен өзара іс-қимылы. 

Мәдениет ұғымының қалыптасу тарихы: Дін 

мәдениеттің киелі нысаны ретінде. Ғылым 

әлеуметтік-мәдени институт ретінде. Ежелгі 

түркі өркениеті және оның ерекшеліктері. 

"Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасы. 

Психология әдістері. 

8 +  +   + +      

8 Дене 

шынықтыру 

Дене тәрбиесі әлеуметтік-гуманитарлық 

пәндер циклына кіреді және міндетті 

компонент болып табылады. Жеңіл атлетика, 

8 +  +   +       
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жүгіру техникасы, төменгі старт, старттық 

жүгіру, қашықтыққа жүгіру, аяқтау. 

Студенттердің кросстық дайындығы, жүгіріп 

келіп ұзындыққа секіру, гимнастика, 

акробатика, спорттық ойындар, волейбол, 

баскетбол, қол добы, қазақ ұлттық ойыны, 

«Аңшылар» , «бәйге». Президенттік тест. 

9  Логика 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.  

4 

+  +   +       

10 Заң 

психологиясы 

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. 

3 

+ +    +    +   

11 Сот риторикасы Сот риторикасының түсінігі, пәні және мәні. 

Сот риторикасының даму тарихы. Сот 

5   + +  +       
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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. 

12 Құқықтағы 

сандық 

технология 

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. 

5 

 + +    +  +    

13 Заңгердің 

кәсіби этикасы 

және сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

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 

5 

+ +        +   
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сана және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет: мазмұны, рөлі мен функциялары. 

14 

Мемлекет және 

құқық теориясы 

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). 

5   + +  +     +  

15 

Қазақстан 

Республикасын

ың 

конституциялы

қ құқығы 

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. заңшығару үрдісі. Жергілікті 

мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару. 

Конституциялық бақылаудың негіздері.  Сот 

төрелігі. 

5   +  +  +      

16 Қазақстан 

Республикасын

ың қылмыстық 

құқығы (жалпы 

бөлім) 

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 

5    +  +     +  
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кезеңдері. Жазаның түсінігі, мақсаттары, 

жүйесі және түрлері. Қылмыстық 

жауапкершілік негіздері. Қылмыстық 

жауапкершілік пен жазадан босату. 

17 Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

құқығы (жалпы 

бөлім) 

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. 

5    +     +  +  

18 

Қазақстан 

Республикасын

ың әкімшілік 

құқығы 

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. 

 

 

 

 

5 

   +     +  +  

19 Қазақстан 

Республикасын

ың ювеналдық 

құқығы 

Ювеналды құқық пәнінің жалпы 

сипаттамасы. Ювеналдық құқықтың негізгі 

ұғымдары мен көздері. Қазақстан 

Республикасының ювеналды саясаты. Құқық 

3    +   +  +  +  
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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. 

20 Қазақстан 

Республикасын

ың отбасы 

құқығы 

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. 

5    +   +  +  +  

21 Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

құқығы (ерекше 

бөлім) 

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 кәсіпкерлік лицензия шарты 

(франчайзинг). Конкурстық міндеттеменің 

мазмұны. Авторлық құқық. Сабақтас 

құқықтар. Мұрагерлік құқық. Халықаралық 

жеке құқық. 

5    + +    +  +  
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22 Қазақстан 

Республикасын

ың еңбек 

құқығы 

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. 

5  + +      +   + 

23 Адвокатура 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. 

5 

   +   +    +  

24 Азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

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 

5  +       +  + + 
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сатыдағы сотта іс жүргізу. Сот актілерін 

орындау. 

25 Азаматтық іс 

жүргізу 

заңнамасын 

қолдану 

теориясы мен 

практикасы 

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. 

10    +   + +   +  

26 Нотариат 

 

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. 

5 

   +  +     +  

27 Азаматтық іс 

жүргізу 

құжаттарын 

Заңды тұлғаның құрылтай шартының 

жобасын әзірлеу. Заңды тұлғалар 

жарғыларының жобаларын әзірлеу, 

жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару 
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жасау бойынша 

практикум 

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. 

28 Қазақстан 

Республикасын

ың салық 

құқығы 

Салық құқығы ұғымы. Салықтарды белгілеу 

тәртібі. Салық түрлері. Салықтық 

әкімшілендіру. Салық салу саласындағы 

құқық бұзушылықтар. Салық құқығының 

негізгі құқықтық көздері. Салық салудың 

нормативтік материалдары. Мемлекеттің 

салық жүйесін құру. Салық салу 

субъектілерінің міндеттері. Салық 

заңнамасын бұзғаны үшін заңды 

жауапкершілік. 

5 

   +   + +   +  

29 Қаржылық 

құқық 

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. 

3    +  + +    +  

30 Қылмыстық 

психология 

Қылмыстық психологияның пәні мен 

міндеттері. Қылмыстық мінез-құлықтың 

себептері.  Қылмыскердің тұлғасы. 

Қылмыскерлердің жекелеген санаттарына 

психологиялық талдау. Қылмыстық мінез-
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құлықтың себептері. Қылмыс 

құрбандарының Құрбан болуының 

психологиялық аспектілері. Қылмыстық 

топтардың психологиясы. Кәмелетке 

толмаған қылмыскерлердің психологиясы. 

Қылмыстық субмәдениет. 

31 Құқық қорғау 

органдары 

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. 

5 +  +      +    

32 Қазақстан 

Республикасын

ың қылмыстық 

құқығы (ерекше 

бөлім) 

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. 

5    +  +   +  +  

33 Прокурорлық 

қадағалау 

Прокурорлық қадағалау түсінігі, пәні, 

жүйесі, конституциялық негіздері, оның 

қызметін ұйымдастыру принциптері. 

Құқықтық статистика жүйесі. Прокуратура 

органдарындағы қызмет. Мемлекеттік 

органдар, ұйымдар, қоғамдық бірлестіктер 

қызметінің заңдылығын прокурорлық 
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қадағалау. Құқық қорғау органдарындағы 

заңдылықты қадағалау түрлері. Соттарда 

істердің қаралуын, әкімшілік іс жүргізуді 

қадағалау. 

34 Халықаралық 

қылмыстық 

құқық 

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. 
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35 Жедел-іздестіру 

қызметі 

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 әлеуметтік қорғау. Жедел-

іздестіру іс-шараларының ұғымы және 

түрлері. Оларды жүргізу тәртібі. 

5         +  + + 

36 Қылмыстық 

құқық 

бұзушылықтард

ы тергеу 

теориясы мен 

практикасы 

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 
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бостандығына қарсы қылмыстарды тергеу 

әдістемесі. Меншікке қарсы қылмыстарды 

тергеу әдістемесі. Есірткі құралдарының 

заңсыз айналымына байланысты 

қылмыстарды тергеу әдістемесі. 

37 Қылмыстық сот 

ісін жүргізуде 

дәлелдеу 

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. 

Дәлелдеу қызметінің кезеңдері мен 

деңгейлері. Дәлелдеу субъектілері: 

құқықтық мәртебе. Дәлелдеуде жедел-

іздестіру қызметінің нәтижелерін пайдалану. 

Преюдиция. 
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38 Тергеу 

әрекеттерінің 

әдістемесі 

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. 

3      + +  +  +  

39 Қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

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. 
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40 Қылмыстық іс 

жүргізу 

құжаттарын 

жасау бойынша 

практикум 

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. 
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41 Атқарушылық 

іс жүргізу 

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. 
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42 Қылмыстық-

атқару құқығы 

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 
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сотталған адамдарға пробациялық 

бақылауды жүзеге асыру. 

43 Экологиялық 

құқық 

Экологиялық құқыққа кіріспе. Экологиялық 

құқық тарихы. Табиғи объектілер мен табиғи 

ресурстардың 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. 

5    +  +     + + 

44 

Жылжымайтын 

мүліктің 

құқықтық 

режимі 

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. 
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45 

Зияткерлік 

меншік құқығы 

Зияткерлік меншік туралы заңнамамен 

реттелетін қатынастар. Авторлық құқық. 

Патенттік құқық ұғымы және оның мазмұны. 

Өнеркәсіптік меншік объектілеріне 
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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. 

46 Меншік 

құқығын қорғау 

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. 
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47 

Жер құқығы 

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 
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учаскелерін пайдалану жөніндегі міндеттері. 

Сервитуттар. 

48 Міндеттемелік 

құқық 

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. 
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49 

Корпоративтік 

құқық 

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. 
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50 Шарттық құқық 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 
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жауапкершіліктің ерекшеліктері.  Шартты 

бұзудан келтірілген залалдарды өтеу.  

Басқаның ақша қаражатын заңсыз 

пайдаланғаны үшін пайыздарды төлеу;.  

Ескіру мерзімінің түсінігі және түрлері. 

51 Криминалистик

а  

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. 
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52 

Сот 

медицинасы 

мен психиатрия 

негіздері 

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. 
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53 Қылмыстарды 

тергеуде 

ақпараттық 

Ақпараттық қоғамды цифрлық 

трансформациялаудың құқықтық 

аспектілері. Қылмыстарды тергеуді 
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технологияны 

қолдану 

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. 

54 Криминология 

 

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. 

5         +  + + 

55 Сот және сот 

төрелігі 

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. 
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56 Сот 

сараптамасы 

Қылмыстық процестегі сот сараптамасының 

рөлі мен маңызы. Сараптама қылмыстық 
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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. 

57 Сот 

дәлелдемелерін

ің теориясы 

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. 
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58 Қылмыстарды 

саралаудың 

теориялық 

негіздері және 

жаза 

тағайындау 

Қылмыстарды саралау түсінігі мен мәні. 

Қылмыстарды саралаудың құқықтық 

негіздері. Қылмыстарды саралау процесінің 

кезеңдері. Қылмыс құрамының элементтері 

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. 
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4. Модуль сипаттамасы 

 

Модуль 

атауы  
Пән атауы  

Пререквиз

иттер 

Оқу нәтижелері 

 

Жалпы 

білім 

беру 

пәндері 

Қазақстанның 

қазіргі 

заманғы 

тарихы 

Талап 

етілмейді 

тәуелсіз қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуының негізгі кезеңдерін, адамзат қоғамының 

әлемдік-тарихи дамуын сыни талдауды білу 

жалпы парадигмамен салыстырғанда тарихи өткен құбылыстар мен оқиғаларды, қазіргі 

қазақстандық даму моделінің ерекшеліктері мен маңызын білу 

Қазақстанның қазіргі тарихы оқиғаларының себептері мен салдарын тарихи сипаттау тәсілдерін 

меңгеру, мәдениетаралық диалогтың әлеуетін анықтау 

тарихи өткенді болжау және талдау және дәлелді ақпарат негізінде қазіргі заманғы проблемалардың 

ықтимал шешімдерін ұсына білу 

студенттердің қазақстандық бірегейлік пен патриотизмді қалыптастырудағы тарихи танымның 

негізгі рөлі мен функцияларын негіздеу қабілеті 

өзара түсіністік, толеранттылық, қазіргі қоғамның демократиялық құндылықтары 

басымдықтарында өзінің азаматтық ұстанымын қалыптастыру қабілеті 

Философия 

Қазақстан

ның 

қазіргі 

тарихы, 

әлеуметтік

-саяси 

Білім 

модулі 

білім алушылардың қоғамдық сананы жаңғыртудағы философияның рөлін түсіну контексінде 

философиялық-дүниетанымдық мәдениеттің негіздерін білуі және меңгеруі 

Студенттердің философиялық рефлексиясын білу, өзін-өзі талдау және адамгершілік өзін-өзі реттеу 

дағдыларын қалыптастыру, философия негіздерін терең зерттеу 

ғылыми-зерттеу қабілеттерін меңгеру және дамыту, зияткерлік және шығармашылық әлеуетті 

қалыптастыру, практикалық дағдыларды қалыптастыру 

философияның тарихи дамуы контексінде онтология мен метафизиканың мазмұнын сипаттай білу, 

шындықтың философиялық түсінігін түсіндіру 

ғылыми және философиялық әлемнің әдістерін жіктеу, дүниетанымның мазмұнын философиялық 

түсінудің өнімі ретінде түсіндіру мүмкіндігі 

Қазіргі әлемдегі адам өмірінің құндылықтары ретінде негізгі дүниетанымдық ұғымдардың рөлін 

негіздеу, философиялық аспектіні талдау мүмкіндігі 

Бизнес 

негіздері 

Талап 

етілмейді 

бизнесті экономикалық жүйе ретінде ұйымдастыру процесін, оны жүзеге асырудың 

ұйымдастырушылық нысандарын, бизнес инфрақұрылымының негізгі элементтерін білу 

бизнесті жүзеге асыруды реттейтін заңнамалық актілерді білу, кәсіпкерлік қызметті бағалау 

әдістері, элементтерді жоспарлау 
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бизнесті және кәсіпкерлікті тиімді ұйымдастыру үшін қажетті кәсіптік деңгейде бизнесті 

ұйымдастыруда білімді қолдана білу 

әлеуметтік факторды, этикалық ойларды ескере отырып, шешімдер қабылдау үшін бизнесті 

ұйымдастыру туралы ақпаратты жинау, түсіндіру мүмкіндігі 

бизнесті басқаруда әдістерді қолдану, бизнесті ұйымдастырудың теориялық негіздерін білу, 

нарықтық тауашаны іздеуді жүзеге асыру мүмкіндігі 

кәсіпорынның перспективалық нарықтық стратегиясын әзірлеу, кәсіпкерлік 

Шетел тілі 
Талап 

етілмейді 

фонетика және орфографияны білу: әріптер мен әріп тіркестерін оқу мен айтудың негізгі ережелері, 

алфавит, транскрипция және әріптер мен әріп тіркестерін жазу 

лексика-грамматикалық бірліктерді білу: оқытылатын мамандық бейініне сәйкес келетін 

сөзжасамдық модельдер, терминдер, лексикалық құрылымдар 

сөздіктің көмегімен және сөздіксіз қоғамдық-тұрмыстық сипаттағы мәтіндерді, сөздіктің көмегімен 

орташа қиындық мамандығы бойынша әдебиетті оқи, түсіне, аудара білу 

толтыра білу сауалнама, түйіндеме, декларация бойынша жүктерді жеткізу, хат жазу, жеке және 

іскерлік сипаттағы нысаны мен талаптарына сәйкес 

тілдік материал негізінде ауызша сөйлеуді меңгеру, зерттелетін тақырып көлемінде сұрақтар қою 

және ағылшын тілінде сөйлесу мүмкіндігі 

белгіленген тақырып шеңберінде, күнделікті және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында, 

диалогтарда-ақпарат алмасу шеңберінде диалогтік сөйлеуді меңгеру қабілеті 

 

 

 

 

Орыс тілі 

 

 

 

 

 

 

 

Талап 

етілмейді 

лексиканың жеткілікті көлемін білу негізінде қарым-қатынас пен танымның белгілі бір мәселелерін 

шешу үшін тілдік және сөйлеу құралдарын дұрыс таңдауды білу 

грамматикалық білім жүйесін, ниет білдірудің прагматикалық құралдарын, мәтіндердің 

фактологиялық мазмұнын, мәтіннің тұжырымдамалық ақпаратын білу 

мәтіндік ақпаратты түсіндіре білу, сертификаттау талаптары көлемінде қарым-қатынастың кәсіби 

салаларындағы мәтіндердің стильдік және жанрлық ерекшеліктерін түсіндіре білу 

тіл нормаларына сәйкес жеке, әлеуметтік кәсіби қарым-қатынас жағдайларында сөйлеу мінез-құлық 

бағдарламаларын құра білу 

пікірталастарда этикалық, мәдени, әлеуметтік маңызы бар мәселелерді талқылау, өз көзқарасын 

білдіру, оны дәлелді түрде қорғау қабілеті 

қарым-қатынас жағдайларында коммуникацияға қатысу, нормаларға сәйкес тұрмыстық, 

әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру қабілеті 

Қазақ тілі 
тілдік, сөйлеуқұралынтаңдау, пайдалануғанегізболатынлексиканы, грамматикалық білім жүйесін, 

интенцияны білдірудің прагматикалық құрамын білу 
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әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-кәсібисалалардағықарым-

қатынасмәтіндерістильдікжәнежанрлықерекшеліктерінбілу 

мәтіндегі ақпарат, әлеуметтік-тұрмыстық, мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-кәсіби сала қарым-

қатынасмәтіндерістильдік, жанрлық ерекшелігін түсіне білу 

ақпаратсұрау, хабарлау, қатысушы әрекетіне баға беру, таным, қарым-қатынаста әңгімелесуші 

адамға әсер ету құралы ретінде ақпаратты пайдалана білу 

пікірталастаэтикалық, мәдени-әлеуметтік маңызды мәселені талқылау, көзқарасын білдіру, дәлелді 

қорғау, әңгімелесуш іпікірін сыни бағалау қабілеті 

ниетін, қажеттілігін этикалық мағыналы, лексика-грамматикалық, прагматикалық тұрғыда 

жеткілікті жариялау үшін қатынас жағдаятына қатыса алу қабілеті 

Ақпараттық-

коммуникация

лық 

технологиялар 

(ағылшын 

тілінде) 

Талап 

етілмейді 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуына ықпал ететін экономикалық және саяси 

факторларды білу 

электрондық кестелермен жұмыс істей білу, деректерді шоғырландыруды орындау, графиктер құру 

деректер базасымен жұмыс істей білу, ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын қолдана білу 

қарым-қатынас жасау үшін әртүрлі әлеуметтік платформаларды пайдалану мүмкіндігі 

ақпаратты іздеу және сақтау үшін ақпараттық ресурстарды пайдалану қабілеті 

кәсіби білімді кеңейту үшін электронды оқытудың әртүрлі формаларын қолдана білу. 

Әлеуметтік-

саяси білім 

модулі 

(әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану, 

психология) 

Талап 

етілмейді 

қоғамды зерттеудің әр түрлі түрлерінің стратегиясын білу және нақты мәселелерді талдау 

әдістемесін таңдауды негіздеу. Мәдени сценарийлердің алуан түрлілігі 

әлеуметтік-гуманитарлық типтегі белгілі бір ғылым тұрғысынан қоғамдағы қатынастардың нақты 

жағдайын білу, оның даму перспективаларын жобалау 

қазіргі қоғамның және оның әлеуметтік институттарының, материалдық мәдениет ескерткіштерінің 

жұмыс істеу принциптері туралы түсініктерді қалыптастыру білігі 

қазіргі қоғамның өзекті мәселелерін, әлеуметтік процестер мен қатынастардың, ұлттық 

қатынастардың мәнін сипаттау және талдау дағдыларын қалыптастыру 

коммуникацияның әртүрлі салаларында зерттеу жобалық қызметін жүзеге асыру, қоғамдық білімді 

генерациялау, оны таныстыру қабілеті 
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әлеуметтік мәселелер бойынша өз пікірін дұрыс білдіру және дәлелді қорғау, алған білімдерін 

өмірде белсенді қолдану қабілеті 

Дене 

шынықтыру 

Талап 

етілмейді 

дене жаттығуларының кешенін білу, жүктемелердің ағзаның физиологиялық мүмкіндіктеріне 

сәйкестігін бағалау, дене дайындығы, орындау 

әр түрлі спорт түрлері бойынша дене шынықтыру-сауықтыру және жаттығу бағдарламаларын іске 

асыруда білім алушылардың қимыл-қозғалыс біліктері мен дағдыларын білу 

білім алушылардың арнайы кәсіби жұмысқа қабілеттілігін қолдау үшін дене шынықтыру және 

спорт құралдары мен әдістерін қолдана білу 

таңертеңгілік және өндірістік гигиеналық гимнастика кешендерін құру, дене дайындығын 

жоспарлау, бақылау және басқару білігі 

білім алушыларда дене шынықтыру, сауықтыру және жаттықтыру бағдарламаларын іске асыру 

тәжірибесін, қозғалыс біліктері мен дағдыларын қалыптастыру қабілеті 

дене жаттығулары мен спорт түрлерінің әдістемесін таңдау, жалпы дамыту және арнайы 

жаттығулар жиынтығын құру, бақылауды жүзеге асыру мүмкіндігі 

Кәсіби-

коммуни

кативтік 

 

 

 

 Логика 

Талап 

етілмейді 

таным процесінің диалектикалық түсінігін білу, логиканың негізгі формалары мен заңдылықтары, 

дұрыс ойлау принциптері 

ұғымды, пайымдауды, логикалық ұстанымды білу. логикалық қажетті және ықтималды (орынды) 

тұжырымдар 

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 

Заң 

психологиясы 

Талап 

етілмейді 

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.  
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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 

Құқықтағы 

сандық 

технология 

 

Логика  

 

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 

құқық қорғау функцияларын жүзеге асыру үшін ақпаратты жинауды, сақтауды, өңдеуді және 

талдауды ұйымдастыру қабілеті 

Сот 

риторикасы 

 

 

 

 

 

 

Қазақ тілі/ 

Орыс тілі 

 

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 

Заңгердің 

кәсіби этикасы 

және сыбайлас 

жемқорлыққа 

Сот 

риторикас

ы 

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 
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қарсы 

мәдениет 

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 

Теориялы

қ-

құқықтық 

Мемлекет 

және құқық 

теориясы 

Талап 

етілмейді 

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  

құқық қорғау практикасында олардың оң және теріс жақтарын анықтай отырып, жекелеген 

нормативтік актілер бойынша қорытынды шығару қабілеті 

Қазақстан 

Республикасы

ның 

конституциял

ық құқығы 

Талап 

етілмейді 

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 
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 Жалпы 

құқықтық 

Қазақстан 

Республикасы

ның 

қылмыстық 

құқығы 

(жалпы бөлім) 

Мемлекет 

және 

құқық 

теориясы 

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 

Қазақстан 

Республикасы

ның азаматтық 

құқығы 

(жалпы бөлім) 

Бизнес 

негіздері 

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 

Қазақстан 

Республикасы

ның әкімшілік 

құқығы 

1.Мемлеке

т және 

құқық 

теориясы 

2. 

Қазақстан 

Республик

асының 

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 
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ювеналды

қ құқығы 

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 

Әлеуметт

ік-

құқықтық 

Қазақстан 

Республикасы

ның 

ювеналдық 

құқығы 

Талап 

етілмейді 

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 

Қазақстан 

Республикасы

ның отбасы 

құқығы 

Қазақстан 

Республик

асының 

конституц

иялық 

құқығы 

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 

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 

Қазақстан 

Республикасы

ның азаматтық 

құқығы 

(ерекше бөлім) 

Қазақстан 

Республик

асының 

азаматтық 

құқығы 

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 
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(жалпы 

бөлім) 

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 

Қазақстан 

Республикасы

ның еңбек 

құқығы 

 

Қазақстан 

Республик

асының 

конституц

иялық 

құқығы 

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 

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 

Азаматты

қ іс 

жүргізу 

Азаматтық іс 

жүргізу 

заңнамасын 

қолдану 

теориясы мен 

практикасы 

 

Қазақстан 

Республик

асының 

азаматтық 

құқығы 

(ерекше 

бөлім) 

Қазақстан Республиканың қолданыстағы азаматтық және азаматтық іс жүргізу заңнамасын білу 

Азаматтық іс жүргізу заңнамасы бойынша нормативтік құқықтық актілілерді қолдану мен 

практикасын жүзеге асыра алу 

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 

Азаматтық іс 

жүргізу 

құжаттарын 

жасау 

1.Азаматт

ық іс 

жүргізу 

заңнамасы

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 
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бойынша 

практикум 

н қолдану 

теориясы 

мен 

практикас

ы 

2. 

Азаматты

қ іс 

жүргізу 

құқығы 

нормативтік актілерді кәсіби қызметте қолдана білу, қолданысқа енгізілген заңнамалық 

жаңалықтарды қолдану 

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 

Азаматтық іс 

жүргізу 

құқығы 

Қазақстан 

Республик

асының 

азаматтық 

құқығы 

(ерекше 

бөлім) 

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 

Нотариат  

Заңгердің 

кәсіби 

этикасы 

және 

сыбайлас 

жемқорлы

ққа қарсы 

мәдениет 

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 

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 
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Адвокатура  

Сот 

риторикас

ы 

Қазақстан Республикасы адвокаттық қызметтің пәнін, міндеттерін, құқықтық негіздерін, 

қағидаттарын, бағыттарын білу 

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 

Қаржылы

қ 

қызметті 

құқықтық 

реттеу 

Қаржылық 

құқық 

Салық 

құқығы  

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 

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 

Салық құқығы 

Қазақстан 

Республик

асының 

еңбек 

құқығы  

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 
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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 

Қылмыст

ық-

құқықтық 

Қылмыстық 

психология 

Заң 

психологи

ясы 

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 

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 

Құқық қорғау 

органдары 

 

 

 

Заң 

психологи

ясы 

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 

Қазақстан 

Республикасы

Қазақстан 

Республик

қылмыстық-құқықтық реттеудің, қоғамдық қауіпті әрекеттердің (қылмыстардың), жазаның 

нысанасы мен әдісі туралы білім іс-әрекеттер және оларды тағайындау тәртібі үшін көзделген 
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ның 

Қылмыстық 

құқығы 

(ерекше бөлім) 

асының 

қылмысты

қ құқығы 

(жалпы 

бөлім) 

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 

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 

Прокурорлық 

қадағалау 

Құқық 

қорғау 

органдары 

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) 

практикалық қызметте ҚР заңнамасын одан әрі сақтау мақсатында жалпыға бірдей танылған 

қағидаттарды, халықаралық құқық нормаларын 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 

Қылмыст

ық құқық 

бұзушыл

ықтарды 

тергеу 

әдістемес

і және 

дәлелдеу 

Қылмыстық 

құқық 

бұзушылықтар

ды тергеу 

теориясы мен 

практикасы 

Халықара

лық 

қылмысты

қ құқық 

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 

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 

Қылмыстық 

сот ісін 

1.Қылмыс

тық құқық 

қазіргі заманғы сот реформасына байланысты қылмыстық іс жүргізу құқығын дамытуды білу және 

қылмыстық сот ісін жүргізудегі қылмыстық процестің функцияларын түсіну 
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жүргізуде 

дәлелдеу 

бұзушылы

қтарды 

тергеу 

теориясы 

мен 

практикас

ы 

2. 

Заңгердің 

кәсіби 

этикасы 

және 

сыбайлас 

жемқорлы

ққа қарсы 

мәдениет 

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 

Тергеу 

әрекеттерінің 

әдістемесі 

Жедел-

іздестіру 

қызметі 

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 

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 

Жедел-

іздестіру 

қызметі 

Халықара

лық 

қылмысты

қ құқық 

жедел-іздестіру қызметі теориясының негізгі теориялық түсініктері мен категорияларын білу, 

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 
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жедел-іздестіру қызметі саласында құқықтық нормаларды дұрыс қолдана білу 

ЖІҚ саласында құқықтық нормаларды іс жүзінде қолдану дағдыларын жетілдіру 

Халықаралық 

қылмыстық 

құқық 

Қазақстан 

Республик

асының 

қылмысты

қ құқығы 

(жалпы 

бөлім) 

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 

Қылмыст

ық іс 

жүргізу 

Қылмыстық іс 

жүргізу 

құқығы 

Қазақстан 

Республик

асының 

қылмысты

қ құқығы 

(ерекше 

бөлім) 

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 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 

Қылмыстық іс 

жүргізу 

құжаттарын 

жасау 

бойынша 

практикум 

Қылмыст

ық іс 

жүргізу 

құқығы 

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 
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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 

Атқаруш

ылық-

құқықтық 

Атқарушылық 

іс жүргізу 

 

Қазақстан 

Республик

асының 

әкімшілік 

құқығы 

 

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 

Қылмыстық-

атқару құқығы 

1. 

Прокурор

лық 

қадағалау 

2.Атқаруш

ылық іс 

жүргізу 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару құқығының негізгі ережелерін, құқықтық 

нормаларын 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, ержелерін дұрыс қолдана білу 

қылмыстық жазаны орындау саласында туындайтын дағдарыстық жағдайлардан шығу жолдарын 

құқық нормаларын сақтау тұрғысынан практика үшін негізделген және әзірлеу қабілеті 

сотталғандардың құқықтары мен міндеттеріне бағытталған міндеттерді шешу қабілеті, ұстау 

режимі және олардың түрлері 

Азаматты

қ-

құқықтық 

қатынаст

арды 

мемлекет

тік реттеу 

Зияткерлік 

меншік 

құқығы 

Қазақстан 

Республик

асының 

отбасы 

құқығы 

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 меншік құқығын реттейтін заңнама нормаларын қолдану тәжірибесі, 

саласындағы қатынастарды реттейтін заңнаманы қолдану тәжірибесін білу 

зияткерлік меншік 
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Жылжымайты

н мүліктің 

құқықтық 

режимі 

Қазақстан 

Республик

асының 

отбасы 

құқығы 

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 

Меншік 

құқығын 

қорғау 

 

 

 

Зияткерлік 

меншік 

құқығы 

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 

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 

Экологиялық 

құқық 

 

 

Қазақстан 

Республик

асының 

әкімшілік 

құқығы 

экологиялық құқық нысанасы туралы Білім, құқықтық реттеу әдістері, экологиялық құқық 

қағидаттары, жүйесі 

экологиялық құқық бұзушылықтың құрамы және экологиялық қылмыстар үшін жауапкершілік 

табиғатты пайдалану құқығын білу 

экологиялық басқару органдарының жүйесін ажырата білу, экологиялық-құқықтық режимді 

анықтау, жер қойнауын, су, жер, жануарлар пайдалану, атмосфералық ауаны қорғау  

халықаралық экологиялық құқықты қалыптастыру проблемаларын айқындау қабілеті 

экологиялық құқық бұзушылықтар мен экологиялық жауапкершілік түрлерін анықтау қабілеті 

Жеке-

құқықтық 
Жер құқығы 

Экологиял

ық құқық 

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 
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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 

Міндеттемелік 

құқық 

 

 

 

 

1.Нотариа

т 

2. Меншік 

құқығын 

қорғау 

азаматтық-құқықтық міндеттемелер, олардың субъектілік құрамы мен мазмұны, туындау және 

жүзеге асырылу ерекшеліктері туралы, сондай-ақ азаматтық-құқықтық міндеттемелердің түрлері 

туралы білім 

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 

Корпоративтік 

құқық 

Жылжыма

йтын 

мүліктің 

құқықтық 

режимі 

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 

Шарттық 

құқық 

Адвокатур

а 

Міндеттемелік құқықтың жүйесі мен көздері, Міндеттемелік құқықтық қатынастарды реттейтін 

қолданыстағы заңнама туралы білім 



 

49 

 

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 

Қылмыст

арды 

тергеуді 

криминал

истикалы

қ және 

сот-

медицина

лық 

қамтамас

ыз ету 

Криминалисти

ка 

Қазақстан 

Республик

асының 

қылмысты

қ құқығы 

(ерекше 

бөлім) 

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 

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 

Сот 

медицинасы 

мен 

психиатрия 

негіздері 

Қылмыст

ық 

психологи

я 

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 

алынған нәтижелерді талдай білу 

Анықталған өзгерістерге, патологияға, травматикалық әсерлерге байланысты әр түрлі 

сараптамаларды тағайындай білу 

Түрлерін біліңіз органикалық психикалық бұзылулар. 

Криминология 
Қылмыст

ық 

криминологиялық ғылымның пайда болу көздерін білу 

криминология пәнінің мазмұнын құрайтын негізгі элементтерін білу 
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психологи

я 

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 

Қылмыстарды 

тергеуде 

ақпараттық 

технологияны 

қолдану 

Құқықтағ

ы сандық 

технологи

я 

 

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  

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 

Қылмыст

арды 

саралау 

теориясы, 

сот 

құрылыс

ы және 

сот ісін 

жүргізу 

Қылмыстарды 

саралаудың 

және жаза 

тағайындауды

ң теориялық 

негіздері 

1.Қылмыс

тарды 

тергеуде 

ақпаратты

қ 

технологи

яны 

қолдану 

2. 

Қылмыст

ық іс 

жүргізу 

құжаттары

н жасау 

бойынша 

практикум 

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 

 сот сараптамасының негізгі ұғымдарын, түрлерін, сот сараптамасының мәні мен объектілерін білу, 
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Сот 

сараптамасы 

 

Сот 

медицинас

ы мен 

психиатри

я негіздері 

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 

сараптамалық зерттеу 

сот сараптамасын жүргізудің негізгі техникалық құралдарын пайдалану дағдыларын 

қалыптастыру қабілеті 

Сот 

дәлелдемелері

нің теориясы 

 

 

 

1.Кримина

листика 

2. 

Қылмыст

ық сот ісін 

жүргізуде 

дәлелдеу 

дәлелдемелік базаны ресімдеу тәртібін; заң техникасының элементтерін білу 

қылмыстық іс жүргізу заңнамасының диспозитивті нормаларын жасау тәсілдерін білу 

дәлелдеу рәсімдерін және заңды хаттың элементтерін, іс жүргізу құжаттамасын жасау тәсілдерін 

ресімдеу білігі 

әртүрлі көздермен жұмыс істей білу, ақпаратты тиімді іздеуді жүзеге асыру, өз ойын сауатты 

баяндай білу, қылмыстық іс жүргізу заңнамасының диспозитивті нормаларын құра білу  

жиналған дәлелдемелерді құжаттау, жедел-қызметтік құжаттарды құрастыру және ықтимал құқық 

бұзушылықтың негізгі қылмыстық-құқықтық белгілерін тұжырымдау қабілеті 

алынған ақпаратқа дәлел мәртебесін беру, тергеу әрекеттерінің хаттамаларын жасау және 

дәлелдеу процесін құжаттау мүмкіндігі 

Сот және сот 

төрелігі 

Құқық 

қорғау 

органдары 

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. 
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5. Оқу жоспары 

 

Модуль атауы 

Ц
и

к
л
, 
к
о
м

п
о
н

ен
т 

тү
р
і 

Пәннің атауы 

К
р
ед

и
тт

ер
 с

ан
ы

  

Сағат саны 
Семестрлер бойынша кредиттерді бөлу 

1 курс   2 курс 3 курс 4 курс 

Д П/Д 
СӨ

ЖС 

СӨ

Ж 

Қорыты

нды 

бақылау 

нысаны 

Барл

ығы 

1  

се

м 

2  

се

м 

3 

се

м 

4  

се

м 

5  

се

м 

6  

се

м 

7.1 

тр

им 

7.2 

ква

рт 

8 

се

м 

Жалпы білім 

беру пәндері 

ЖББ

П, 

МК 

Қазақстанның 

қазіргі заманғы 

тарихы 

5 30 15 30 60 15 МЕ 150 5                 

ЖББ

П, 

МК 

Философия                                                                                                                                                                                                                                                                    5 30 15 30 60 15 емт 150       5           

ЖББ

П, ТК 
Бизнес негіздері 5 30 15 30 60 15 емт 150 5                 

ЖББ

П, 

МК 

Шетел тілі 10   90 60 120 30 емт 300 5 5               

ЖББ

П, 

МК 

Қазақ тілі/Орыс 

тілі                                                                                                                                                                                         
10   90 60 120 30 емт 300 5 5               

ЖББ

П, 

МК 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылш. тілінде) 

5 30 8\7 30 60 15 емт 150     5             

ЖББ

П, 

МК 

Әлеуметтік-саяси 

білім модулі 

(Әлеуметтану, 

Саясаттану, 

Мәдениеттану, 

Психология) 

8 60 30 30 90 30 емт 240 4 4               
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ЖББ

П, 

МК 

Дене шынықтыру 8 60 150     30 емт 240 2 2 2 2           

    
Цикл бойынша 

жалпы  

ЖБП 

56 240 420 270 570 180 1680 26 16 7 7 0 0 0 0 0 

  
БП 

ЖОО

К 

  56 285 150 270 555 150 1680 4 14 15 13 5 5 0 0 0 

Кәсіби-

коммуникативт

ік 

Теориялық-

құқықтық 

БП 

ЖОО

К 

Логика 4 30 15 15 45 15 емт 120  4                

БП 

ЖОО

К 

Заң психологиясы 3 15 15 15 30 15 емт 90   3               

БП 

ЖОО

К 

Сот риторикасы  5 30 15 30 60 15 емт 150    5            

БП 

ЖОО

К 

Құқықтағы 

сандық 

технология 

5 30 15 30 60 15 экз 150    5      

БП 

ЖОО

К 

Заңгердің кәсіби 

этикасы және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

5 30 15 30 60 15 емт 150       5     

Теоретико-

правовой 

БП 

ЖОО

К 

Мемлекет және 

құқық теориясы 5 30 15 30 60 15 емт 150   5              

БП 

ЖОО

К 

Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық 

құқығы 

5  30 15 30 60 15 емт 150   5               
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 Оқу практикасы 1     
диф. 

сынақ  
30   1                

Жалпы 

құқықтық 

БП 

ЖОО

К 

Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық 

құқығы (жалпы 

бөлім) 

5 30 15 30 60 15 емт 150      5            

БП 

ЖОО

К 

Қазақстан 

Республикасының 

азаматтық құқығы 

(жалпы бөлім) 

5 30 15 30 60 15 емт 150   5       

БП 

ЖОО

К 

Қазақстан 

Республикасының 

әкімшілік құқығы  

5 30 15 30 60 15 емт 150       5          

БП 

ЖОО

К 

Өндірістік 

практика 8         
диф. 

сынақ 
240       3   5       

  
БП 

ЖОО

К 

  56 285 225 330 660 180 1680 0 0 8 10 15 10 10 3 0 

«Азаматтық құқық және азаматтық процесс» мамандануы 

Әлеуметтік-

құқықтық  

БП 

ТК 

Қазақстан 

Республикасының 

ювеналдық 

құқығы 

3 15 15 15 30 15 емт 90     3             

БП 

ТК 

Қазақстан 

Республикасының 

отбасы құқығы 

5 30 15 30 60 15 емт 150     5             

БП 

ТК 

Қазақстан 

Республикасының 

азаматтық құқығы 

(ерекше бөлім) 

5 30 15 30 60 
15 емт 

к.ж. 
150       5          
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БП 

ТК 

Қазақстан 

Республикасының 

еңбек құқығы 

5 30 15 30 60 15 емт  150         5        

Азаматтық іс 

жүргізу 

БП 

ТК 
Адвокатура 5 30 15 30 60 15 емт 150       5            

БП 

ТК 

Азаматтық іс 

жүргізу құқығы 
5 30 15 30 60 15 емт 150         5      

БП 

ТК 

Азаматтық іс 

жүргізу 

заңнамасын 

қолдану теориясы 

мен практикасы 

10 30 60 60 120 30 емт 300         5 5     

БП 

ТК 
Нотариат 5 30 15 30 60 15 емт 150           5    

БП 

ТК 

Азаматтық іс 

жүргізу 

құжаттарын жасау 

бойынша 

практикум              

5 15 30 30 60 15 емт 150             5     

Қаржылық 

қызметті 

құқықтық 

реттеу 

БП 

ТК 

Салық құқығы 
5 30 15 30 60 15 емт 150             5    

БП 

ТК 

Қаржылық құқық  
3 15 15 15 30 15 емт 90              3   

 

«Қылмыстық құқық және қылмыстық процесс» мамандануы 

Қылмыстық-

құқықтық   

 

БП 

ТК 

Қылмыстық 

психология 
3 15 15 15 30 15 емт 90     3             

БП 

ТК 

Құқық қорғау 

органдары 
5 30 15 30 60 15 емт  150     5             

БП 

ТК 

Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық 

5 30 15 30 60 
15 емт 

к.ж. 
150       5           
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құқығы (ерекше 

бөлім) 

БП 

ТК 

Прокурорлық 

қадағалау 
5 30 15 30 60 15 емт 150         5         

Қылмыстық 

құқық 

бұзушылықтард

ы тергеу 

әдістемесі және 

дәлелдеу 

БП 

ТК 

Халықаралық 

қылмыстық құқық 
5 30 15 30 60 15 емт 150       5        

БП 

ТК 

Жедел-іздестіру 

қызметі 
5 30 15 30 60 15 емт 150         5      

БП 

ТК 

Қылмыстық 

құқық 

бұзушылықтарды 

тергеу теориясы 

мен практикасы 

10 30 60 60 120 30 емт 300         5 5      

БП 

ТК 

Қылмыстық сот 

ісін жүргізуде 

дәлелдеу 

5 30 15 30 60 15 емт 150            5     

БП 

ТК 

Тергеу 

әрекеттерінің 

әдістемесі 

3 15 15 15 30 15 емт 90             3     

Қылмыстық іс 

жүргізу 

БП 

ТК 

Қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 
5 30 15 30 60 15 емт 150           5        

БП 

ТК 

Қылмыстық іс 

жүргізу 

құжаттарын жасау 

бойынша 

практикум 

5 15 30 30 60 15 емт 150             5    

    
БП циклі 

бойынша 

барлығы 

112 570 375 600 1215 330 3360 4 14 23 23 20 15 10 3 0 

 
КП 

ЖОО

К 

  22 60 30 60 120 30 660 0 0 0 0 5 5 0 0 12 
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Атқарушылық-

құқықтық 

КП 

ЖОО

К 

Атқарушылық іс 

жүргізу 5 30 15 30 60 15 емт 150         5         

КП 

ЖОО

К 

Қылмыстық-

атқару құқығы 5 30 15 30 60 15 емт 150           5       

КП 

ЖОО

К 

Дипломалды 

практика 
12     

диф. 

сынақ 

360 

        12 

  
КП 

ЖОО

К 

  38 240 120 210 450 120 1140 0 0 0 0 5 10 10 13 0 

«Азаматтық құқық және азаматтық процесс» мамандануы 

Азаматтық-

құқықтық 

қатынастарды 

мемлекеттік 

реттеу  

КП 

ТК 

Экологиялық 

құқық 
5 30 15 30 60 15 емт 150         5       

КП 

ТК 

Жылжымайтын 

мүліктің 

құқықтық режимі 

5 30 15 30 60 15 емт 150            5    

КП 

ТК 

Зияткерлік 

меншік құқығы 
5 30 15 30 60 15 емт 150          5       

КП 

ТК 

Меншік құқығын 

қорғау  
5 30 15 30 60 15 емт 150             5     

Жеке-құқықтық  

КП 

ТК 
Жер құқығы 5 30 15 30 60 15 емт 150             5     

КП 

ТК 

Міндеттемелік 

құқық 

 

4 30 15 15 45 15 емт 120              4    

КП 

ТК 

Корпоративтік 

құқық 
5 30 15 30 60 15 емт 150               5   

КП 

ТК 

Шарттық құқық 

 
4 30 15 15 45 15 емт 120               4   
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«Қылмыстық құқық және қылмыстық процесс» мамандануы 

Қылмыстарды 

тергеуді 

криминалистик

алық және сот-

медициналық 

қамтамасыз ету  

КП 

ТК 
Криминалистика 5 30 15 30 60 15 емт 150         5         

КП 

ТК 

Сот медицинасы 

мен психиатрия 

негіздері 

5 30 15 30 60 

 

15 емт 150          5       

КП 

ТК 

Қылмыстарды 

тергеуде 

ақпараттық 

технологияны 

қолдану 

 5 30 15 30 60 

 

 

15 емт 150             5     

КП 

ТК 
Криминология 5 30 8/7 30 60 

15 емт 
150             5  

Қылмыстарды 

саралау 

теориясы, сот 

құрылысы және 

сот ісін жүргізу 

КП 

ТК 

Сот және сот 

төрелігі 
 5 30 15 30 60 

 

15 емт 
150            5       

КП 

ТК 

Сот сараптамасы 
5 30 15 30 60 

 

15 емт 
150             5   

КП 

ТК 

Сот 

дәлелдемелерінің 

теориясы 

4 30 15 15 45 15 емт 120               4  

КП 

ТК 

Қылмыстарды 

саралаудың және 

жаза 

тағайындаудың 

теориялық 

негіздері 

4 30 15 15 45 15 емт 120              4    

    
КП циклі 

бойынша 

барлығы 

38 240 120 210 450 120 1140 0 0 0 0 10 15 10 13 12 

    
Қорытынды 

аттестаттау 
12           360                 12 

    Барлығы 240 1095 960 1140  2355 660 7200 30 30 30 30 30 30 20 16 24 
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Кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі              

Семестр Тримест

р 

Квартал ЖББП, 

МК 

ЖББП 

ЖК 

БП, ЖК БП, ТК  КП,ЖК КП, 

ТК 

ҚА Барлығы Ұзақтығы (с.і. 

сессия, каникулсыз), 

апта 

1     21 5 4         30 18 

2     16   13+1 пр         30 19 

3     7   15 8       30 18 

4     7   10+3 пр 10       30 21 

5         5 15 5 5   30 18 

6         5 пр 10 5 10   30 23 

  7,1         10   10   20 10 

    7,2       3   13   16 11 

8             12 пр   12 24 19 

Барлығы 51 5 56 56 22 38 12 240 157 

 

 

 

 

 

 


