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1 Мамандық түлектерінің білім беру бағдарламасының паспорты 
5В030100 – Құқықтану
1.1 Біліктіліктер мен лауазымдар тізімі 
Осы  білім  беру  бағдарламасының  түлектеріне  5В030100-  Құқықтану

мамандығы бойынша «құқықтану бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі
5В030100  –  Құқықтану  мамандығының  білім  алушылары  кәсіптік

қызметтің келесі түрлеріне дайындалады: 
- Құқық шығармашылық;
- құқық қолданушылық;
- құқық қорғаушылық;
- сараптамалық-консультациялық;
- Ұйымдастырушылық-басқарушылық.
1.2  Түйіндік  құзыреттіліктер
5В030100  –  Құқықтану  мамандығы  бойынша  «Құқық  бакалавры»

мынадай түйіндік құзыреттіліктерді меңгереді:
1) ана тілі (қазақша/орысша тілдер ) – ТҚ1
Тарихи-гуманитарлық  цикл  саласында  жазбаша  және  ауызша  түрде

(тыңдау,  айту,  оқу  және  хат)  түсініктерді,  ойларды,  сезімдерді,  пактілерді
және пікірлерді түсінуі және айта білуі қажет,  сондай-ақ лингивистикалық
сәйкестендіру  үлгісі   және   қоғамдық  және  мәдени  шығармашылықтың
барлық  көп  үлгілі  мәнмәтіні  арқылы:  оқу  уақыты  кезінде,  жұмыста,  үйде
және бос уақытта; тіл құжаттарын таңдау, жүйелеу және оны ауызша және
жазбаша  айту  кезінде  логикалық  дұрыс  және  дәлелді  пайдалану,  тілдік,
коммуникациялық және эткиалық нормалармен сәйкес  шешендік айтуларды
құрастыру; анықтамалар мен сөздіктерді пайдалану, шешендік айтулардың әр
түрлі жанрларын қалыптастырудың тиімді әдістері мен тәсілдерін,  ауызша
және  жазбаша  тарихи  мәтіндерді   коммуникативтік  ниеті  және   қарым-
қатынас жағдайына;  өзін-өзі жетілдіру дағдыларын  ауызша және жазбаша
сөйлеу мәдениет аспектісінде сәйкестендіре білу.

2) шет тілдері– ТҚ2
Ағылшын және неміс тілдерінде негізгі дағдыларды меңгереді: тарихи-

гуманитарлық цикл  саласында  ауызша,  сондай-ақ  жазбаша  түрде  (тыңдау,
айту, оқу және хат) түсіну, түсініктерді, ойларды, сезімдерді, пактілерді және
пікірлерді  әлеуметтік  және  мәдени  мәнмәтініне  сәйкес  (білімде  және
оқытуда, жұмыста,  үйде және бос уақытта) жеткізе және айта білуі қажет.
Медиация және мәдениетаралық түсініктердің дағдыларын, шетелдік қайнар
көздердердің кәсіптік мазмұнынан хабарлама алу мүмкіндігі үшін қажет шет
тілін  көлемде  білу;  оқыған  шет  тілінің  нәтижелі  коммуникация  құралы
ретінде  пайдалануға  мүмкіндік  беретін  оның  негізгі  фонетикалық,
лекцикалық және граматикалық құбылыстарын пайдалана білу; шет тіліндегі
ауызша және жазбаша сөйлеу қызметі түрлерінде түсіну қабілеті мен тілдік
материалды  пайдалана  алу;  тәжірибеде  алынған  оқу  дағдыларын,  оның
ішінде  белгілі  бір  ақыл-ой  еңбегінің  тәсілдерін  пайдалана  білу;  шетелдік
қайнар  көздердердің  кәсіптік  мазмұнынан  хабарлама  алу  мүмкіндігі  үшін
қажет шет тілін көлемде білу; өзінің жеке көзқарасын жеткізе білу. 



3) - фундаментальді математикалық, жаратылыстану-ғылыми және
техникалық даярлау саласында  – ТҚ3

Күнделікті  жағдайларда  өндірістік  міндеттерді  шешу  үшін
математикалық  ойлауларды    дамыта  және  қолдана  білу,  математикалық
ойлау  тәсілдерін   (логика  және  кеңістік  ойлау)  және  өзінің  кәсіптік
қызметінің  тұсаукесерін  (формулалар,  модельдер,  конструкты,  бағандар,
кестелер)  пайдалану,  гуманитарлық  зерттеулерде  ақпараттарды
математикалық  өңдеудің  сандық  әдістерін  пайдалана  алу,  кәсіптік  салада
жаратылыстану-ғылыми  білімді  қолдана  білу,  гуманитарлық  циклдің  оқу
пәндерінде   әлемнің  ғылыми-жаратылыстану  бейнесін,  табиғатта  адамның
ролі мен орнын түсіндііре білу.

4) компьютерлік даярлау – ТҚ4
          Жұмысқа, демалысқа және коммуникацияға арналған қазіргі заманғы
ақпараттық технологияларды сенімді және сыни түрде пайдалануға қабілетті;
әлемді  түсіндіретін,  дәлелдерге  негізделген  проблемаларды  және
тұжырымдарды анықтау  үшін,  білім  мен  әдістеменің  негіздерін  қолдануға
қабілетті,  өздерінің білімдері мен әдістерін кәсіби мәселелерді шешу үшін
қолдануға,  ғылыми-зерттеу  материалдарын дайындау  үшін құқықтық цикл
саласындағы  практикалық  мәселелерді  шешу  үшін  бағдарламалық
қамтамасыз  етуді  қолдануға  қабілетті;  ақпарат  алу  құралы  ретінде
компьютермен жұмыс істей алу,  ақпаратты алу, сақтау, өңдеп  интернетпен
жұмыс істеуге қабілетті.

5) оқу даярлау – ТҚ5
            кең ой-өрісі мен ойлау мәдениетіне ие жоғары білімді тұлғаның
қалыптасуына үлес қосатын құқықтық пәндер (ғылымдар) саласында негізгі
білімдерге  ие;  тұрақты  оқыту  қажеттілігін  түсінеді,  қол  жетімді
мүмкіндіктерді таба алады;  ұмтылуға және төзімділікпен оқуды жалғатыруға
қабілетті,  өзінің  жеке  оқуын  ұйымдастыруға,  оның  ішінде  уақытты  және
ақпаратты дербес және топтық түрде тиімді басқаруға қабілетті; кәсіби және
жеке өсуге қабілетті; күнделікті кәсіби қызмет және магистратурада білімді
жалғастыру үшін қажетті жаңа білім алуға қабілетті.
         6) әлеуметтік даярлау (жеке, мәдениетаралық, азаматтық құзыреттілік) 
– ТҚ6
         қоғамдық және жұмыс, соның ішінде барлық әр түрлі қоғамдық өмірге
тиімді  және  сындарлы  түрде  қатысуға  мүмкіндік  беретін  мінез-құлықтың
барлық түрлеріне ие, сондай-ақ  қажет болған жағдайда жанжалдарды шеше
алады,   әлеуметтік  және  саяси  тұжырымдамалар  мен  құрылымдарды  білу
негізінде  азаматтық  өмірге  қатысуға  қабілетті,  топта,  отбасында,  қоғамда,
әлемде өмір сүре алады, басқа тұлғаны қабылдау мен түсінуге өзін тәрбиелей
алады,  оған  құндылық  ретінде  қарайды;  қоғамдағы  қарым-қатынастарда
толеранттылық пен айқындылыққа қабілетті, даулы жағдайлардан өзін аллыс
ұстай  алады,  айналадағы  әлеммен  ымыраға  келіп,  қарым-қатынас  жасай
алады,  іскерлік  этиканың  нормаларын  сақтауға  қабілетті,  этикалық  және
құқықтық мінез-құлық нормаларын иеленген, қоғаммен,  топпен әлеуметтік
және коммуникативті қарым-қатынасқа қабілетті, топпен жұмыс істей алады,



ынтымақтастықта болады, ауызша және жазбаша диалог, монолог, іскерлік
хат алмасуды жүргізе алады.

7) кәсіпкерлік экономикалық даярлау– ТҚ7
экономикалық білімнің негізін меңгеру, менеджмент, маркетинг, қаржы

және т.б. құбылыстар туралы білімі болуы, экономиканы мемлекеттік реттеу
әдістерін және  мақсатын біледі және түсінеді,  экономикадағы мемлекеттік
сектордың ролін түсіну;   ұғым-категориялық аппаратын қолдана білу, кәсіби
қызметінде  гуманитарлық  және  әлеуметтік  ғылымның  негізгі
заңдылықтарын,  өзінің  кәсіптік  қызметінде  лексиканы  дұрыс  пайдалану;
микро  және  макроэкономика  тұрғысынан  экономикада  нақты  жағдайлады
талдау,  экономикалық  және  құқықтық  жағдайларда  талдау  және  бағалау
негізінде өздігінен тиімді шешімдер қабылдай білу;  отандық және шет елдік
ғылыми білімге негізделген экономикалық және құқықтық ойлау  қоғамдағы
мәселелерді жан-жақты талдауға қабілетті.

8) мәдени даярлау – ТҚ8
           әлемдік көзқарасты, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық
мәселелерді  талдауға  қабілетті,  адамның  өмір  сүру  формасы  ретінде
мәдениеттің  мағынасын  түсінуге  қабілетті,  Ол  өз  қызметінде
толеранттылықтың,  диалог пен ынтымақтастықтың заманауи қағидаттарын
басшылыққа  ала  алады;   әлеуметтік  және  мәдени  айырмашылықтарды
төзімділікпен  қабылдауға,  тарихи  мұраға  және  мәдени  дәстүрлерге
құрметпен  қарауға  қабілетті,  Қазақстанның  мәдениетінің  құндылығын
және оның әлемдік  мәдениеттегі  орнын түсінуге  қабілетті,  заманауи
өркениеттің  сақталуы  мен  дамуы  үшін  гуманистік  құндылықтардың
мәнін  түсінуге  қабілетті,  демократия,  бостандық  пен  гуманизм
қағидаттары негізінде қоғамның жетілуіне және дамуына ұмтылу және
дайын болу.

9) жалпы құзыретіліктер – ТҚ9
          -  кең  ой-өрісі  мен  ойлау  мәдениеті  жоғары  білімді  тұлғаның
қалыптасуына үлесін тигізетін, жаратылыстануғылым саласында (әлеуметтік,
гуманитарлық, экономикалық) пәндер бойынша базалық білімді меңгеру;
         - кәсіби қызмет саласында қазіргі заманғы технологияларды меңгеру 
дағдыларын игеру,  ақпараттық технологияларды пайдалана білу;
        - күнделікті кәсіби қызмет және магистратурада білімді жалғастыру
үшін қажетті жаңа білім алуға қабілетті болу;
       -  қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға,  әлеуметтік 
нормаларға сүйене отырып әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу және  
кәсіби қызметіде оған бейімделу;

-  іскерлік  этиканың  нормаларын  сақтау,  этикалық  және  құқықтық
мінез-құлық нормаларын игеру;

-  Қазақстан  халқының  дәстүрі  мен  мәдениетін  білу,  әлемдегі  басқа
халықтардың дәстрі мен мәдениетіне төзімді болу.

«5В030100-Құқықтану»  мамандығы  бойынша  құқық  бакалаврлары
өздерінің  кәсіби білімдерін,  дағдыларын қолдану саласында келесі  арнайы
құзыреттіліктерді меңгереді:



 1 Құқық шығармашылық АҚ1: 
-өзінің кәсіби құзыреттіліктеріне сәйкес нормативтік актілерді дайындауға

қатысуға қабілетті.
2 Құқық қолданушылық АҚ2: 

         - құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде 
кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілтті;

-  құқық  субъектілерімен  заңддылықтардың  сақталуын  қамтамасыз
етуге қабілетті;

-  дәл заңға сәйкес заңдық іс-әрекеттерді жасай және шешім қабылдай
білуге қабілетті; 

-  кәсіптік  қызметінде  материалдық  және  іс  жүргізушілік  құқық
нормаларын жүзеге асырып, нормативтік актілерді қолдануға қабіілетті;

- Пактілер мен жағдайларды заңды түрде дұрыс білуге қабілетті;
- заңдық құжаттарды дайындау дағдыларын меңгерген.
3 Құқық қорғаушылық АҚ3:
-  заңдылық  пен  құқықтық  тәртіпті,  жеке  тұлғаның,  қоғам  мен

мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша лауазымдық міндеттерін
орындауға дайын;

- жеке тұлғаның қадір-қаситеін құрметтеу, адам мен азаматтың құқығы
мен бостандығын сақтау және қорғай білуге қабілетті;

-  құқықбұзушылықтарды  анықтау,  жолын  кесу,  ашу  және  тергеу
жүргізе алуға қабілетті;
          - құқықбұзушылықты болдырмауды, олардың жүзеге асуына ықпал 
ететін себептер мен жағдайларды анықтауға және дәлелдеуге қабілетті;
         - заңды және басқа құжаттамада кәсіби қызметтің нәтижелерін дұрыс 
және толық көрсетуге қабілетті.

4 Сараптамалық-консультациялық АҚ4:
-  нормативтік  құқықтық  актілердің  жобаларына  заңдық  сараптама

жүргізуге қатысуға қабілетті;
- әр түрлі құқықтық актілерді талқылауға қабілетті;

           - заңгерлік қызметтің нақты түрлеріне білікті заңгерлік 
қорытындылар мен кеңестер беруге қабілетті.

5 Ұйымдастырушылық-басқарушылық АҚ5:
- басқарудың оңтайлы шешімдерін қабылдауға қабілетті; 

           - кәсіптік қызметте басқарушылық жаңалықтарды қабылдау, 
талдау және іске асыруға қабілетті.



1 Паспорт образовательной программы выпускника 
специальности 

5В030100 – Юриспруденция
1.1 Перечень квалификаций и должностей
Выпускнику  данной  образовательной  программы  присваивается

академическая  степень  «бакалавр  права»  по  специальности  5В030100  –
Юриспруденция

Обучающийся  по  специальности  5В030100  –  Юриспруденция
готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- нормотворческая;
- правоприменительная;
- правоохранительная;
- экспертно-консультационная;
- организационно-управленческая.
1.2  Ключевые компетенции
«Бакалавр  права»  по  специальности  5В030100  –  Юриспруденция

владеет следующими ключевыми компетенциями в области:
1) родного языка (казахского/русского языка) – КК1
способен  выражать  и  понимать  понятия,  мысли,  чувства,  факты  и

мнения  в  области  историко-гуманитарного  цикла,  в письменной  и  устной
формах (слушание, говорение, чтение и письмо), а также взаимодействовать
лингвистически  соответствующим  образом  и  творчески  во  всем
многообразии общественных и культурных контекстов: во время учебы: на
работе, дома и на досуге; отбирать, систематизировать языковой материал,
логически верно и аргументировано использовать его в устных и письменных
высказываниях, строить речевое высказывание в соответствии с языковыми,
коммуникативными  и  этическими  нормами;  пользоваться  словарями  и
справочниками,   эффективными  методами  и  приемами  создания  речевых
высказываний  разных  жанров,  продуцировать  устные  и  письменные
исторические  тексты в  соответствии с  коммуникативными намерениями и
ситуацией общения; навыками самосовершенствования в аспекте культуры
устной и письменной речи.

2) иностранных языков – КК2
владеет основными навыками коммуникации на английском, немецком

языках: способен понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства,
факты и мнения области историко-гуманитарного цикла в устной,  так и в
письменной  форме  (слушание,  говорение,  чтение,  письмо)  в
соответствующем ряде социальных и культурных контекстов (в образовании
и  обучении,  на  работе,  дома  и  на  досуге).  Имеет  навыки  медиации  и
межкультурного понимания. иностранный язык в объёме, необходимом для
возможности  получения  информации  профессионального  содержания  из
зарубежных  источников;  способен  использовать  основные  фонетические,
лексические  и  грамматические  явления  изучаемого  иностранного  языка,
позволяющие использовать его как средство продуктивной коммуникации;
способен  понимать  и  использовать  языковой  материал  в  устных  и



письменных видах  речевой  деятельности  на  иностранном языке;  способен
использовать  на  практике  приобретенные  учебные  умения,  в  том  числе
определенные приемы умственного труда; способен  владеть   иностранным
языком в объёме, необходимом для возможности получения информации из
зарубежных источников; способен изложить собственную точку зрения. 

3) фундаментальной  математической,  естественнонаучной  и
технической подготовки – КК3

способен  развивать  и  применять  математическое  мышление  для
решения производственных задач в повседневных ситуациях, использовать
математические способы мышления (логика и пространственное мышление)
и  презентации  (формулы,  модели,  конструкты,  графы,  таблицы)  в  своей
профессиональной  деятельности,  способен  использовать  количественные
методы  математической  обработки  информации  в  гуманитарных
исследованиях,  способен  применять  естественно-научные  знания  в
профессиональной сфере, способен объяснить естественно-научную картину
мира,  место  и  роль  человека  в  природе  в  учебных  дисциплинах
гуманитарного цикла.

4) компьютерной подготовки – КК4
способен  уверенно  и  критично  использовать  современные

информационные технологии для работы, досуга и коммуникаций; способен
использовать  основы  знаний  и  методологии,  объясняющих  мир,  для
выявления проблем и выводов, основанных на доказательствах,  применять
свои знания и методологию для решения профессиональных задач, способен
использовать  программные  средства  для  решения  практических  задач  в
области правового цикла для подготовки материалов научных исследований;
способен работать  с  компьютером  как  средством  получения  информации,
работать  с  Интернет;  способен  получать,  хранить,  перерабатывать
информацию. 

5) учебной подготовки – КК5
обладает  базовыми  знаниями  в  области  юридических  дисциплин

(наук),  способствующих  формированию  высокообразованной  личности  с
широким  кругозором  и  культурой  мышления:  осознает  потребность  в
постоянном  обучении,  может  найти  доступные  возможности;  способен
стремиться  и  настойчиво  продолжать  учиться,  способен  организовывать
собственное  обучение,  в  том  числе,  эффективно  управляя  временем  и
информацией  как  индивидуально: так  и  в  группах;  способен  к
профессиональному  и  личностному  росту;  способен  приобретать  новые
знания, необходимые для: повседневной профессиональной деятельности и
продолжения образования в магистратуре.

6) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские 
компетенции) – КК6

обладает  всеми  формами  поведения,  которые  позволяют  ему
эффективным  и  конструктивным  образом  участвовать  в  общественной  и
трудовой  жизни  и.  в  частности,  во все  более  разнообразных обществах,  а
также  при  необходимости  разрешать  конфликты,  способен  участвовать  в



гражданской  жизни,  основываясь  на  знании  социальных  и  политических
понятий и структур,  способен жить в коллективе, в семье, в социуме, в мире,
способен  воспитывать  в  себе  принятие  и  понимание  другого  человека,
отношение  к  нему  как  к  ценности;  способен  к  толерантности  и
транспаретности  во  взаимоотношениях  в  социуме,  способен  избегать
конфликтных  ситуаций,  способен  к  компромиссам  и  контактам  с
окружающим его миром, способен соблюдать нормы деловой этики, владеть
этическими  и  правовыми  нормами  поведения,  способен  к   социально-
коммуникативному взаимодействию с обществом, коллективом, способен к
работе  в  группе,  к  сотрудничеству,  способен  вести  устный и письменный
диалог, монолог, деловую переписку.

7) предпринимательской экономической подготовки – КК7
обладает  основами  экономических  знаний,  имеет  научные

представления о менеджменте: маркетинге, финансах и т.п.; знает и понимает
цели  и  методы  государственного  регулирования  экономики,  роль
государственного  сектора  в  экономике;  способен  применять  понятийно-
категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук
в  профессиональной  деятельности,  корректно  использовать  в  своей
деятельности  профессиональную  лексику;  анализировать  конкретные
ситуации  в  экономике  с  позиций  микро  и  макроэкономики,  способен
самостоятельно  принимать  эффективные  решения  на  основе  анализа  и
оценки экономической и правовой ситуации;  экономического и правового
мышления,  основанного  на  знании  отечественной  и  зарубежной  науки,
способен к целостному анализу проблем общества.

8) культурной подготовки – КК8
способен  к  анализу  мировоззренческих,  социально  и  личностно

значимых философских проблем, способен к пониманию значения культуры
как  формы  человеческого  существования,  способен  руководствоваться  в
своей  деятельности  современными  принципами  толерантности,  диалога  и
сотрудничества; 

способен   к  толерантному  восприятию  социальных  и  культурных
различий,  уважительному  и  бережному  отношению  к  историческому
наследию  и  культурным  традициям,  способен  к  осознанию  ценности
казахстанской культуры  и  ее  места  во  всемирной  культуре,  способен
осознавать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития
современной цивилизации, стремиться и быть готовым к совершенствованию
и развитию общества на принципах демократии, свободы и гуманизма. 

9) общими компетенциями – КК9
-  обладать  базовыми  знаниями  в  области  естественнонаучных

(социальных,  гуманитарных,  экономических)  дисциплин,  способствующих
формированию  высокообразованной  личности  с  широким  кругозором  и
культурой мышления;

-  обладать  навыками  обращения  с  современной  техникой,  уметь
использовать  информационные  технологии  в  сфере  профессиональной
деятельности;



-  владеть  навыками  приобретения  новых  знаний,  необходимых  для
повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в
магистратуре.

-  знать  социально-этические ценности,  основанные на общественном
мнении,  традициях,  обычаях,  общественных  нормах и  ориентироваться  на
них в своей профессиональной деятельности;

-  соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми
нормами поведения;

- знать традиции и культуру народов Казахстана; быть толерантным к
традициям, культуре других народов мира. 

Бакалавры  права  по  специальности  «5В030100  –  Юриспруденция»
владеют  следующими  специальными  компетенциями  в  области
применения своих профессиональных знаний, умений и навыков:

 1 Нормотворческая СК1: 
- способен участвовать в разработке нормативных актов в соотвествии с

провилем своей профессиональной деятельности..
2 Правоприменительная СК2: 
-  способен  осуществлять  профессиональную деятельность  на  основе

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
-  способен  обеспечивать  соблюдение  законодательства  субъектами

права;
- способен принимать решения и совершать юридические действия в

точном соответствии с законом; 
-  способен  применять  нормативные  правовые  акты,  реализовывать

нормы  материального  и  процессуального  права  в  профессиональной
деятельности;

-  способен  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и
обстоятельства;

- владеет навыками подготовки юридических документов..
3 Правоохранительная СК3:
-  готов  к  выполнению  должностных  обязанностей  по  обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
-  способен  уважать  честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и

защищать права и свободы человека и гражданина;
-  способен  выявлять,  пресекать,  раскрывать  и  расследовать

правонарушения;
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и

уточнять причины и условия, способствующие их совершению;
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной

деятельности в юридической и иной документации.
4 Экспертно-консультационная СК4:
-  способен  принимать  участие  в  проведении юридической  экспертизы

проектов нормативных правовых актов;
- способен толковать различные правовые акты;



-  способен  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и
консультации в конкретных видах юридической деятельности.

5 Организационно-управленческая СК5:
- способность принимать оптимальные управленческие решения 
-  способность  воспринимать,  анализировать  и  реализовывать

управленческие инновации в профессиональной деятельности.



Passport of the graduate's educational program of a specialty
5В030100 - Jurisprudence
1.1 List of qualifications and positions
The graduate of this educational program is awarded an academic degree

"Bachelor of Law" in specialty 5В030100 - Jurisprudence
Trained in specialty 5В030100 - Jurisprudence prepares for the following

types of professional activity:
- standard-setting;
- law enforcement;
- law enforcement;
- Expert and consulting;
- organizational and managerial.
1.2 Core competencies
"Bachelor of Law", specialty 5В030100 - Jurisprudence has the following

key competencies in the field:
1) native language (Kazakh / Russian language) - KK1
is  able  to  express  and understand  concepts,  thoughts,  feelings,  facts  and

opinions  in  the  historical  and  humanitarian  cycle,  in  written  and  oral  forms
(listening, speaking, reading and writing), and interact linguistically appropriately
and creatively in the diversity of social and cultural contexts : during study: at
work, at home and at leisure; select, systematize the language material, logically
correct and reasoned to use it in oral and written utterances, build speech utterance
in accordance with linguistic, communicative and ethical norms; use dictionaries
and directories, effective methods and techniques for creating speech utterances of
different  genres,  produce  oral  and  written  historical  texts  in  accordance  with
communicative  intentions  and  the  situation  of  communication;  skills  of  self-
improvement in the aspect of the culture of oral and written speech.

2) foreign languages - KK2
owns  the  basic  communication  skills  in  English,  German:  is  able  to

understand,  express  and  interpret  the  concepts,  thoughts,  feelings,  facts  and
opinions of the field of the historical and humanitarian cycle either verbally or in
writing  (listening,  speaking,  reading,  writing)  in  the  relevant  series  social  and
cultural contexts (in education and training, at work, at home and at leisure). Has
the skills of mediation and intercultural understanding. a foreign language in the
amount  necessary  to  obtain  information  of  professional  content  from  foreign
sources; is able to use the basic phonetic, lexical and grammatical phenomena of
the foreign language being studied, which makes it possible to use it as a means of
productive communication; is able to understand and use language material in oral
and written forms of speech activity in a foreign language; is able to use in practice
the acquired training skills, including certain techniques of mental work; is able to
own a foreign language in the amount necessary to obtain information from foreign
sources; is able to state his own point of view.

3) fundamental mathematical, natural-science and technical training - КК3



can develop and apply mathematical thinking to solve production problems
in everyday situations,  use mathematical  methods of thinking (logic and spatial
thinking) and presentations (formulas,  models,  constructs,  graphs,  tables)  in his
professional  activity,  can use quantitative methods of  mathematical  information
processing in humanitarian research, is able to apply natural scientific knowledge
in the professional sphere, is able to explain the natural scientific picture of the
world,  me  and  the  human  role  in  nature  in  educational  disciplines  of  the
humanities.

4) computer training - КК4
is able confidently and critically to use modern information technologies for

work, leisure and communications; is able to use the foundations of knowledge and
methodology to explain the world, to identify problems and conclusions based on
evidence,  to  apply  their  knowledge  and  methodology  to  solve  professional
problems, is able to use software to solve practical problems in the field of the
legal  cycle  for  the  preparation  of  research  materials;  is  able  to  work  with  a
computer as a means of obtaining information, work with the Internet; is able to
receive, store, process information.

5) training - КК5
possesses  basic  knowledge  in  the  field  of  legal  disciplines  (sciences)

contributing to the formation of a highly educated person with a broad outlook and
a  culture  of  thinking:  he  understands  the  need  for  constant  learning,  can  find
available opportunities; is able to strive and persistently continue to study, is able
to organize his own training, including, effectively managing time and information
both individually and in groups; is capable of professional and personal growth; is
able  to  acquire  new  knowledge  necessary  for:  daily  professional  work  and
continuing education in the magistracy.

6) social training (personal, intercultural, civic competence) - KC6
possesses all forms of behavior that allow him to participate effectively and

constructively in public and working life and. in particular in increasingly diverse
societies, as well as, if necessary, resolve conflicts, is able to participate in civil
life, based on knowledge of social and political concepts and structures, is able to
live in a team, in the family, in society, in the world, is able to educate in itself
acceptance and understanding of another person, treating him as a value; is capable
of  tolerance  and  transparency  in  relations  in  society,  is  able  to  avoid  conflict
situations, is capable of compromises and contacts with the world around him, is
able to observe norms of business ethics, to possess ethical and legal norms of
behavior, is capable of social and communicative interaction with society, to work
in  a  group,  to  cooperation,  is  able  to  conduct  oral  and  written  dialogue,  a
monologue, business correspondence.



7) entrepreneurial economic training - КК7
has  the  basics  of  economic  knowledge,  has  scientific  ideas  about

management: marketing, finance, etc .; knows and understands the purposes and
methods of state regulation of the economy, the role of the public sector in the
economy; is able to apply the conceptual-categorical apparatus, the basic laws of
the  humanities  and  social  sciences  in  professional  activity,  correctly  use
professional vocabulary in its activity; analyze specific situations in the economy
from the perspective of micro and macroeconomics, is able to independently make
effective decisions based on analysis and assessment of the economic and legal
situation; economic and legal thinking based on the knowledge of domestic and
foreign science, is capable of a holistic analysis of the problems of society.

8) cultural training - CC8
is  capable  of  analyzing  worldview,  socially  and  personally  significant

philosophical problems, is capable of understanding the importance of culture as a
form of human existence, is able to be guided in its activity by modern principles
of tolerance, dialogue and cooperation;

is capable of tolerant perception of social and cultural differences, respectful
and careful attitude to the historical heritage and cultural traditions, is capable of
understanding the value of Kazakhstan culture and its place in the world culture, is
able to realize the value of humanistic values for the preservation and development
of modern civilization, to strive and be ready for improvement and development of
society on the principles of democracy, freedom and humanism.

9) general competence - КК9
-  to  have  basic  knowledge  in  the  field  of  natural  science  (social,

humanitarian, economic) disciplines that contribute to the formation of a highly
educated person with a broad outlook and a culture of thinking;

- have the skills to handle modern technology, be able to use information
technology in the field of professional activity;

-  Possess  the  skills  to  acquire  new  knowledge  necessary  for  daily
professional work and continuing education in the magistracy.

- To know the social and ethical values based on public opinion, traditions,
customs, social norms and orient oneself to them in their professional activities;

- comply with the norms of business ethics, own ethical and legal standards
of conduct;

- know the traditions and culture of the people of Kazakhstan; be tolerant of
the traditions, culture of other peoples of the world.

Bachelors  of  Law in  the  specialty  "5В030100  -  Jurisprudence"  have  the
following  special  competencies  in  the  field  of  applying  their  professional
knowledge and skills:

 1 Normative SK1:
- is able to participate in the development of normative acts in accordance

with the deficit of their professional activities ..
2. Enforcement SK2:



- is able to carry out professional activities on the basis of developed legal
awareness, legal thinking and legal culture;

- is able to ensure compliance with legislation by subjects of law;
- is able to make decisions and perform legal actions in strict compliance

with the law;
- is able to apply normative legal acts, to implement the norms of material

and procedural law in professional activity;
- is able to legally correctly qualify facts and circumstances;
- He has skills in the preparation of legal documents.

3. Law enforcement SK3:
- is ready to fulfill the official duties to ensure law and order, security of the

individual, society and the state;
- is able to respect the honor and dignity of the individual, to observe and

protect the rights and freedoms of man and citizen;
- is able to identify, suppress, disclose and investigate offenses;
- able to prevent violations, identify and clarify the reasons and conditions

that contribute to their commission;
- is able to correctly and fully reflect the results of professional activities in

legal and other documentation.
4 Expert-consulting SK4:
- is able to take part in the legal expertise of draft normative legal acts;
- is able to interpret various legal acts;
- is able to give qualified legal opinions and consultations in specific types

of legal activity.
5 Organizational and management SK5:
- Ability to make optimal management decisions
- the ability to perceive, analyze and implement managerial innovations in

professional activities.



Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы
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2 3 6 3 6 18 24 1185 39 7 0
4 5 3 3 18 7 18 720 30 6 0
5 6 3 6 19 25 990 41 7 0
6 6 0 7 18 8 21 840 35 6 0

4 7 2 0 9 18 27 1080 45 6 0
8 0 7 3 0 0 0 0 0
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Ақпараттық пакет/ ECTS бойынша курс каталогі
Бакалавриат 

Мамандық:(5В030100) Құқықтану
Институт
бойынша
ақпарат

ЖОО жөнінде жалпы ақпарат
1. ЖОО аты мен мекен-жайы: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, корпус
№  1,  аудитория  №212,  Азаматтық  құқық  және  азаматтық  іс  жүргізу
кафедрасы,  №  210  Қылмыстық  құқық  және  қылмыстық  іс  жүргізу
кафедрасы, 30 Гв. Дивизия к-сі, 34
2. Академиялық күнтізбе: білім алу 4 жыл (іштей оқу формасы), білім
алу  3  жыл  (қашықтықтан  оқыту  технологиялары  қолданылатын ТжКБ
негізіндегі  кешкі  оқу  түрі),  білім  алу  2  жыл  (қашықтықтан  оқыту
технологиялары қолданылатын ЖБ негізіндегі кешкі оқу түрі),
2018-2019 оқу жылындағы бакалавриат студенттерге арналған

3. ЖОО басшылары
Ректор - к.ю.н., доктор PhD Төлеген М.Ә.
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Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс бойынша проректор – доктор PhD
Сералин Г.А. 
Оқу- әдістеме жұмыстары жөніндегі проректор   -  б.ғ.д.,  Мырзағалиева
А.Б.
Тәрбие жұмыстары жөніндегі проректор   -  п.ғ.к., Ровнякова И.В.
Академиялық  саясат  және  білім  беру  бағдарламалары  басқармасы
департаментінің директоры – Стеблецова И.С.
Оқу үрдісін бақылау және ұйымдастыру бөлімінің басшысы – Сәдірбекова
Н.Ә. 
Сапа  менеджменті,  мониторинг  және  болжау  бөлімінің  басшысы–
Алимбекова Н.Б.
Экономика және құқық факультетінің деканы  – э.ғ.к., Мухамедиева А.Г.
Азаматтық құқық және азаматтық іс-жүргізу кафедрасының меңгерушісі
Зав кафедрой гражданского  права и гражданского процесса  -  Сабитова
А.А.
Қылмыстық  құқық  және  қылмыстық  іс-жүргізу  кафедрасының
меңгерушісі
Зав  кафедрой  уголовного  права  и  уголовного  процесса  -  Рахимбердин
К.Х.
4.  ЖОО  жалпы  сипаттамасы: университет  қазіргі  уақытта
мемлелекеттік  мемлекетік  лицензиядағы  білім  ісін  жүргізу  құқығына
сәйкес орта кәсіби,  жоғары және жоғарғы оқу орынынан кейінгі  кәсіби
мерзімі  шектеусіз,  жоғарғы  оқу  орынында  көпдеңгейлі  құрылым
шеңберінде мамандықтарды дайындайды: 

-жоғарғы  кәсіби  білім  бойынша  45  мамандықтар.  Сондай-ақ
бакалаврда оқу мерзімі  - 4 жыл, сыртай оқу түрінде - 5 жыл, жоғарғы
білім алудың қысқа түрі:  жоғарғы білім алғаннан кейін – 2 жыл,  орта
кәсіби білім алу базасында – 3 жыл. 

-30  мамандықдын  магистрасы.  Университетте   2003-04  оқу
жылынан бастап -  экономикалық мамандықтарының студенттеріне; 2004-
05  оқу  жылынан  бастап  –барлық  жоғары  кәсіби  білім  беру
мамандықтардың 1 курс студенттеріне  кредиттік жүйе еңгізілген. 

- докторантураның 3 мамандығы бойынша
Қазгі уақытта оқу үрдісі 4 факультет 19 кафедрада іске асырылады. 

Экономика және басқару кафедрасында білім беру бағдарламасы
бойынша  6  бакалавр,  3 магистратура.  Келесі  бакалавр  мамандықтарды
дайындау  іске  асырылады:  5В051000  –  Мемлекеттік  және  жергілікті
басқару,  5В050600  -  Экономика,  5В090200  -  Туризм,  5В050700  -
Менеджмент,  5В050800  –  Есеп  және аудит,   5В050900  –  Қаржы,
5В030100-  Құқықтану.   3  мамандық  бойынша  магистранттарды
дайындайды:  6М050600  -  Экономика,  6М051000  –  Мемлекеттік  және
жергілікті  басқару,  6M050900  –  Қаржы,  6ВМ030100-  Құқықтану
Кафедрада  оқытушылары,  магистранттар  мен  студенттер  оқу  үдісінде
барлық  зерттеу  бағыттағытындағы  материалдарды  белсенді  қолданады.
ҒЗЖ мен СҒЗЖ нәтижелері оқу үрдісіне еңгізілген.

5. Берілген оқу бағдарламасының тізімі (оқу бағасымен қоса): 
Бакалавр:  5В030100-  Құқықтану.  Оқу  бағасы:  күндізгі  оқу  түрі

бойынша жылына 342 900 тенге; кешкі оқу түрі бойынша жылына 210 470
тенге. .

6. Бағдарламаға қабылдау мен тіркелу үрдісі (ережелері)
Білім алушылардың академиялық ұтқырлы болуларын қамтамасыз

ету  үшін  жекелеген  пәндер  басқа  да  білім  беру  мекемелерінде,  соның
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ішінде шетел елдерінде оқиды. Мұнда білім беру мекемесінің басшысы
басқа білім беру мекемелерінде оқу үшін кредит санының жоғарғы шегін
анықтайды.  Жекелеген  пәндер  Қазақстан  Республикасының  білім  беру
мекемелерінде  оқытылатын  жағдайда  білім  беру  мекемелері  арасында
қостарапты келісім-шарт жасалады.

Жекелеген  пәндерді  басқа  білім  беру  мекемелерінде  оқытылған
жағдайда  пән  бойынша  өткізілген  аралық  аттестаттау  қорытындысын
білім алушы өзінің білім беру мекемесінің деканатына (бөлімге) емтихан
бойынша  алған  бағасын,  пән  бойынша  қорытынды  бағасын  және
меңгерілген  кредиттер  саны  көрсетілген  емтихан  тізімдемесін  (немесе
транскрипт) әкеліп тапсыруы тиіс. 

Білім  алушының  өтінішінде,  арнайы  үлгі  бойынша,  жоғары  оқу
орнының,  факультеттің/  департаменттің  және  жоғары  оқу  орнының
академиялық  ұтқырлы  нұсқаушының  тегі,  есімі,  әкесінің  атауы  және
толық мекенжайы, және сонымен қатар студенттің жеке ақпараты (тегі,
есімі,  әкесінің  аты,  туған  күні,  тұрғылықты  мекенжайы,  байланыс
деректері) көрсетілуі тиіс. 

Өтініште білім алушылардың ұтқырлық бағдарламаларына қатысу
үшін  ынталандыру  туралы  ақпарат,  шетелде  білім  алу  тілі  бойынша
мамандану  деңгейі  туралы  деректер,  жұмыс  тәжірибесі  және  шетелде
осыған дейін білім алуы туралы деректер, шетелде білім алу үшін грант
алу мүмкіндігі туралы белгі беріледі.

Академиялық  ұтқырлық  бағдарламалар  бойынша  білім  алуға
жасалған  келісім,  студенттің  академиялық  ұтқырлық  бағдарламасы
бойынша білім алу үрдісін қадағалайтын негізгі құжат болып табылады
және ол ағылшын тілінде арнайы үлгі бойынша толтырылады.

Академиялық ұтқырлық бағдарламасына білім алушыны қатысуға
қабылдаушы жоғары оқу орнының оң шешімі шығарылған кезде келісім
үштарапты тәртіпте: қабылдаушы жоғары оқу орнымен, білім алушымен
және жөнелтіп отырған жоғары оқу орнымен жасалады.

Білім  бері  бағдарламасын  нәтижелі  меңгерген,  түлектер
магистратурада білім алуға әзірленеді.

Оқу
бағдарламасы

жайында
ақпарат

 (Курс каталогі)

1. Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
 Тағайындалынатын  дәрежесі/квалификациясы:
Берілетін  дәреже:5В030100  Құқықтану  мамандығы  бойынша

құқықтану бакалавры
Оқу деңгейлері:
Білім  алуды  жоғары  білімнің  келесі  сатысы  (магистратурада)

жалғастыра алады. 
Бағдарламаға қабылдау талабы: 
Бағдарламаға  қабылдау  Қазақстан  Республикасының жоғары оқу

орындарына қабылдау ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. 5В030100-
Құқықтану мамандығына түсу үшін «Адам, қоғам және құқық», «Жалпы
тарих» атты мектеп курсы бойынша профильдің пәнін таңдау қажет.

 Оқытудың деңгейлерінің саны (сатылары) 
 Бағдарламаға қабылдау бойынша қойылатын талаптар:
-  2,3,4  курстары  бойынша  –  академиялық  ұтқырлықты  жүзеге

асыру үшін оқу жоспарларындағы айырмашылық ескеріледі, ол міндетті
компонеттің бес пәнінен аспауы керек.

Білімділік пен кәсіби мақсаттар: білім алуды ары қарай 
жалғастыруға бағдарламалық мүмкіндік:
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- Қазақстан Республикасы қоғамындағы талаптарды қанағаттандыру үшін
құқықтану саласындағы болашақ мамандардың бәсекелестігін құқықтық
сана  мен құқықтық мәдениет арқылы қалыптастыру мен өркендету;
-  ғылыми  зерттеу жұмыстарына дайындық пен теория мен тәжірибені
сабақтастыра  отырып,  құқықтану  бағытындағы  кәсіптік  қызметті
қалыптастыру; 
-5В030100  -«Құқықтану»  мамандығы  саласындағы  заманауи  оқу
технологиялар  мен  кәсіптік  білім,  тәжірибелік  бейімділікті  сіңіруді
қамтамасыз ету;
- кәсіптік білім негізін Конституция мен қоғамға кереғар жағдайлар бола
қалса,  оны  қабылдамай,  мемлекеттік  символдарды  құрметтеу,
азаматтылық пен патриотизмге тәрбиелеу.

Кредиттерді көрсетумен бағдарламаның құрылымы:
2018, 2017, 2016 жылғы (№1,2,3 қосымшалар) қабылдау жөнінен

бағдарламасының құрылымы
Қорытынды емтихандар
Әрбір  пән  бойынша  емтихан  тапсырылады- ауызша  немесе

жазбаша түрде, емтихан билеттері немесе тестілеу түрінде.
8-ші  семестрде  дипломдық  жұмысты  қорғау  және  пән  бойынша

Мемлекеттік емтихан өткізіледі. 
Дипломдық жұмыс аясында өңделген жобаны студент әйгілі түрде

мемлекеттік аттестаттау комиссиясының отырысында   8-ші семестрдің
соңында немесе 12-ші триместрде қорғайды.

Әр пәнді оқытатын оқытушылардың аты, жөні, тегі:
1. п.ғ.к.  Серебряникова  М.А.,  п.ғ.к.  Ларионова  И.Ю.,  Абдрахманова

М.К. – Шетел тілі, Кәсіби бағытталған шетел тілі
2. ф.ғ.к. Айтмукашева А.А., ф.ғ.к.  Алимхан А.А. ф.ғ.к. Демченко Л.Н.,

ф.ғ.к.  Шейкина  Т.Ф.,  Кырыкбаева  Б.  А.,  Сапанова  А.М.,   ф.ғ.д.,
Картаеава А.М.,   - Қазақ (орыс) тілі, Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

3.  ф.ғ.д. Ахметжанова К.Б., т.ғ.к. Шуршитбай Б., т.ғ.к. Магзумов М.Т.,
Жиренова  А.Т.,  Рякова  Е.А.,  Шуршитбай  М  –  Политология,
Социология, Дінтану, Философия, Мәдениеттану 

4. т.ғ.к. Аубакирова Ж.С. Нурбекова Р.К., - Заманауи Қазақстан тарихы
5. з.ғ.к. Рамазанова А.С., Дуйсембаева С.Д. -  Құқық негіздері
6. т.ғ.к.  Сыздыкпаева  А.Р.,  п.ғ.к.  Кубентаева  С.Н.  –  Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар (ағыл.т)
7. Кузьмина Е.А.  - Ақпараттық мәдениеттің негіздері
8. п.ғ.д.. Русанов В.П., п.ғ.к. Колкутин А.М., Тулебаев А. М., Гончарова

М.С., Сафонова А.И. – Дене шынықтыру
9. п.ғ.к. Ауренова М.Д., п.ғ.к. Динилевич Ю.И. – Конфликтология
10.  э.ғ.к.. Мухамедиева А.Г. , э.ғ.к. Болгауов Т.К., э.ғ.к. Ситникова Е.С.,

аға оқутышы Ахметова Л.М. – Экономика және кәсіпкерлік негіздері
11. Сабитова  А.А.,  з.ғ.к.,  азаматтық  құқық және  азаматтық  іс  жүргізу

кафедрасының  меңгерушісі,  «Қазақстан  Республикасы  Әкімшілік
құқығы»,  «Қазақстан  Республикасының азаматтық  құқығы  (жалпы
бөлім)»,  «Қазақстан  Республикасы  жер  құқығы»  курстарынан
дәрістер оқиды.

12. Дячук  М.И.  з.ғ.к.,  азаматтық  құқық  және  азаматтық  іс  жүргізу
кафедрасының доценті, «Адвокатура», «Қазақстан Республикасының
азаматтық  процестік  құқығы»,  «Қазақстан  Республикасындағы
нотариат  және мұрагерлік құқық», «Құқық негіздері» курстарынан
дәрістер оқиды.
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13. Смаилова  И.Е.  з.ғ.к.,  азаматтық  құқық  және  азаматтық  іс  жүргізу
кафедрасының  доценті,  «ҚР  отбасы  құқығы»,  «Заңгердің  кәсіптік
этикасы»,  «Халықаралық  жария  құқығы»,  «Келісім  құқығы»,  «
Халықаралық құқық» курстарынан дәрістер оқиды.

14. Квашин  А.А.  з.ғ.к.,  азаматтық  құқық  және  азаматтық  іс  жүргізу
кафедрасының аға оқытушысы, «Атқарушылық өндірісі», «ҚР қаржы
құқығы», «ҚР экологиялық құқығы», «ҚР еңбек құқығы», «Қазақстан
Республикасының салық құқығы» пәндерінен дәрістер оқиды.

15. Рамазанова А.С. з.ғ.к.,  азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу
кафедрасының  доценті,  «Қазақстан  Республикасының  азаматтық
құқығы  (жалпы  бөлім)»,  «Қазақстан  Республикасының  азаматтық
процестік құқығы», «Құқық негіздері», «Заңгердің кәсіптік этикасы»
пәндерінен дәрістер оқиды.

16. Абилмажина  А.М.,  азаматтық  құқық  және  азаматтық  іс  жүргізу
кафедрасының  аға  оқытушысы,  «ҚР  отбасы  құқығы»,  «Құқық
негіздері»,  «Атқарушылық  өндірісі»,  «Қазақстан  Республикасы
Әкімшілік құқығы», «ҚР банктік және сақтандыру қызметін реттеу»
пәндерінен дәрістер оқиды.

17. Буканова  З.Ч.,  азаматтық  құқық  және  азаматтық  іс  жүргізу
кафедрасының  аға  оқытушысы,  «Қазақстан  Республикасының
азаматтық  құқығы (ерекше бөлім)»,  «Қазақстан  Республикасы жер
құқығы», «Халықаралық жария құқығы», «Интеллектуалдық меншік
құқығы», «Рим құқығы», « Халықаралық құқық», «Құқық негіздері»
курстарынан дәрістер оқиды.

18. Дуйсембаева  С.Д.  азаматтық  құқық  және  азаматтық  іс  жүргізу
кафедрасының  аға  оқытушысы,  «Қазақстан  Республикасының
тұрғын үй құқығы»,  «Қазақстан Республикасының салық құқығы»,
«ҚР  қаржы  құқығы»,  «ҚР  еңбек  құқығы»,  «Құқық  негіздері»,
«Халықаралық жария құқығы» курстарынан дәрістер оқиды.

19. Кунанбаева  Г.К.  азаматтық  құқық  және  азаматтық  іс  жүргізу
кафедрасының  аға  оқытушысы,  «Қазақстан  Республикасының
азаматтық  құқығы  (ерекше  бөлім)»,  «Қазақстан  Республикасының
тұрғын  үй  құқығы»,   «Интеллектуалдық  меншік  құқығы»,  «ҚР
банктік  және  сақтандыру  қызметін  реттеу»,  «Құқық  негіздері»,
«Қазақстан Республикасы жер құқығы» курстарынан дәрістер оқиды.

20. Садукасова  Л.К.  азаматтық  құқық  және  азаматтық  іс  жүргізу
кафедрасының  аға  оқытушысы,  «ҚР  экологиялық  құқығы»,
«Қазақстан Республикасындағы нотариат  және мұрагерлік құқық»,
«Құқық  негіздері»  «Әлеуметтік  жұмысты  құқықтық  қамтамасыз
ету»,  «ҚР кәсіпкерлік  құқық»,  «Адвокатура» курстарынан дәрістер
оқиды.

21.Рахимбердин  К.Х.,  з.ғ.д.,  қылмыстық  құқық  және  қылмыстық  іс
жүргізу кафедрасының меңгерушісі,  читает курсы по дисциплинам
«Қазақстан  Республикасының  қылмыстық-атқару  құқығы»,
«Криминология». 

22.Байркенова Г.Т., з.ғ.к., қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу
кафедрасының  доценті,  «Қазақстан  Республикасы  мемлекет  және
құқық тарихы», «Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдары»,
«Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  мәдениет  негіздері»,  «Қазақстан
Республикасындағы  прокурорлық  бақылау»  курстарынан  дәрістер
оқиды.. 

23.Орсаева Р.А.,  з.ғ.к.,  қылмыстық құқық және қылмыстық іс  жүргізу
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кафедрасының  доценті,  «Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  мәдениет
негіздері», «Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы
бөлім)», «Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше
бөлім)», «Криминология»  курстарынан дәрістер оқиды..

24.Абиканов Е.Ж., з.ғ.к., қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу
кафедрасының  аға  оқытушысы,  «Криминалистика»,  «Жалпы
криминалистика»,  «Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  мәдениет
негіздері»  курстарынан дәрістер оқиды..

25.Нубаева Г.Г.,  з.ғ.к.,  қылмыстық құқық және қылмыстық іс  жүргізу
кафедрасының  доценті,,  «Жаза  тағайындаудың  теориясы  мен
тәжірибесі»,  «Қылмыстарды  саралаудың  теориялық  негіздері»,
«Қазақстан  Республикасы  қылмыстық-процестік  құқығы»
курстарынан дәрістер оқиды..

26.Кусманова  Л.Е.,  қылмыстық  құқық  және  қылмыстық  іс  жүргізу
кафедрасының аға оқытушысы, «Мемлекет және құқық теориясы»,
«Қазақстан  Республикасы  қылмыстық-процестік  құқығы»,
«Қазақстан  Республикасы  конституциялық  құқығы»»,  «Сыбайлас
жемқорлыққа  қарсы  мәдениет  негіздері»  курстарынан  дәрістер
оқиды.

27. Еркинкызы  З.  қылмыстық  құқық  және  қылмыстық  іс  жүргізу
кафедрасының  аға  оқытушысы,  «Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы
мәдениет  негіздері»,  «Криминалистика»,  «Сот  сараптамасы»,
«Мемлекеттік қызмет және басқару», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
мәдениет негіздері» курстарынан дәрістер оқиды..

28. Каленова  А.А.  қылмыстық  құқық  және  қылмыстық  іс  жүргізу
кафедрасының  аға  оқытушысы,  «Қылмыстарды  саралаудың
теориялық  негіздері»,«Жаза  тағайындаудың  теориясы  мен
тәжірибесі»,  «Қазақстан  Республикасы  қылмыстық-процестік
құқығы»,  «Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы
бөлім«Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  құқығы  (ерекше
бөлім)» курстарынан дәрістер оқиды..

29. Нұрмұхамбетова Қ.Қ. қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу
кафедрасының  аға  оқытушысы,   «Жалпы  криминалистика»,
«Қазақстан Республикасындағы прокурорлық бақылау» курстарынан
дәрістер оқиды.

2. Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юниттер):
Қосымша 1А, 2А, 3А, 4А

Студенттерге
арналған
қосымша
ақпарат

3. Оқырмандарға арналған қосымша ақпарат
Жайғастыру/тұру -   1789  орынды  Студенттер  үйі   (жатақхана).
Студенттердің  сабақа  дайындалуы  мен  демалуына  жағдай  жасалған  –
«Кітапхана» мен «Интернет-кафе»бар. 
Ас - 150 орынды оқу ғимаратындағы Асхана жұмысында уақытылы және
сапалы аспен қамтамасыз етілген. 
Медициналық  қызметтер –  Университент  студенттердің  медициналық
қаралулары медпункте  ісе  асырылады (СЭС және ГПС сұралымдарына
сай),  бірінші  медициналық  қызмет  көрсетіледі,  тексерулер,
профилактиялық іс шаралар жүргізеді. Өскемен қаласының №1 қалалық
ауыруханасымен студентер мен ПОҚ медицинеалық қызметтер көрсетілу
үшін  келісім  шарт  бар,  (нотариалды түрде тіркелген  келісім  көшірмесі
ұсынылған).  Қалалық  «Денсаулық  орталығы  »жұмысшылары  мен
Университет  студенттері  арасында  шиі  «Дөңгелек  столдар»  өткізіліп
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тұрады. 
Студентік  кеңсе –  Жастар  саясаты  орталығы,  университет  бөлім
құрылымы болып саналады, Жастар ісі жөніндегі комитет пен мөдениет
орталыңының  бірігуінен  құрылған,  және  де  жас  студенттердің  бірігуі:
«Нур Отан» партиясына қарасты,  «Жас Отан» жастар қанаты, «Ойшыл
жастар  лигасы»,   полицияға  қарасты  «Қыран»  студенттік  отряды,  жас
студенттердің еңбек отряды.
Оқу үшін жасалған жағдайлар – 
Кабинетер интерактивті құрылғылармен қамтамасыз етілген, 
мультимедиялық зал, зертханалар, шеберханалар, спорт залы, оқу  зал 
бар. 
Студентік ұйымдар ассоциации.

- С.Аманжолов атындағы ШҚМУ  волонтлік қозғалысы 
- Дебат клубы
- «Нұр Отан» партииясына қарасты «Жас Отан» 
- «Кыран» полицияға қарасты студенттер жасағы 
- Жастар ісі жөніндегі комитет 
- Шахмат клубы
- «Әлем» би клубы 
- КВН
- Спортклуб

«WELCOME» халықаралық клуб 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ/
КАТАЛОГ КУРСОВ по ECTS
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Бакалавриат
Специальность 5В030100 - Юриспруденция

ИНФОРМАЦ
ИЯ об 
институте

Общая информация о вузе
1.Название и адрес вуза
Название и адрес вуза: ВКГУ им. С. Аманжолова, корпус № 1,
аудитория  №212,  кафедра  гражданского  права  и  гражданского
процесса, № 210 кафедра уголовного права и уголовного процесса,
ул. 30-ой Гв. Дивизии, 34

2. Академический календарь – 
Для  студентов бакалавриата на 2018-2019 учебный год

Примечание:   *  Проведение  летнего  семестра  согласно графику,
указанному в рабочих учебных планах.   
*  Сроки практики  и написания  дипломной работы проводятся  в
соответствии с РУП по специальности 
3.   Руководство вуза: 
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    Ректор - к.ю.н., доктор PhD Төлеген М.Ә.
Проректор  по  стратегическому  развитию  и  научной  работе  -

доктор PhD Сералин Г. А.
Проректор   по  учебно-методической  работе  –  д.б.н.

Мырзагалиева А.Б.
Проректор  по воспитательной работе к.пед.н. Ровнякова И.В.
Директор  департамента  академической  политики  и  управления

образовательными программами – Стеблецова И.С.
Начальник отдела организации и контроля учебного процесса –

Сәдірбекова Н. Ә.
Начальник  отдела  менеджмента  качества,  мониторинга  и

прогнозирования – Алимбекова Н.Б.
Декан факультета экономики и права – Мухамедиева А.Г.
Заведующей кафедрой  уголовного права и уголовного процесса –

д.ю.н. Рахимбердин К.Х.
Заведующей  кафедрой   гражданского  права  и  гражданского

процесса – к.ю.н. Сабитова А.А.
 

4.Общая характеристика вуза
В настоящее  время  университет  осуществляет  подготовку

специалистов  в  рамках   многоуровневой  структуры  высшего
образования в соответствии с государственной лицензией на право
ведения  образовательной  деятельности  в  сферах  среднего
профессионального,  высшего  и  послевузовского
профессионального образования без ограничения срока действия: 

-  по  45  специальностям  высшего  профессионального
образования.  При  этом  срок  обучения  в  бакалавриате  -  4  года,
получение высшего образования по сокращенной форме: на базе
высшего  образования  –  2  года,   на  базе  среднего
профессионального образования – 3 года. 

- по 30 специальностям магистратуры.
- по 3 специальностям докторантуры
В  университете  внедрена  кредитная  система  обучения:  с

2003-04  учебного  года  -  для  студентов  экономических
специальностей; с 2004-05 учебного года - для студентов 1 курса
всех специальностей высшего профессионального образования. 

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4
факультетах 19 кафедрами.
На  факультете  ФЭиП  ведется  подготовка  по  6 образовательным
программам  бакалавриата,  3 магистратуры.  Осуществляется
подготовка бакалавров по следующим специальностям: 5В051000 -
Государственное  и  местное  управление,  5В050600  -  Экономика,
5В090200 -  Туризм,  5В050700 -Менеджмент,  5В050800 -  Учет и
аудит,  5В050900 – Финансы, 5В030100- «Юриспруденция»
Осуществляется подготовка магистрантов по 4 специальностям: 
6М050600 - Экономика, 6М051000 - Государственное и местное 
управление, 6M050900 – Финансы, 6М030100- «Юриспруденция». 
В учебном процессе активно используется материалы всех 
направлений исследований преподавателей, соискателей, 
магистрантов и студентов кафедры. Результаты НИР и НИРС 
внедрены в учебный процесс.
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5. 5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе
стоимость обучения): 
Бакалавриат: 5В030100- «Юриспруденция». Стоимость обучения: 
по очной форме обучения   342 900 тенге в год; по вечерней форме 
обучения 210 470 тенге в год. 

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу
Для обеспечения  академической мобильности обучающиеся

изучает  отдельные  дисциплины  в  других  организациях
образования,  в  том  числе  за  рубежом.  При  этом  руководитель
организации  образования  определяет  верхний предел  количества
кредитов  для  изучения  в  других  организациях  образования.   В
случае  изучения  отдельных  дисциплин  в  организациях
образования  Республики  Казахстан  между  организациями
образования заключается двусторонний договор. 

В  случае  изучения  отдельных  дисциплин  в  других
организациях  образования  после  прохождения  промежуточной
аттестации по дисциплине  обучающийся  представляет  в  деканат
(отделение)  своей  организации  образования  экзаменационную
ведомость  (либо  транскрипт)  с  указанием  оценок  по  экзамену,
итоговой оценки по дисциплине и количества освоенных кредитов.

В заявлении обучающегося, по форме специального образца,
указываются  название  и  полный  адрес  отправляющего  вуза,
фамилия,  имя,  отчество  координатора  программ  академической
мобильности  факультета/департамента  и  вуза,  а  также
персональная информация студента (фамилия, имя, отчество,  дата
рождения, адрес проживания, контактные данные). 

В  заявлении  предоставляется  информация  о  мотивации
обучающихся для участия в программах мобильности, сведения об
уровне квалификации по языку обучения за границей, опыт работы
и предшествующего обучения за границей, отметка о возможности
получения гранта для обучения за рубежом.

Соглашение  на  обучение  по  программам  академической
мобильности  является  основным  документом,  регулирующим
процесс  обучения  студента  по  программе  академической
мобильности  и  заполняется  на  английском  языке  по  форме
специального образца.
При  положительном  решении  принимающего  вуза  на  участие
обучающегося  в  программе  академической  мобильности
соглашение  подписывается  в  трехстороннем  порядке:
принимающим вузом, обучающимся и отправляющим вузом.
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ИНФОРМАЦ
ИЯ  о 
программах 
обучения
(Каталог 
курсов)

1. Общая характеристика программ обучения
 Присуждаемые степени/квалификации:
Бакалавр юриспруденции  5В030100 - Юриспруденция 
 Уровней (ступеней) обучения:
Продолжить образование могут на последующей ступени высшего
образования (магистратура).
 Требования по приему на программу:
Прием на  программу осуществляется  в  соотвествии с  типовыми
правилами  приема  в  высшие  учебные  заведения  Республики
Казахстан.  Для  поступления  на  специальность  5В030100  -
Юриспруденция  необходимо  выбрать  дисциплину  профиля  по
школьному  курсу  «Человек,  общество  и  право»,  «Всеобщая
история». 
 -  по   2,3,4  курсам-  при  осуществлении  академической
мобильности учитывается разница в учебных планах,  которая не
должна превышать пяти дисциплин обязательного компонента.
представление каждому гражданину широких возможностей в 
выборе содержания, формы и сроков обучения 
 Образовательные  и  профессиональные  цели:
программ/возможность дальнейшего продолжения обучения:

- формирование и развитие правовой сознательности и правовой
культуры будущих конкурентоспособных специалистов в области
юриспруденции, удовлетворяющих потребностям общества РК; 
- формирование подготовки к научно-исследовательским работам
и профессиональной деятельности по направлению правоведения с
координацией теории и практики; 
-  обеспечение освоения профессиональных знаний,  практических
навыков  и  современных  образовательных  технологий  в  сфере
специальности 5В030100 -«Юриспруденция»;
-  воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  уважения
государственных  символов,  а  также  непринятия  обстоятельств
противоречащие  конституции  и  обществу  в  виде  фундамента
профессионального образования. 

 Структура программы с указанием кредитов:
Структура программы набора  2018, 2017, 2016  года (приложения
№1,2,3).
 Итоговые экзамены

По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной или письменной
форме, в виде экзаменационных билетов или тестирования.

В  8-ом  семестре  провидится  защита  дипломной  работы  и
Государственный экзамен по специальности. 

Разработанный проект в рамках дипломной работы публично
защищается  студентом  на  заседании  государственной
аттестационной  комиссии  в  конце  8-го  семестра  или  12-го
триместра.
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 Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине:
1. к.п.н.  Серебряникова  М.А.,  к.п.н.Ларионова  И.Ю.,

Абдрахманова М.К. - Иностранный язык, Профессионально-
ориентированный иностранный язык

2. к.ф.н.  Айтмукашева  А.А.,  к.ф.н.   Алимхан  А.А.  к.ф.н.
Демченко  Л.Н., к.ф.н.  Шейкина  Т.Ф., Кырыкбаева  Б.  А.,
Сапанова  А.М.,   д.ф.н.,  Картаеава  А.М.,    -  Казахский
(русский)  язык, Профессиональный  казахский  (русский)
язык 

3.  д.ф.н.  Ахметжанова  К.Б.,  к.и.н.  Шуршитбай  Б.,  к.и.н.
Магзумов М.Т., Жиренова А.Т., Рякова Е.А., Шуршитбай М
–  Политология,  Социология,  Религиоведение,  Философия,
Культурология, 

4. к.и.н.  Аубакирова  Ж.С.  Нурбекова  Р.К.,  -  Современная
история Казахстана

5. к.ю.н. Рамазанова А.С., Дуйсембаева С.Д. -  Основы права
6. к.т.н.Сыздыкпаева  А.Р.,  к.пед.н.Кубентаева  С.Н. –

Информационно-коммуникационные технологии (на анг.яз)
7. Кузьмина Е.А.  - Основы информационной культуры
8. д.п.н. Русанов В.П., к.п.н. Колкутин А.М., Тулебаев А. М.,

Гончарова М.С., Сафонова А.И. - Физическая культура
9. к.п.н.  Ауренова  М.Д.,  к.п.н.  Динилевич  Ю.И.  –

Конфликтология
10.  к.э.н.  Мухамедиева  А.Г.  ,  к.э.н.  Болгауов  Т.К.,  к.э.н.

Ситникова Е.С., ст. преподаватель Ахметова Л.М. - Основы
экономики и предпринимательства

11. Сабитова А.А., к.ю.н., зав. кафедрой гражданского права и
гражданского  процесса,  читает  курсы  по  дисциплинам
«Административное  право  Республики  Казахстан»,
«Гражданское право Республики Казахстан (общая часть)»,
«Земельное право РК».

12. Дячук М.И. к.ю.н.,  доцент кафедры гражданского права и
гражданского  процесса,  читает  курсы  по  дисциплинам
«Адвокатура»,  «Гражданское  процессуальное  право
Республики Казахстан», «Нотариат и наследственное право
Республики Казахстан», «Основы права».

13. Смаилова И.Е. к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и
гражданского  процесса,  читает  курсы  по  дисциплинам
«Семейное право РК», «Профессиональная этика юриста»,
«Международное публичное право», «Договорное право», «
Международное право».

14. Квашин  А.А.  к.ю.н.  старший  преподаватель  кафедры
гражданского права и гражданского процесса, читает курсы
по  дисциплинам  «Исполнительное
производство»,«Финансовое  право  РК»,  «Экологическое
право  РК»,  «Трудовое  право  РК»,  «Налоговое  право
Республики Казахстан».

15. Рамазанова А.С. к.ю.н., доцент кафедры гражданского права
и  гражданского  процесса,  читает  курсы  по  дисциплинам
«Гражданское право Республики Казахстан (общая часть)»,
«Гражданское  процессуальное  право  Республики
Казахстан»,  «Основы  права»,  «Профессиональная  этика
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юриста».
16. Абилмажина  А.М.,  старший  преподаватель  кафедры

гражданского права и гражданского процесса, читает курсы
по  дисциплинам  «Семейное  право  РК»,  «Основы  права,
«Исполнительное  производство»,  «Административное
право  РК»,  «Правовое  регулирование  банковской  и
страховой деятельности в РК».

17. Буканова  З.Ч.,  старший  преподаватель  кафедры
гражданского права и гражданского процесса, читает курсы
по дисциплинам «Гражданское право Республики Казахстан
(особенная  часть)»,  «Земельное  право  Республики
Казахстан»,  «Международное  частное  право»,  «Право
интеллектуальной  собственности»,  «Римское  право»,
«Международное право», «Основы права».

18. Дуйсембаева  С.Д.  старший  преподаватель  кафедры
гражданского права и гражданского процесса, читает курсы
по дисциплинам «Жилищное право Республики Казахстан»,
«Налоговое  право  Республики  Казахстан»,  «Финансовое
право  РК»,  «Трудовое  право  РК»,  «Основы  права»,
«Международное публичное право».

19. Кунанбаева  Г.К.  старший  преподаватель  кафедры
гражданского права и гражданского процесса, читает курсы
по дисциплинам «Гражданское право Республики Казахстан
(особенная  часть)»,  «Жилищное  право  Республики
Казахстан»,  «Право  интеллектуальной  собственности»,
«Правовое  регулирование  банковской  и  страховой
деятельности  в  Республике  Казахстан»,  «Основы  права»,
«Земельное право Республики Казахстан».

20. Садукасова  Л.К.  старший  преподаватель  кафедры
гражданского права и гражданского процесса, читает курсы
по дисциплинам  «Экологическое  право  РК»,  «Нотариат  и
наследственное  право  Республики  Казахстан»,  «Основы
права»,  «Правовое  обеспечение  социальной  работы»,
«Предпринимательское право РК», «Адвокатура».

21. Рахимбердин К.Х., д.ю.н., зав.кафедрой уголовного права и
уголовног  процесса,  читает  курсы  по  дисциплинам
«Уголовно-исполнительное  право  Республики  Казахстан»,
«Криминология». 

22. Байркенова  Г.Т.,  к.ю.н.,  доцент  читает  курсы  по
дисциплинам  «История  государства  и  права  Республики
Казахстан»,  «Правоохранительные  органы  Республики
Казахстан»,  «Основы  антикоррупционной  культуры»,
«Прокурорский надзор в Республике Казахстан». 

23. Орсаева  Р.А.,  к.ю.н.,  доцент  кафедры уголовного  права  и
уголовного  процесса,  читает  курсы  по  дисциплинам
«Основы антикоррупционной культуры», «Уголовное право
Республики  Казахстан  (общая  часть)»,  «Уголовное  право
Республики Казахстан (особенная часть)», «Криминология».

24. Абиканов  Е.Ж.,  к.ю.н.,  ст.  преподаватель  кафедры
уголовного права и уголовного процесса,  читает курсы по
дисциплинам  «Криминалистика»,  «Общая
криминалистика», «Основы антикоррупционной культуры».
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25. Нубаева  Г.Г.,  к.ю.н.,  доцент  кафедры уголовного  права  и
уголовного  процесса,  читает  курсы  по  дисциплинам
«Теория и практика назначения наказания», «Теоретические
основы  квалификации  преступлений»,  «Уголовно-
процессуальное право Республики Казахстан».

26. Кусманова  Л.Е.,  ст.  преподаватель  кафедры  уголовного
права и уголовного процесса, читает курсы по дисциплинам
«Теория государства  и права»,  «Уголовно-исполнительное
право  Республики  Казахстан»,  «Конституционное  право
Республики  Казахстан»,  «Основы  антикорупционной
культуры».

27. Еркинкызы З. ст. преподаватель кафедры уголовного права
и  уголовного  процесса,  читает  курсы  по  дисциплинам
«Основы  антикоррупционной  культуры»,
«Криминалистика»,  «Судебная  экспертология»,
«Государственная  служба  и  управление»,  «Основы
противодействия коррупции».

28. Каленова А.А. ст. преподаватель кафедры уголовного права
и  уголовного  процесса,  читает  курсы  по  дисциплинам
«Теоретические  основы  квалификации  преступлений»,
«Теория  и  практика  назначения  наказания»,  Уголовно-
процессуальное право Республики Казахстан», «Уголовное
право  Республики  Казахстан  (общая  часть)»,  «Уголовное
право Республики Казахстан (особенная часть)».

29. Нұрмұхамбетова  Қ.Қ.  преподаватель  кафедры  уголовного
права и уголовного процесса, читает курсы по дисциплинам
«Общая  криминалистика»,  Прокурорский  надзор  в
Республике Казахстан.

Дополнительн
ая 
информация 
для студентов

3. Дополнительная информация для обучающихся 
  -  Размещение/  проживание -   Комфортабельный  Дом

студентов на 1789 мест.  В котором предусмотрены условия для
подготовки  к  занятиям   и  отдыха  студентов  –«Библиотека»,
«Читальный зал» и «Интернет-кафе». 

-  Питание -  Своевременное  и  качественное  питание
обеспечивается  работой   столовой  в  учебном  корпусе,  150
посадочными местами. 

-  Медицинские  услуги -  Медицинское  обслуживание
студентов  университета  осуществляется  в  медпункте
(соответствует требованиям СЭС и ГПС), где оказывается первая
медицинская помощь, проводятся медосмотры, профилактические
мероприятия.  Имеется  договор  о  медицинском  обслуживании
студентов и ППС с городской больницей №1 г. Усть-Каменогорск
(нотариально  заверенная  копия  доп.соглашения  прилагается).
Регулярно  проводятся  «Круглые  столы»  –  встречи  работников
городского  «Центра  здоровья»  со  студентами  Университета.  
Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий
осуществляет  заведующая  здравпунктом,  ответственность  за
поддержание  этих  условий  несут  коменданты  соответствующих
объектов. 

-  Студенческий  офис -  Центр  молодежной  политики,
являющийся  структурным  подразделением  университета,
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объединивший  в  себе  ранее  созданные  Комитет  по  Делам
Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие молодежные
объединения:  молодежное крыло НДП «Нур Отан» «Жас Отан»,
филиал  республиканской  молодежной  организации  «Альянс
студентов  Казахстана»,  студенческий  отряд  содействия  полиции
«Қыран», студенческие молодежные трудовые отряды.

- Условия для обучения – 
Кабинеты с интерактивным оборудованием – 1
Мультимедииный зал - 1
Лаборатории – 4
Мастерских - 1
Спортивные залы - 1
Лаборатория плавания - 1
Читальный зал - 1

Студенческие ассоциации.
- студенческий отряд содействия полиции «Қыран» 
- дебатный клуб ВКГ; 
- студенческая юридическая клиника;
- хореографическая студия «Әлем»;
- фольклорный казахский ансамбль;
- студенческий театр;
- команды КВН факультетов;
- творческое объединение жанровой песни;
- творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам».
-
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Typical structure 
information package/course catalogue

 at ECTS
Department of economy and management

Baccalaureate 
Specialty: (5В030100) Jurisprudence

Information
 about the
University

General information about the University
1. Name and address of the University: EKSU name's S. Amanzholov, building
1, auditorium №  212 Department of Civil Law and Civil Procedure, № 210
Department  of  Criminal  Law  and  Criminal  Procedure,  st.  30th  Guards.
Divisions, 34
2.  Academic  calendar:  4  years  of  training  (full-time  training),  3  years  of
training (evening training with the use of distance learning technologies based
on  TVET),  2  years  of  training  (evening  training  with  the  use  of  distance
learning technologies based on VPO).
For undergraduate students for the 2018-2019 academic year
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3. University management
Chancellor-  a candidate of legal sciences, is a doctor PhD Тolegen М.A.
     Pro-rector on strategic development and advanced study –Serslin G.А.

Vice-rector for educational and methodical work - Myrzagalieva A.B.
Vice-rector for educational work-  Rovnyakova I.V.
Head of the Department of Methodical Work, Practice and Employment –

Steblecova I.S.
Head of the Department  of Organization  and Control  of  the Educational

Process –Sadyrbekova N.A.
Head  of  quality  management,  monitoring  and  forecasting  Department-

Alimbekova N.B.
Dean of the faculty of Economics and law-Mukhamedieva A. G.

     Head of the Department of civil and legal process – Sabitova A.A.
Head of the Department of criminal law and criminal process - Rakhimberdin
K.K.
4. General characteristics of the university 
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At present, the University provides training within the framework of a
multi-level structure of higher education in accordance with the state license
for  the  right  to  conduct  educational  activities  in  the  fields  of  secondary
professional, higher and postgraduate professional education without limitation
of validity: 

- on 45 specialties of higher professional education. At the same time,
the  period  of  training  in  the  bachelor's  degree  is  4  years,  obtaining  higher
education in a shortened form: on the basis of higher education - 2 years, on the
basis of secondary vocational education – 3 years. 

- 30 master's degree programs.
- in 3 specialties of doctoral studies
The University introduced a credit system of education: from 2003-04

academic year - for students of economic specialties; from 2004-05 academic
year-for students of the 1st year of all specialties of higher education. 

Currently,  the educational  process is  carried out at  4 faculties  by 19
departments.

The faculty of Economy and Law provides training in 6 bachelor's and
3 master's degree programs. Bachelors are trained in the following specialties:
5B051000 - State and local administration, 5B050600 - Economy, 5B090200 -
Tourism,  5B050700 - Management,  5B050800  -  Accounting  and  auditing,
5B050900 – Finance, 5В030100 - Jurisprudence.
Training of master students in 4 specialties: 6M050600 - Economy, 6M051000
-  State and  local  administration,  6M050900  –  Finance,  6М030100  –
Jurisprudence. In  the  educational  process  is  actively  used  materials  in  all
areas  of  research  teachers,  applicants,  undergraduates  and  students  of  the
Department. The results of research implemented in the educational process.
5. The list of offered training programs (including the cost of training):
Bachelor's  degree:  5В030100 -  Jurisprudence.  Tuition:  full-time  education
342 900 tenge per year; evening education 210 470 tenge per year.
6. Procedure (rules) of admission and admission to the program

To ensure  academic  mobility,  students  study certain  subjects  in  other
educational institutions, including abroad. At the same time, the head of the
educational organization determines the upper limit of the number of loans for
study in other educational institutions.  In the case of studying certain subjects
in educational institutions of the Republic of Kazakhstan between educational
organizations is a bilateral agreement. 

In  the  case  of  the  study  of  certain  disciplines  in  other  educational
institutions after passing the intermediate certification in the discipline of the
student  is  the  Dean's  office  (Department)  of  the  organization  of  education
examination sheet (or transcript)  with the assessment of the exam, the final
assessment of the discipline and the number of credits.

In the application of the student, in the form of a special sample, indicate
the  name  and  full  address  of  the  sending  University,  surname,  name,
patronymic  of  the  coordinator  of  academic  mobility  programs  of  the
faculty/Department and the University, as well as personal information of the
student  (surname,  name,  patronymic,  date  of  birth,  address  of  residence,
contact details). 

The application  provides  information  on the motivation  of  students  to
participate in mobility programs, information on the level of qualification in the
language of study abroad, experience and previous training abroad, a note on
the possibility of obtaining a grant for studying abroad.

The agreement  on academic  mobility  programs is  the main  document
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regulating  the  process  of  student's  education  under  the  academic  mobility
program and is filled in in English in the form of a special sample.

In  case  of  positive  decision  the  receiving  institution  on  the  student's
participation in the program of academic mobility agreement shall be signed in
a tripartite manner: the host University, students and the sending institution.

Information
about training

programs
(Course Catalog)

1. General characteristics of training programs
Degrees/qualifications awarded:
Degree awarded:Bachelor of Law of specialty 5В030100 Jurisprudence 
Levels (steps) of education:
You can continue your education at the next stage of higher education - 
master's degree.
Requirements for admission to the program:
Admission to the program is carried out in accordance with the standard rules 
of admission to higher education institutions of the Republic of Kazakhstan. 
For admission to the specialty 5B051000 - " State and local administration" 
you must choose the discipline of the profile of the school course "Man, 
Society and Law", "Universal History".
 - at 2,3,4 courses-in the implementation of academic mobility takes into 
account the difference in the curriculum, which should not exceed five 
disciplines of the mandatory component.

Educational and professional goals: programs / opportunity to continue 
learning:
-formation  and development  of  legal  awareness  and  legal  culture  of  future
competitive specialists in the field of jurisprudence, satisfying the needs of the
society of the Republic of Kazakhstan;
- formation of preparation for scientific research and professional activity in the
direction of jurisprudence with coordination of theory and practice;
-  ensuring  the  development  of  professional  knowledge,  practical  skills  and
modern educational technologies in the specialty 5В030100 - "Jurisprudence";
- education of citizenship and patriotism, respect for state symbols, as well as
non-acceptance of circumstances that contradict the constitution and society in
the form of a foundation for professional education.
Programme structure with credits:
The structure of the program set the 2018, 2017, 2016 (Annex No. 1, 2, 3).
Final exam
For each discipline, the exam is taken-in oral or written form, in the form of
examination tickets or testing.
In the 8th semester, the defense of the thesis and the state exam in the specialty
are provided. 
      The developed project in the framework of the thesis is publicly defended
by the student at the meeting of the state certification Commission at the end of
the 8th semester or 12th trimester.
Full name of lecturers in the disciplines of the program:
• Surname, name of lecturers for each discipline:
1. Candidate  of  Pedagogical  Sciences Serebryanikova  M.A.,  Candidate  of
Pedagogical  Sciences Larionova  I.Y.,  Abdrakhmanova  M.K.  -  Foreign
language, professionally-oriented foreign language
2. Candidate  of  Philological  Sciences Aitmukasheva  A.A.,  Candidate  of
Philological  Sciences  Alimhan  A.A.  Candidate  of  Philological  Sciences
Demchenko  L.N.,  Candidate  of  Philological  Sciences Sheikina  T.F.,
Kirikbaeva B. A., Sapanova A.M.,  Ph.D Kartaeva А.М.   - Kazakh (Russian)
language, Professional Kazakh (Russian) language
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3.  Ph.D Akhmetzhanova K.B., Candidate of historical sciences Shurshitbai B.,
Candidate  of historical  sciences Magzumov M.T.,  Zhirenova A.T.,  Ryakova
E.A.,  Shurshitbai  M  –  Political  science,  Sociology,  Religious  studies,
Philosophy, Culturology
4. Candidate of historical sciences Aubakirova Z.S, Nurbekova R.K. - Modern
history of Kazakhstan
5. Candidate of Juridical Sciences Ramazanova A.S., Duisembaeva S.D. -  Law
Science
6. Candidate  of  Technical  Sciences Sizdikpaeva  A.R.,  Candidate  of
Pedagogical  Sciences Kubentaeva  S.N.  –  Information  and  Communication
Technologies (English)
7. Kuzmina E.A.  - Basics of information culture 
8. Ph.D Rusanov  V.P.,  Candidate  of  Pedagogical  Sciences Kolkutin  A.M.,
Tulebaev A. M.,  Goncharova M.S., Safonova A.I. - Physical education
9. Candidate of Psychological Sciences Aurenova M.D, Ph.D., Dinilevich Y.I.
– Conflictology
10.  Candidate  of  Economic  Sciences Muhamedieva  A.G.,  Candidate  of
Economic Sciences Bolgauov T.K., Candidate of Economic Sciences Sitnikova
E.S,  master  teacher Ahmetova  L.M.  -  Fundamentals  of  Economics  and
Entrepreneurship
11. Sabitova A.A., Candidate of Economic Sciences, Head. Chair of Civil Law
and Civil Procedure, reads courses on the disciplines "Administrative Law of
the  Republic  of  Kazakhstan",  "Civil  Law  of  the  Republic  of  Kazakhstan
(General Part)", "Land Law of the Republic of Kazakhstan".
12. M.I. Dyachuk. Candidate of Law, Associate Professor of the Civil Law and
Civil  Procedure  Department,  reads  courses  on  the  disciplines  "Advocacy",
"Civil  Procedural  Law  of  the  Republic  of  Kazakhstan",  "Notary  and  the
Inheritance Law of the Republic of Kazakhstan", "Foundations of Law".
13. Smailova I.E. Candidate of Law, Associate Professor of the Civil Law and
Civil  Procedure Chair,  reads courses on the disciplines  "Family Law of the
Republic of Kazakhstan", "Professional Ethics of the Lawyer", "International
Public Law", "Contract Law", "International Law".
14. A.A. Kvashin Ph.D. senior lecturer of the Civil Law and Civil Procedure
Chair, reads courses in the disciplines "Executive Production", "Financial Law
of  the  Republic  of  Kazakhstan",  "Environmental  Law  of  the  Republic  of
Kazakhstan", "Labor Law of the Republic of Kazakhstan", "Tax Law of the
Republic of Kazakhstan".
15. Ramazanova A.S. Candidate of Law, Associate Professor of the Civil Law
and Civil  Procedure Chair,  reads courses on the subjects  "Civil  Law of the
Republic of Kazakhstan (general part)", "Civil Procedural Law of the Republic
of Kazakhstan", "Fundamentals of Law", "Professional Ethics of the Lawyer".
16. Abilmazhina A.M., senior lecturer of the Civil Law and Civil Procedure
Chair,  reads  courses  on  the  disciplines  "Family  Law  of  the  Republic  of
Kazakhstan", "Foundations of Law, Executive Enforcement", "Administrative
Law  of  the  Republic  of  Kazakhstan",  "Legal  Regulation  of  Banking  and
Insurance Activities in RK. "
17. Bukanova Z.C., senior lecturer of the Civil Law and Civil Procedure Chair,
reads  courses  on  the  subjects  "Civil  Law  of  the  Republic  of  Kazakhstan
(special  part)",  "Land  Law  of  the  Republic  of  Kazakhstan",  "Private
International Law", "Intellectual Property Law" , "Roman law", "International
law", "Foundations of law".
18. Duisembaeva S.D. senior lecturer  of the Civil  Law and Civil  Procedure
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Department, reads courses on the disciplines "Housing Law of the Republic of
Kazakhstan", "Tax Law of the Republic of Kazakhstan", "Financial Law of the
Republic  of  Kazakhstan",  "Labor  Law  of  the  Republic  of  Kazakhstan",
"Foundations of Law", "International Public Law".
19.  Kunanbaeva  G.K.  Senior  lecturer  of  the  Chair  of  Civil  Law and  Civil
Procedure,  reads  courses  on  the  subjects  "Civil  Law  of  the  Republic  of
Kazakhstan  (special  part)",  "Housing Law of  the  Republic  of  Kazakhstan",
"Intellectual  Property  Law",  "Legal  Regulation  of  Banking  and  Insurance
Activities in the Republic of Kazakhstan", " Fundamentals of Law "," Land
Law of the Republic of Kazakhstan ".
20.  Sadukasova L.K.  Senior  lecturer  of  the  Civil  Law and Civil  Procedure
Chair,  reads  courses  in  the  disciplines  "Ecological  Law of  the  Republic  of
Kazakhstan", "Notary and the Inheritance Law of the Republic of Kazakhstan",
"Foundations of Law", "Legal Support of Social Work", "Entrepreneurial Law
of the Republic of Kazakhstan", "Advocacy".
21. Rakhimberdin K.K., doctor of law, head of the criminal law and criminal
process department,  reads courses on disciplines  "Criminal-executive law of
the Republic of Kazakhstan", "Criminology".
22. G.Bayrkenova, Ph.D., Associate Professor reads courses on the disciplines
"History of State and Law of the Republic of Kazakhstan", "Law Enforcement
Agencies  of  the  Republic  of  Kazakhstan",  "Foundations  of  Anti-Corruption
Culture", "Prosecutor's Surveillance in the Republic of Kazakhstan".
23.  Orsayeva  R.A.,  candidate  of  jurisprudence,  associate  professor  of  the
criminal law and criminal process department,  reads courses on the subjects
"Fundamentals  of anti-corruption culture",  "Criminal  law of the Republic  of
Kazakhstan (general part)", "Criminal law of the Republic of Kazakhstan ( a
special part) "," Criminology ".
24. E.Z. Abikanov, Ph.D.,  Senior Lecturer of the department of criminal law
and  criminal  procedure,  reads  courses  on  the  disciplines  "Criminalistics",
"General criminology", "Fundamentals of anti-corruption culture."
25.  Nubaeva  Gulmira  Galemovna.,   candidate  of  jurisprudence,  associate
professor of the criminal law and criminal process department, reads courses on
the subjects "Theory and Practice of Appointment of Punishment", "Theoretical
Foundations of the Qualification of Crimes", "Criminal Procedure Law of the
Republic of Kazakhstan".
26. Kusmanova L.E.,  Senior Lecturer of the department of criminal law and
criminal procedure, reads courses on the disciplines "Theory of state and law",
"Criminal-executive law of the Republic of Kazakhstan", "Constitutional law
of the Republic of Kazakhstan", "Foundations of anti-corruption culture".
27.  Erkinzyzy  Z.   Senior  Lecturer  of  the  department  of  criminal  law  and
criminal  procedure,  reads  courses  on the disciplines  "Fundamentals  of  anti-
corruption culture",  "Criminalistics",  "Forensic expertology",  "Public  service
and management", "Fundamentals of anti-corruption".
28.  Kalenova  A.A.   Senior  Lecturer  of  the  Criminal  Law  and  Criminal
Procedure  Department,  reads  courses  on  the  disciplines  "Theoretical
Foundations of Criminal Qualification", "Theory and Practice of Appointment
of Punishment", Criminal Procedural Law of the Republic of Kazakhstan ","
Criminal Law of the Republic of Kazakhstan (General Part) "," Criminal Law
of the Republic Kazakhstan (a special part) ».
29.  Nurmahambetova  K.K.  Lecturer  of  the  department  of  criminal  law and
criminal  procedure,  reads  courses  on the disciplines  "General  criminology",
Prosecutor's supervision in the Republic of Kazakhstan.
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2. Description of individual disciplines (courses, units):
Annex 1A, 2A, 3A

3. Additional information for students
 -  Accommodation/  accommodation  -  Comfortable  House  students  of

1789 places'.  Which provides conditions for preparation for classes and leisure
students –"Library", "Reading room" and "Internet cafe". 

- Food -  Timely and high-quality food is provided by the work of the
dining room in the educational building, 150 seats.

-  Health services  - Medical care of students of the University is carried
out in the medical center (meets the requirements of SES and GPS), where first
aid is  provided,  medical  examinations,  preventive  measures  are  carried  out.
There is a contract on medical care of students and teaching staff with the city
hospital №1 Ust-Kamenogorsk (notarized copy of the additional agreement is
attached). "Round tables" – meetings of employees of the city "health Center"
with students of the University are regularly held. 

Control of the sanitary condition of educational buildings and dormitories
is carried out by the head of the health center, the responsibility for maintaining
these conditions are the commandants of the relevant facilities.

- Student office - The youth policy center, which is a structural unit of the
University,  which combines the previously established Committee on Youth
Affairs and the Center of Culture, as well as student youth associations: the
youth wing of the NDP "Nur Otan" "Zhas Otan", a branch of the Republican
youth organization  "Alliance  of  students  of  Kazakhstan",  the  student  police
assistance team "Kyran", student youth labor groups.

- Learning environment – 
Rooms with interactive equipment – 1
Multimedia room - 1
Laboratories – 4
Workshops - 1
Gym - 1
Swimming laboratory - 1
Reading room - 1

Student association:
- - student's groups of assistance of police "Kyran» 
- - VKG debate club; 
- - student law clinic;
- - choreographic Studio " Alem»;
- - the Kazakh folklore ensemble;
- - student theatre;
- - KVN teams of faculties;
- - creative Association of genre songs;
- creative Association of young poets "Zhas Kalam".

2 Структура программы с указанием кредитов

                                                                                                                 Приложение 1
Структура программы набора 2018 год

Цикл
дисциплин

Код
дисциплины

Наименование дисциплины Количест
во
кредитов
по ECTS

Семестр
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ООД ОК K(R)Ya  -
11102

Қазақ (орыс)  тілі
Казахский (русский)  язык
Kazakh (Russian) Language

10 1,2

ООД ОК IYa -11101 Шетел  тілі
Иностранный  язык
Foreign language

10 1,2

ООД КВ

OEP -1107

Экономика және кәсіпкерліктің 
негіздері
Основы экономики и 
предпринимательства
The basics of Economics and 
entrepreneurship

3

1

ООД ОК
SIK -1106

Қазақстанның  қазіргі  заман  тарихы  
Современная  история  Казахстана
The modern history of Kazakhstan

5 2

ООД ОК

IKT -1103

Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар  (ағылшын  тілде)
Информационно-коммуникационные
технологии  (на  англ.  языке)
Information  and  communication
technologies (in English language)

5
2

ООД КВ
Kul -1104

Мәдениеттану
Культурология
Culturology

3 1

БД ОК KPRK-1203

Қазақстан  Республикасының
конституциялық құқығы 
Конституционное  право  Республики
Казахстан 
Constitutional  law  of  the  Republic  of
Kazakhstan 

3 2

БД КВ

IGPRK -1201

Қазақстан  Республикасының  мемлекет
және  құқық  тарихы
История  государства  и  права
Республики  Казахстан
History of State and Law of the Republic
of Kazakhstan

5
1

TGP -1202
Мемлекет  және  құқық  теориясы  
Теория  государства  и  права
Theory of Law and State

3     1

БД КВ TPRK -1204

Қазақстан  Республикасының  еңбек
құқығы
Трудовое  право  Республики  Казахстан
Labor Law of Republic of Kazakhstan

5
2

БД КВ APRK -1205

Қазақстан  Республикасының  әкімшілік
құқығы
Административное  право  Республики
Казахстан
Administrative  Law  of  Republic  of
Kazakhstan

5
2

ООД КВ PS -1105 Саясаттану-әлеуметтану
Политология-социология

5 1
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Political science-sociology
Дополните
льный
модуль

Основы информационной культуры
2 2

Дополните
льный
модуль

Физическая культура
2 1-8

Модули
практик
(МП)

Учебная практика
2

Структура программы набора 2017 год

Цикл
дисциплин

Код
дисциплины

Наименование дисциплины Количест
во
кредитов
по ECTS

Семестр

ООД ОК Fil -2111 Философия
Философия
Philosophy

5 4

БД КВ K -2212 Қақтығыстану  
Конфликтология
Conflictology

3 3

БД ОК POIYa -2213 Кәсіби-бағытталған  шет  тілі
Профессионально-ориентированный
иностранный  язык
Professionally-oriented foreign language

3 3

БД ОК

GPRK(OСh)  -
2206

Қазақстан Республикасының азаматтық
құқығы(жалпы  бөлім)
Гражданское  право  Республики
Казахстан  (особенная  часть)
Civil Law of Republic Kazakhstan(general
part)

5

4

GPRK(OСh)  -
2205

Қазақстан Республикасының азаматтық
құқығы(жалпы  бөлім)
Гражданское  право  Республики
Казахстан  (общая  часть)
Civil Law of Republic Kazakhstan(general
part)

3

БД ОК

UPRK(OCh)  -
2208

Қазақстан  Республикасының
қылмыстық  құқығы  (жалпы  бөлім)
Уголовное право Республики Казахстан
(общая  часть)
Criminal  Law  of  Republic  of
Kazakhstan(general part)

5 3

UPRK(OCh)  - Қазақстан Республикасының 4
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2209

қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
Уголовное право Республики Казахстан
(особенная часть)
Criminal  Law  of  the  Republic  of
Kazakhstan (special part)

БД КВ OAK -2202

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
негіздері
Основы  антикоррупционной  культуры
Bases of anticorruption culture

3 3

БД КВ

Krim -2304
Криминология  
Криминология
Criminology

5 3

NNP -2302

Қазақстан  Республикасының  нотариат
және  мұрагерлік  құқығы
Нотариат  и  наследственное  право
Республики  Казахстан
Notary and inheritance law of the Republic
of Kazakhstan

БД КВ EPPK -2220

Қазақстан  Республикасының
экологиялық  құқығы
Экологическое  право  Республики
Казахстан
Environmental  Law  of  Republic  of
Kazakhstan

5 4

БД КВ ZPRK -2221

Қазақстан  Республикасының  жер
құқығы
Земельное право Республики Казахстан
Land Law of RK

5 4

БД КВ

PO -2305

Қазақстан  Республикасының  құқық
қорғау  органдары
Правоохранительные  органы
Республики  Казахстан
Law enforcement agencies of the Republic
of Kazakhstan

5 3

RP -2301
Рим  құқығы
Римское  право
Roman Law

БД КВ PrEYU -2201
Заңгердің  кәсіптік  этикасы
Профессиональная  этика  юриста
Professional ethics of the lawyer

5 4

ДП
Қоғамдық  сананы  жаңғырту  пәні  
Модернизация общественного сознания
Modernization of the public consciousness

3 4

Модули
практик
(МП)

Производственная практика
2 2

Дополните
льный
модуль

Физическая культура
2 1-8

Структура программы набора 2016 год 
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Цикл
дисциплин

Код
дисциплины

Наименование дисциплины Количест
во
кредитов
по ECTS

Семестр

БД ОК
PK(R)Ya  -
3209

Кәсіптік  қазақ  (орыс)  тілі
Профессиональный  казахский(русский)
язык
Professional Kazakh (Russian) Language

3 5

ПД ОК UPPRK -3310

Қазақстан Республикасының
қылмыстық іс жүргізу құқығы
Уголовно-процессуальное право
Республики Казахстан
Law of Criminal Procedure of republic of
Kazakhstan

5

5

ПД КВ PNRK -3311

Қазақстан  Республикасында
прокурорлық  қадағалау
Прокурорский  надзор  в  Республике
Казахстан
Procurator’s Supervision of RK

5

6

ПД ОК GPPRK -3314

Қазақстан Республикасының азаматтық
іс жүргізу құқығы
Гражданское процессуальное право
Республики Казахстан
Civil  Procedural  Law of  the  Republic  of
Kazakhstan

3

5

БД КВ A -3212
Адвокатура
Адвокатура
Advocacy

5
6

БД КВ SE -3219
Сот сараптамасы
Судебная экспертология
Theory of legal authorities

5
6

ПД КВ Kri -3218
Криминалистика
Криминалистика
Criminalistics

5
5

БД КВ

MChP -3210
Халықаралық  жеке  құқық
Международное  частное  право
International Private Law 

5 6

MPP -3208
Халықаралық  бұқаралық  құқығы
Международное  публичное  право
International Public Law 

БД КВ

UIPRK -3307

Қазақстан  Республикасының
қылмыстық-атқару  құқығы
Уголовно-исполнительное  право
Республики  Казахстан
Penal law of the Republic of Kazakhstan 

5 6

IsP -3303
Атқарушылық  іс  жүргізу
Исполнительное  производство
Enforcement proceedings

ПД КВ SP -3304 Қазақстан  Республикасының  отбасы
құқығы

5 5
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Семейное  право Республики Казахстан
Family Law of Republic of Kazakhstan

TPNN -3308

Жазаны  тағайындаудың  теориясы  мен
тәжірибесі
Теория  и  практика  назначения
наказания
Theory and practice of sentencing

БД КВ

JP -3205

Қазақстан Республикасының тұрғын үй
құқығы
Жилищное право Республики Казахстан
Housing  Law  of  the  Republic  of
Kazakhstan

5 5

OPK -3306

Сыбайлас  жемқорлықпен  күрес
негіздері
Основы  противодействия  коррупции
Framework for combating corruption

БД КВ DP -3213
Шарртық  құқық
Договорное  право
Contract Law

5 5

Дополните
льный
модуль

Физическая культура
2 1-8

Структура программы набора 2015 год

Цикл
дисциплин

Код
дисциплины

Наименование дисциплины Количест
во
кредитов
по ECTS

Семестр

ПД КВ GSU -4215
Мемлекеттік қызмет және басқару
Государственная служба и управление
Public Administration and Management

7 7

ПД КВ

PIS -4306
Интеллектуалдық  меншік  құқығы
Право интеллектуальной собственности
Incorporeal right

5 7

TOKP -4303

Қылмыстарды  саралаудың  теориялық
негіздері
Теоретические  основы  квалификации
преступлений
Theoretical basis of the crime definition 

ПД КВ NPRK -4216

Қазақстан  Республикасының  салық
құқығы
Налоговое право Республики Казахстан
Tax Law of the Republic of Kazakhstan

7 7

ПД КВ FPRK -4217 Қазақстан  Республикасының  қаржы
құқығы
Финансовое  право  Республики
Казахстан
Financial  Law  of  the  Republic  of

7 7
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Kazakhstan

ПД КВ

ANRK -4301

Қазақстан  Республикасындағы  және
шет  мемлекеттердегі  жаза  баламалары
Альтернативы  наказанию  в  РК  и
зарубежных странах

5 7

PPRK -4307

Қазақстан  Республикасының
кәсіпкерлік  құқығы
Предпринимательское  право
Республики Казахстан

ПД КВ

YuP -4302
Ювеналдық  құқық
Ювенальное право

5 7

PRBiSD -4308

Қазақстан  Республикасында  банктік
және сақтандыру қызметтерін құқықтық
реттеу
Правовое  регулирование  банковской  и
страховой  деятельности  в  Республике
Казахстан

Модули
практик
(МП)

Производственная практика
2 8

Преддипломная практика 2 8
Модуль
итоговой
аттестации(
МИГА)

Написание и защита дипломной работы
(проекта)  или  сдача  государственных
экзаменов  по  двум  профилирующим
дисциплинам

2 8

Модуль
итоговой
аттестации(
МИГА)

Написание и защита дипломной работы

1 8

3

Приложение 1А
2.1 Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов):

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Шет тілі 
Иностранный язык 
Foreign language 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
 IYа - 11101
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
 ООДОК
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
бакалавриат
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
1 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
1,2 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
10 
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
Ф ДП ВКГУ 063-13-08



 к.фил.н. Капышева Г. К.
Курстың  мақсаты:  Мемлекеттік  тілге  деген  құрметті,  мәдениет  құбылысы  ретінде
саналы  қарым-қатынасты  тәрбиелеу;  мемлекеттік  тілді  негізгі  қатынас  құралы,
адамның түрлі іс-әрекеті шеңберінде білім алу құралы, қоғамда қалыптасқан моральды-
этикалық  нормаларды  меңгеру  құралы  ретінде  түсіну;  қазақ  тілінің  эстетикалық
құндылығын түсіну. 
Курстар пререквезиті: Қазақ тілі, (бакалавриат В1, В2 деңгейі
Курстың қысқаша мазмұны: Қазақ тілі курсының мазмұны білім беру үрдісінің жалпы
мақсаттылығына  оқытудың  пәндік  және  пәнаралық  жетістіктеріне   байланысты,  ол
құзіреттілік  тәсілдеме  арқылы  мәдени,  лингвистикалық,   коммуникативті,  тілдік
құзіреттіліктерді дамытуға және қалыптастыруға мүкіндік береді.
Компетенция: 
 Білу тиіс: филологияның негізгі бөлімдерінің құрылымын;
Істей алуы тиіс: ғылыми ақпаратты қабылдап және жеткізу үшін мамандығы бойынша
қазақ тіліндегі әдебиеттерді өз таңдауы бойынша оқи алу, қоғамдық-саяси әдебиеттерді
оқу, реферат, аңдатпа, аударма түріндегі ақпарттарды өңдей алу, әңгімелесу жүргізу,
мамандығы бойынша,   студенттің  зерттеу тақырыбы бойынша,  сондай-ақ қоғамдық-
саяси және әлеуметтік тақырыптарда қазақ тілінде хабарламалар,  баяндамалар жасай
алу.
Дағдылануы  тиіс:  баяндама,  хабарлама,  ақпарат  формалары  түрінде  мамандық
тақырыбы  бойынша,  дипломдық  жұмыс  бойынша,  емтихан  бойынша   өз  бетінше
дайындалған  және  дайындалмаған  деңгейде  монологиялық  сөйлеу;  студентке
мамандығы  және  ғылыми  тақырыбы  бойынша  мәселелерді  талқылауға  қатысуға,
сонымен қататар,  әлеуметтік,  қоғамдық-саяси тақырыптарға  әңгімелесуге   мүмкіндік
беретін диалогтық сөйлеу.
Цель курса -  обеспечение  практического  овладения  языком  в  пределах  тех
грамматических и лексических тем, которые включены в программу. 
Пререквизиты:Дисциплина «Иностранный язык» (уровень владения А1, А2, В1, В2).
Содержание курса/дисциплины: Моя научная работа. Мой научный руководитель. Мой
рабочий  день.  Научная  библиотека.  Международное  сотрудничество.  Учеба  в
магистратуре.  Научная конференция.  Знаменитые люди специальности.  Особенности
перевода  литературы  по  специальности.  Аннотирование  научных  статей.  Перевод
текста по специальности.
Компетенция коммуникативная:
Знать: содержание основных разделов филологии;
Уметь:читать по собственному выбору литературу по специальности на иностранном
языке  для  получения  и  передачи  научной  информации,  читать  литературу
общественно-политического  характера;  оформлять  извлеченную информацию в  виде
переводов,  аннотаций,  рефератов;  вести  беседы,  делать  сообщения  и  доклады  на
иностранном  языке  темы,  связанные  со  специальностью  и  научной  работой
магистранта, а также на общественно-политические и социальные темы.
Иметь навыки:  монологической  речи  на  уровне  самостоятельно  подготовленного  и
неподготовленного экзамена по темам специальности и по диссертационной работе в
форме сообщения, информации, доклада; диалогической речи, позволяющей принимать
магистранту  участие  в  обсуждении  вопросов,  связанных  с  его  научной  работой  и
специальностью,  а  также вести беседу на социальные и общественно -политические
темы.
Fostering respect for the state language, a conscious attitude to it as a cultural phenomenon;
Comprehension  of  the  state  language  as  the  main  means  of  communication,  a  means  of
obtaining knowledge in various spheres of human activity, means of mastering the moral and
ethical norms accepted in society; Awareness of the aesthetic value of the Kazakh language.
the discipline "Kazakh language" (bachelor degree level В1, В2).
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The content of the course of the Kazakh language is conditioned by the overall focus of the
educational  process on the achievement  of meta-subject  and objective learning objectives,
which  is  possible  on the  basis  of  a  competence  approach that  ensures  the  formation  and
development of communicative, linguistic and linguistic (linguistic) and cultural competence.
Competence communicative:
Know: the content of the main sections of philology;
To be able: to read by own choice the literature on a specialty in the Kazakh language for reception
and transfer of the scientific information, to read the literature of a sociopolitical character; To make
out  the  extracted  information  in  the  form  of  translations,  annotations,  abstracts;  Conduct
conversations, make reports and reports in Kazakh and language topics related to the specialty and
scientific work of the student, as well as on socio-political and social topics.
Have skills: monologic speech at the level of a specially prepared and unprepared exam on the
subjects of the specialty and on the dissertation work in the form of communication, information,
report; Dialogical speech, allowing the student to take part in the discussion of issues related to his
scientific work and specialty, as well as to conduct a conversation on social and socio-political topics.
Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature:
1.  Саниязова  Ж.Г.  Профессионально-ориентированный  иностранный  язык для
неязыковых специальностей : учеб. пособие / Ж. Г. Саниязова, Р. К. Торгаева ; М-во
образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-
во ВКГУ, 2015. - 69 с. - 302.19 Тг
2.  Практический курс английского языка.  1  курс :  учеб.  для вузов  /  под ред.  В.  Д.
Аракина. - 6-е изд., доп. и испр. - М. : Владос, 2013. - 536 с. : ил. - (Учебник для вузов).
- ISBN 9785691014451
3.   Тер-Минасов С.Г.  Тіл және мәдениетаралық коммуникация :  [оқулық] /  С.Г.Тер-
Минасова.  -  Астана  :  Ұлттық  аударма  бюросы.  Қоғамдық  қоры,  2018.  -  320  бет.  -
(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN
9786017943073
Курс/пән/юнит атауы
Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый
Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания
Язык обучения русский, казахский
Условия (требования) 
для обучения  
специальности 
(ступени)

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы,
практические занятия), успешно сдать экзамен.

Оқытуәдістері ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау 
формасы

Рейтинг, емтихан

Оқытутілі Қазақша, орысша

Teaching Methods verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms rating, exam
Language of instruction Russian, Kazakh

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Қазақ (орыс) тілі
Казахский (русский) язык
Kazakh (Russian) Language

Ф ДП ВКГУ 063-13-08



Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
 K(R)Ya -11102
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
ООДОК
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
 бакалавриат
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
1 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
1,2 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
 10
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
ст.преподаватель Сапанова А.М., к.ф.н. Васильченко Л.В.
Курстың  мақсаты: Мемлекеттік  тілге  деген  құрметті,  мәдениет  құбылысы  ретінде
саналы  қарым-қатынасты  тәрбиелеу;  мемлекеттік  тілді  негізгі  қатынас  құралы,
адамның түрлі іс-әрекеті шеңберінде білім алу құралы, қоғамда қалыптасқан моральды-
этикалық  нормаларды  меңгеру  құралы  ретінде  түсіну;  қазақ  тілінің  эстетикалық
құндылығын түсіну.
Курстар пререквезиті: Қазақ тілі, (бакалавриат В1, В2 деңгейі)
Курстың қысқаша мазмұны: Қазақ тілі курсының мазмұны білім беру үрдісінің жалпы
мақсаттылығына  оқытудың  пәндік  және  пәнаралық  жетістіктеріне   байланысты,  ол
құзіреттілік  тәсілдеме  арқылы  мәдени,  лингвистикалық,   коммуникативті,  тілдік
құзіреттіліктерді дамытуға және қалыптастыруға мүкіндік береді.
Компетенция:
Білу тиіс: филологияның негізгі бөлімдерінің құрылымын;
Істей алуы тиіс: ғылыми ақпаратты қабылдап және жеткізу үшін мамандығы бойынша
қазақ тіліндегі әдебиеттерді өз таңдауы бойынша оқи алу, қоғамдық-саяси әдебиеттерді
оқу, реферат, аңдатпа, аударма түріндегі ақпарттарды өңдей алу, әңгімелесу жүргізу,
мамандығы бойынша,   студенттің  зерттеу тақырыбы бойынша,  сондай-ақ қоғамдық-
саяси және әлеуметтік тақырыптарда қазақ тілінде хабарламалар,  баяндамалар жасай
алу.
Дағдылануы  тиіс:  баяндама,  хабарлама,  ақпарат  формалары  түрінде  мамандық
тақырыбы  бойынша,  дипломдық  жұмыс  бойынша,  емтихан  бойынша   өз  бетінше
дайындалған  және  дайындалмаған  деңгейде  монологиялық  сөйлеу;  студентке
мамандығы  және  ғылыми  тақырыбы  бойынша  мәселелерді  талқылауға  қатысуға,
сонымен қататар,  әлеуметтік,  қоғамдық-саяси тақырыптарға  әңгімелесуге   мүмкіндік
беретін диалогтық сөйлеу.
Цель  курса –  воспитание  уважения  к  государственному  языку,  сознательного
отношения  к  нему  как  явлению  культуры;  осмысление  государственного  языка  как
основного  средства  общения,  средства  получения  знаний  в  разных  сферах
человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в
обществе; осознание эстетической ценности казахского языка.
Пререквизиты:
дисциплина «Казахский язык» (бакалавриат, Уровень В1, В2).
Содержание  курса/  дисциплины: Содержание  курса  казахского  языка  обусловлено
общей нацеленностью образовательного  процесса  на  достижение  метапредметных и
предметных  целей  обучения,  что  возможно  на  основе  компетентностного  подхода,
который  обеспечивает  формирование  и  развитие  коммуникативной,  языковой  и
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Компетенция коммуникативная:
Знать: содержание основных разделов филологии;
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Уметь:читать  по  собственному  выбору  литературу  по  специальности  на  казахском
языке  для  получения  и  передачи  научной  информации,  читать  литературу
общественно-политического  характера;  оформлять  извлеченную информацию в  виде
переводов,  аннотаций,  рефератов;  вести  беседы,  делать  сообщения  и  доклады  на
казахском и языке темы, связанные со специальностью и научной работой магистранта,
а также на общественно-политические и социальные темы.
Иметь навыки:  монологической  речи  на  уровне  самостоятельно  подготовленного  и
неподготовленного экзамена по темам специальности и по диссертационной работе в
форме сообщения, информации, доклада; диалогической речи, позволяющей принимать
магистранту  участие  в  обсуждении  вопросов,  связанных  с  его  научной  работой  и
специальностью,  а  также вести беседу на социальные и общественно -политические
темы.
Course Objective:  Fostering respect  for the state  language,  a  conscious attitude  to it  as a
cultural  phenomenon;  Comprehension  of  the  state  language  as  the  main  means  of
communication, a means of obtaining knowledge in various spheres of human activity, means
of mastering the moral and ethical  norms accepted in society;  Awareness of the aesthetic
value of the Kazakh language.
Course Prerequisites: the discipline "Kazakh language" (bachelor degree level В1, В2).
Course outline: The content  of  the course of  the  Kazakh language is  conditioned  by the
overall focus of the educational process on the achievement of meta-subject and objective
learning objectives, which is possible on the basis of a competence approach that ensures the
formation  and  development  of  communicative,  linguistic  and  linguistic  (linguistic)  and
cultural competence.
Competencies
Competence communicative:
Know: the content of the main sections of philology;
To be able: to read by own choice the literature on a specialty in the Kazakh language for reception
and transfer of the scientific information, to read the literature of a sociopolitical character; To make
out  the  extracted  information  in  the  form  of  translations,  annotations,  abstracts;  Conduct
conversations, make reports and reports in Kazakh and language topics related to the specialty and
scientific work of the student, as well as on socio-political and social topics.
Have skills: monologic speech at the level of a specially prepared and unprepared exam on the
subjects of the specialty and on the dissertation work in the form of communication, information,
report; Dialogical speech, allowing the student to take part in the discussion of issues related to his
scientific work and specialty, as well as to conduct a conversation on social and socio-political topics.
Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature:
1. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному : учеб. пособие
для вузов / Л. С. Крючкова, Н. В. Мощинская. - 5-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2014. -
780 с.
2.  Грамматика  русского  языка  в  таблицах:  предложно-падежная  система  :  учеб.
пособие для иностранных студ. / В. В. Чудинина, Е. Н. Рогачева. - 2-е изд., стереотип. -
М. : Флинта : Наука, 2015. - 91 с.
3.  Тер-Минасов С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация [] : [оқулық] / С.Г.Тер-
Минасова. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. -
(Рухани жаңғыру.  Жаңа гуманитарлық білім.  Қазақ тіліндегі  100 жаңа оқулық).  -
ISBN 9786017943073 : Б. ц.

Оқытуәдістері ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы Рейтинг, емтихан
Оқытутілі Қазақша, орысша

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
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Язык обучения: русский/ казахский.
Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная 
сдача всех форм текущего и итогового контроля в соответствии с УМКД
Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый
Методы/формы 
оценки

устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 
выполнение индивидуального задания

Язык обучения русский, казахский
Условия (требования) 
для обучения  
специальности 
(ступени)

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы,
практические занятия), успешно сдать экзамен.

Teaching Methods verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms rating, exam
Language of instruction Russian, Kazakh

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Шет тілі 
Иностранный язык 
Foreign language 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
 IYа - 11101
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
 ООДОК
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
бакалавриат
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
1 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
1,2 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
10 
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
 к.фил.н. Капышева Г. К.

Название курса/дисциплины/юнита
Философия
Философия
Philosophy
Код дисциплины Fil -2111
Тип дисциплины ООДОК
Уровень курса/дисциплины бакалавриат
Год обучения 1 год
Семестр обучения 4 семестр
Количество  кредитов 5 кредитов
Ф.И.О лектора/профессора  ст.  преподаватель  Жиренова А.Т.,  к.и.н.  Шуршитбай  Б.,
д.фил.н. Ахметжанова К.Б.
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Цель  - способствовать  выработке  у  будущих  специалистов  адекватных
мировоззренческих ориентиров в современном сложном и динамичном мире.
Пререквизиты: Всемирная история, История Казахстана, Культурология, 
Этнопсихология, Экология, Основы экономической теории, Логика. Умение работать с 
литературой: конспектировать, анализировать, подбирать, работать с картотекой и т.д.
Содержание курса/дисциплины: Знание философии необходимо для общего развития
каждого  человека,  т.к.  оно  аккумулирует  в  себе  не  просто  знание  (самых  разных
областей  познания),  но  и  приучает  к  культуре  мышления,  обеспечивает  студентов
концептуальной  системой  мироотношения.  Формирование  подлинно  научного
мировоззрения  предполагает  выявление  личностного  отношения  студента  к
содержанию изучаемого материала. Дает знание основ истории философии, онтологии,
гносеологии, владение основными философскими категориями, которые используются
всеми науками.
Компетенции: мировоззренческая
- обладать базовыми знаниями в области философии способствующих формированию
высокообразованной интеллектуальной личности и широким кругозором и культурной
мышления;
социально-этические компетенции:
-  быть  способным  работать  в  команде,  корректно  отстаивать  свою  точку  зрения,
предлагать новые решения;
экономическое и организационно-управленческие компетенции: 
уметь адекватно ориентироваться в различных ситуациях.
Знать: основные эпистемологические модели, формы и методы донаучного, научного
и вненаучного познания;
Уметь: формулировать  и  решать  задачи,  возникающие  в  ходе  научно-
исследовательской деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний;
выбирать  необходимые  методы  исследования,  модифицировать  существующие  и
разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; осмысливать
и анализировать реалии современной теории и практики;
Иметь  навыки:  ведения  самостоятельной  научно-исследовательской  деятельности,
применять  методологические  и  методические  знания  в  проведении  научного
исследования,  написания  научных  статей,  тезисов,  выступления  на  конференциях,
симпозиумах, круглых столах, дискуссиях и диспутах.

Course Objective to promote the development of future specialists  adequate worldview
benchmarks in today's complex and dynamic world.
Course Prerequisites modern history of Kazakhstan, political science-sociology
Course outline Knowledge of philosophy is necessary for the overall development of
each person, tk. it accumulates in itself not just knowledge (of various fields of knowledge),
but also accustoms to a culture of thinking, provides students with a conceptual system of
world  relations.  The  formation  of  a  truly  scientific  worldview  involves  identifying  the
student's personal relationship to the content of the material studied. Gives knowledge of the
basics  of  the  history  of  philosophy,  ontology,  epistemology,  possession  of  the  basic
philosophical categories that are used by all sciences.
Form of final control Exam 4-semester
Competencies Competences: competence of general education:
- to have basic knowledge in the field of philosophy that contribute to the formation of a
highly educated intellectual personality and broad outlook and cultural thinking; socio-ethical
competences:
- be able to work in a team, correctly defend their point of view, offer new solutions;
economic and organizational-management competencies:  be able to adequately navigate in
different situations.
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World outlook competence:
To know: the basic epistemological models, forms and methods of pre-scientific, scientific
and extrascientific  cognition;  To be able:  to  formulate  and solve  problems arising  in  the
course of research activities, requiring in-depth professional knowledge; select the necessary
research methods, modify existing ones and develop new methods based on the tasks of the
specific study; to comprehend and analyze the realities of modern theory and practice;
Have  skills:  conducting  independent  research  activities,  applying  methodological  and
methodological  knowledge  in  carrying  out  scientific  research,  writing  scientific  articles,
theses, speaking at conferences, symposiums, round tables, discussions and debates.

Рекомендуемая литература:
1.Джонстон  Дерек.  Философияның  қысқаша  тарихы  :  Сократтан  Дерридаға  дейін  :
[оқулық] / Д.Джонстон. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 216
бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). -
ISBN 9786017943059 : Б. ц.
2.  Кенни  Энтони.  Батыс  философиясының  жаңа  тарихы.  Антика  философиясы   :
[оқулық] / Э. Кенни. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани
жаңғыру.Жаңа  гуманитарлық  білім.Қазақ  тіліндегі  100  жаңа  оқулық).
   Т.1. - 2018. - 408 бет. - ISBN 9786017943011 : Б. ц.
3. Хесс Реми. Философияның таңдаулы 25 кітабы : [оқулық] / Р.Хесс. - Астана : Ұлттық
аударма  бюросы.  Қоғамдық  қоры,  2018.  -  360  бет.  -  (Рухани  жаңғыру.  Жаңа
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). -  ISBN  9786017943042 : Б. ц.
Парал. загл.: на англ.яз.

    
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: казахский
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual
assignment
Language of instruction Russian, Kazakh
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all  kinds  of  work  at  the
rate (lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam.
Название курса/дисциплины/юнита
Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Современная история Казахстана
The modern history of Kazakhstan
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
Sik -1106
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
ООДОК 
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
бакалавриат
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
1 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
2 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
5 кредита
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Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
 к.и.н. Нурбекова Р.К., к.и.н. Аубакирова Ж.С.
Курстың  мақсаты: Нақты  тарихи  материал  негізінде  Қазақстанның  қазіргі
территориясында  адам  қауымдастығының  даму  және  қалыптасуның  негізгі
тенденциялары мен заңдылықтары туралы ғылыми көз қарастарды қалыптастыру.  
Курстар  пререквезиті: География,  бүкілілем  тарихы,  қоғамтану,  «Адам.  Қоғам.
Құқық».
Курстың қысқаша мазмұны: Тарих  –  ол тек өткен заман туралы білімдер жиынтығы
емес,  ол  әрқашан  өзіңнің  қазіргі  замандағы  алатын  орыныңды  нақтырақ  саналауға,
өзіңнің азаматтық позицияңды анықтауға, болып жатқан құбылыстар мен жағдайларға
өз  қатынасыңды нақты  анықтауға,  ол  құбылыстардың маңызы мен  бағытын түсініп
тереңірек  ашуға  мүмкіндік  беретін   тарихи  ойлау.   Қазақстан  тарихы  мамандық
ьойынша ұлттық мақтаныш пен патриоттылықты тәрбиелейді.
Компетенция
Қазақстан  тарихының  негізгі  кезеңдері  мен  басты  оқиғаларын  білу;  Отандық
тарихымызда болып жатқан негізгі мәселерді талдай білу және оның себеп-салдарын
түсіне  білу;  тарихи  жағдайларға  және  тұлғаларға  берілген  түрлі  болжамдар  мен
бағаларға  көзқарастарын  негіздей  алу;  мәдени  аралық  тілдесуде,  қоғамдық  ортада,
әлеуметтік тәжірибеде тарихи-мәдени және тарихи білімін қолдана білу.
Цель -   сформировать  научное  представления  об  основных  закономерностях  и
тенденциях  становления  и  развития  человеческого  общества  на  современной
территории Казахстана на конкретном историческом материале.
Пререквизиты:   изучение курса «Современная история Казахстана» основывается на
знаниях,  умениях  и  навыках  студентов  по  основам  географии,  всемирной  истории,
обществоведения, «Человек. Общество. Право».
Содержание курса/дисциплины: История – это не только сумма знаний о прошлом, но
это и всегда и историческое мышления, позволяющее яснее осознавать свое положение
в современном мире, четко определять свою гражданскую позицию и свое отношение к
происходящим событиям и явлениям, глубоко раскрывать и понимать их сущность и
направленность.  История  Казахстана  воспитывает  национальную  гордость  и
патриотизм.   по специальности.
Компетенция коммуникативная:
Знать: содержание основных разделов истории Казахстана;
Уметь:применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике,
общественной деятельности, межкультурном общении.
Иметь навыки:  владеть  системными  знаниями  об  основных периодах,  процессах  и
ключевых  событиях  истории  Казахстана;  понимать  причинно-следственные  связи  и
уметь анализировать ключевые проблемы Отечественной истории; владеть системными
знаниями об основных периодах, процессах и ключевых событиях истории Казахстана;
понимать  причинно-следственные связи и  уметь  анализировать  ключевые проблемы
Отечественной  истории;  определять  и  обосновывать  свое  отношение  к  различным
версиям и оценкам исторических событий и личностей.
Course Objective: The goal is to form a scientific understanding of the basic laws and trends
of the formation and development of human society on the modern territory of Kazakhstan on
a specific historical material.
Course Prerequisites: The course "Modern history of Kazakhstan" is based on the knowledge,
skills and skills of students on the basics of geography, world history, social science, "Man.
Society. Right".
Course outline:  history is not only the sum of knowledge about the past, but it is always
historical thinking that makes it possible to understand your position in the modern world
more  clearly,  to  clearly  define  your  civic  position  and  your  attitude  to  the  events  and
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phenomena  that  are  taking  place,  to  deeply  disclose  and  understand  Their  essence  and
direction. The history of Kazakhstan brings up national pride and patriotism. By specialty.
Competencies
Master the system of knowledge about the main periods,  processes and key events of the
history of Kazakhstan; understand causal relationships and be able to analyze key issues of
Domestic History; determine and justify their attitude to different versions and estimates of
historical  events  and  personalities;  be  able  to  apply  historical,  historical  and  cultural
knowledge in social practice, social activities, and intercultural communication.
Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature:
1. История Казахстана с древнейших времен до наших дней. В 5-ти томах.Т.1,2,3. - А.,
1996, 1998, 2001.
2. История Казахстана. Очерк. - Алматы, 1993.
3. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан. Летопись трех тысячелетий. Алма-Ата, 
1992.
4. Шаймерденова М.Д. История Казахстана с древнейших времен до середины ХХ века.
– Алматы, 1999.
5. Учебное пособие по истории Казахстана с древнейших времен до наших дней. – 
Алма-Ата, 1992.
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, государственный экзамен
Язык обучения: русский.

Teaching Methods verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms rating, exam
Language of instruction Russian, Kazakh

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілде)
Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке)
Information and communication technologies (in English language) 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
IKT -1103
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
ООДОК 
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
 бакалавриат
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
1 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 2 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
 5 кредитов
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
к.т.н.Сыздыкпаева А.Р., к.пед.н.Кубентаева С.Н.

Мақсаты –  студенттерді  информатика  негіздері,  ақпараттандыру  әдістерімен,  жаңа
компьютерлік  техникамен  таныстыру,  сондай-ақ  заманауи  қол  жетімді  ақпараттық
мүмкіндіктерді тәжірибеде  пайдалану дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру.
Пререквизиттері: Информатика мектеп курсы
Курс/пән мазмұны: 
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Информационно-коммуникационные технологии



Информатика  пәні  студенттердің информатика,  заманауи компьютерлік  архитектура,
компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету, қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз
ету,  компьютерлерді  өлшемдерді статистикалық өңдеу,  компьютерлік  коммуникация
негіздері, электрондық үкімет негіздерін білуді қамтамасыз етеді.
Құзыреттіліктері: коммуникативті
Білуі  керек: информатиканың  негіздері,  операциялық  жүйелердің  функционалдық
мүмкіндіктері, операциялық қабықшалар, мәтіндік процессорлар, электронды кестелер,
деректер  қорлары  базалық  т.сініктерін  және  оларды  пайдаланудың  жалпы
әдістемелерін.
Істей  алуы  қажет: компьютерлік  жүйелерде  және  ақпараттық  технологияларда
бағдарлану, әртүрлі операциялық жүйелерде жұмыс жасау, түрлі тапсырмаларды шешу
үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдау, ғылым, білім, экономика және басқа да
салаларда ақпараттық технологияларды қолдану.
Дағдылануы  тиіс: әлеуметтік  бағдарламалар  мысалында  заманауи  компьютерлік
технологияларды іс жүзінде меңгеру 

Цель –  ознакомление  студентов  с  основами   информатики  и  методами
информатизации,  новыми  компьютерными  технологиями,  а  также  формирование
умений  и  навыков  по  использованию  в  практической  деятельности   имеющихся
возможностей информатизации на современном уровне.
Пререквизиты: Школьный курс информатики
Содержание курса/дисциплины:Курс информатики предусматривает знание студентами
основных  понятий  информатики,  архитектуры  современных  ЭВМ,  программное
обеспечение компьютера, прикладное программное обеспечение, применение ЭВМ для
статистической  обработки   измерений,  основы  компьютерных  коммуникаций,
электронного правительства.
Компетенции: профессиональная 
Знать:  базовые  понятия  основ  информатики,  функциональные  возможности
операционных систем, операционных оболочек, текстовых процессоров, электронных
таблиц, баз данных и общую методологию их использования.
Уметь: ориентироваться в компьютерных системах и информационных технологиях,
работать в различных операционных системах, выбирать программное обеспечение для
решения  разного  рода  задач,  применять  информационные  технологии  в  науке,
образовании, экономике и других сферах. 
Иметь навыки: практического  усвоения  современных компьютерных технологий на
примере социальных программ

The purpose of the discipline is to introduce students to the basics of computer science and
methods of informatization, new computer technologies, and to build skills and skills in using
the available informatization opportunities in the practical activity at the modern level.
Prerequisites: School Informatics Course
Contents of the course / discipline: The course of computer science provides for students to
understand the basic concepts of computer science,  the architecture of modern computers,
computer software, application software, the use of computers for statistical  processing of
measurements, the basics of computer communications, e-government.
Competences: professional
To know: the basic concepts of the basics of computer science, the functional capabilities of
operating systems, operating shells, word processors, spreadsheets, databases and a common
methodology for their use.
To be  able:  to  be  guided  in  computer  systems and information  technologies,  to  work  in
various operating systems, to choose the software for the solution of various tasks, to apply
information technologies in science, education, economy and other spheres.
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To have skills: practical mastering of modern computer technologies on the example of social
programs.

Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature:
  1. Шваб Клаус. Төртінші индустриялық революция [] : [оқулық] / К. Шваб. - Астана :
Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). -  ISBN  9786017943035 : Б. ц.
Парал. загл.: на рус.яз.
2.  Баймулдина  Назира  Сахимжановна.  Методика  подготовки  будущих  юристов  к
использованию  информационно-  коммуникационных  технологий [] : автореф. дис.
на  соиск.  учен.  степ.  канд.  пед.  наук  :  13.00.02  -  теория  и  методика  обучения  и
воспитания (информатика, информатизация образования) / Н. С. Баймулдина. - Алматы
: [б. и.], 2010. - 25 с.
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік
Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: зерттеушілік, қазақ
Мамандықты  (деңгейлерді)  оқыту  шарттары  (талаптары):  ПОӘК  сай  ағымдық
және қорытынды бақылаудың барлық түрін уақытында тапсыру

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский.
Teaching Methods verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms rating, exam
Language of instruction Russian, Kazakh

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Саясаттану-әлеуметтану
Политология-социология
Political science-sociology 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
 PS -1105
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
 ООДОК 
Курс  деңгейі/пәндер /  Уровень  курса/дисциплины/ Level  of  the  course  /  discipline
бакалавриат
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
 1 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
 1 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
 5 кредитов
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
 к.и.н., Шуршитбай Б., Жиренова А.Т.

Курс  мақсаты:  «  Саясаттану-  әлеуметтану»  пәні  болашақ  мамандардың
бойында қазіргі әлеуметтік өмірдің күрделі құбылыстар мен үрдістерін еңсеру және әр
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түрлі әлеуметтік, саяси құбылыстарды дұрыс бағалауға, оларға ғылыми көзқарас беруді
дамытуға  көмектесеу,  ғылыми  ойлау,  әлеуметтік  және  саяси  оқиғалардың  кәсіби
проблемаларын шешу үшін қажетті білімді жабдықтап, демократиялық саяси мәдениет
қалыптастыру

Курс мазмұны: «Саясаттану-  әлеуметтану» пәнінің  объектісі;  социологиялық
перспектива және қиял; әлеуметтік және саяси білімдердің дамуының негізгі кезеңдері;
әлеуметтік зерттеулер әдіснамасы; ақпарат жинау әлеуметтанулық әдістері; қоғам және
әлеуметтік  өзара;  әлеуметтік  топтар,  ұйымдар  мен  мекемелер;  әлеуметтік  теңсіздік
және  әлеуметтік  стратификация;  саяси  жүйелер  мен  қазіргі  заманның  режимдері;
Мемлекеттік  және  азаматтық қоғам;  Саяси дамыту және жетілдіру;  Саяси  мәдениет
және идеология; Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы.

Пәнді оқу нәтижесінде студент:
-  білу  керек:  әлеуметтік-саяси  пәндердің  теориялық  және  тәжірибелік

негіздерін,  мектептер  мен  ғылыми-зерттеу  орталықтарын  және  әлеуметтану  саласы
бойынша  ағымдағы  зерттеулерді,  саяси  ғылымның  саяси  жүйесі  және  оның
институттарының нәтижелерін, жұмыс істеу принциптерін;

-  істей  алу  керек:  Қоғамда  болып  жатқан  әлеуметтік-саяси  үрдістер  мен
құбылыстарды  талдау,  сондай-ақ  дәлелді  ауызша  және  жазбаша  өз  ойымен
тұжырымдау;  балама  динамикалық  пайдалану,  кәсіби  проблемаларды  шешу  үшін
инновациялық социологиялық көзқарастар бойынша алған білімдерін қолдану;

- дағдысы болуы керек: Қазіргі қоғамның проблемаларын талдау, болжау және
жоспарлау;  төзімділік  пен  құрметке  негізделген  тұлғааралық  және  мәдениетаралық
қарым-қатынас туралы тұтас көзқарасы болу; социологиялық зерттеулер әдіснамасы;
ақпараттың сыйымдылығын ( «сын тұрғысынан ойлау») сыни қабылдау 

Пәнді  оқу  барысында  әлеуметтік  және  саяси  тұжырымдамалар  мен
құрылымдардың білім мен белсенді  және демократиялық қатысу ниетіне негізделген
әлеуметтік  құзыреттерін  қалыптастыру  және  дамытуға  бағытталған;  базалық  оқыту
адамның қабылдауы  мен  өзара  түсіністікті  дамытуға  қабілетті  әлемдегі,  қоғамдағы,
отбасындағы,  топта  бірге  өмір  сүру  біліктері  бар.  (жеке,  мәдениетаралық,  басқа
азаматтық құзыреті) азаматтық өмірге қатысуға тұтасымен мүмкіндік береді.

Цель  курса:  «Политология-социология»  является  формирование  у  будущего
специалиста  элементов  научного  социального  мышления  и  мировоззрения,  которые
помогут  ему  преодолевать  влияние  стереотипов  и  осмысливать  сложные явления  и
процессы современной общественной жизни, помочь ориентироваться в политической
действительности,  выработать  у  них  научный  подход  к  оценке  тех  или  иных
социальных и политических событий и явлений, вооружить знаниями, необходимыми
для  творческого  решения  своих  профессиональных  проблем,  формирования
демократической политической культуры.

Содержание  курса:  объект  и  предмет  социологии  и  политологии;
социологическая  перспектива  и  воображение;  основные  этапы  развития
социологического  и  политического  знания;  методология  социологического
исследования;  методы сбора  социологической  информации;  общество  и  социальные
взаимодействия;  социальные  группы,  организации  и  институты;  социальное
неравенство  и  социальная  стратификация;  политические  системы  и  режимы
современности;  государство  и  гражданское  общество;  политическое  развитие  и
модернизация; политическая культура и идеология; стратегия развития Казахстана до
2050 года.

В  результате  изучения  дисциплины  «Политология-социология»  студент
должен:

-  знать:  теоретические  и  прикладные  основы  и  закономерности
функционирования  социально-политических  наук,  школы  и  научные  направления  и
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результаты  современных  исследований  в  области  социологии  и  политологии,
политическую систему и ее институты;

-  уметь самостоятельно анализировать  процессы и явления,  происходящие в
обществе,  корректно  и  аргументировано  формулировать  свою  мысль  в  устной  и
письменной  форме,  использовать  усвоенные  знания  в  конкретных  ситуациях,
динамично  использовать  альтернативные,  новые  и/или  инновационные
социологические подходы к решению профессиональных задач;

-  иметь  навыки:  целостного  подхода  к  анализу,  проектированию  и
прогнозированию проблем современного общества; межличностной и межкультурной
коммуникации,  основанными  на  толерантности  и  уважении;  методикой  проведения
социологических  исследований;  способностью  к  критическому  восприятию
информации («критическому мышлению»).

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие
основных  компетенций  социальной  подготовки (личностные,  межкультурные,
гражданские компетенции) позволяют ему во всей полноте участвовать в гражданской
жизни,  основываясь  на  знании  социальных  и  политических  понятий  и  структур  и
готовности к активному и демократическому участию; обладает умением жить вместе в
коллективе,  в  семье,  в  социуме,  в  мире,  способен  воспитывать  в  себе  принятие  и
понимание другого человека. 

The aim of the course «Рolitical science- sociology» is formation at future expert a
social elements of scientific thinking and outlook that will help to overcome the influence of
stereotypes and make sense of complex phenomena and processes of contemporary social life,
help navigate the political reality, to develop a scientific approach to the assessment of of
various social and political events and phenomena, armed with the knowledge necessary for a
creative  solution  to  their  professional  problems,  the  formation  of  a  democratic  political
culture.

Course  content:  the  object  and  the  subject  of  sociology  and  political  science;
sociological  perspective  and imagination;  main stages of development  of sociological  and
political  knowledge;  methodology  of  social  research;  sociological  methods  of  collecting
information;  society  and  social  interaction;  social  groups,  organizations  and  institutions;
social inequality and social stratification; political systems and regimes of modern times; state
and civil  society;  political  development  and modernization;  political  culture and ideology;
Strategy of development of Kazakhstan till 2050.

As a result of studying the discipline «Рolitical science- sociology», a student must:
- to know: the theoretical and practical foundations and principles of functioning of

social and political sciences, schools and research areas, and the results of current research in
the field of sociology and political science, political system and its institutions;

- be able to independently analyze the processes and phenomena occurring in society,
well-reasoned and articulate their thoughts orally and in writing, to use acquired knowledge in
concrete  situations,  dynamic  use  of  alternative,  new  and  /  or  innovative  sociological
approaches to solving professional problems;

-  to  have  skills:  a  holistic  approach  to  the  analysis,  planning  and  forecasting
problems  of  modern  society;  interpersonal  and  intercultural  communication  based  on
tolerance and respect; methodology of sociological research; capacity for critical perception
of information ("critical thinking").

The process of the discipline is aimed at the formation and development of the basic
training  of  social  competences  (personal,  intercultural,  civic  competences)  allow it  in  its
entirety to participate in civic life, based on knowledge of social and political concepts and
structures and a willingness to take an active and democratic participation; It has the ability to
live together in a group, in the family, in society, in the world, able to cultivate acceptance
and understanding of the other person.
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Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites
 «Қазақстанның  қазіргі  заманғы  тарихы»,  мектептегі  пәндер  «Тарих»,«Адам

және қоғам» 
«Современная  история  Казахстана»,  школьные  дисциплины  «История»,

«Человек и общество»
«Modern  history  of  Kazakhstan»,  schools  social  and  humanitarian  disciplines

«History», «Man and Society»
Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites
Қазахстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы
История государства и права Республики Казахстан
History of the state and right for Republic of Kazakhstan

Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature:
1. Бринкерхоф  Дэвид.  Әлеуметтану  негіздері  []  :  [оқулық]  /  Д.Брикерхов,  Р.Уейтс,

С.Ортега. - 9-шы бас. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464
бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).
- ISBN 9786017943158 : Б. ц.

2. Ритцер Джордж. Әлеуметтану теориясы [] : [оқулық] / Д.Ритцер, Д.Степницки. - 10-шы
бас. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 856 бет. - (Рухани
жаңғыру.  Жаңа  гуманитарлық  білім.  Қазақ  тіліндегі  100  жаңа  оқулық).  -  ISBN
9786017943172 : Б. ц.

3. Кравченко А.И. Основы социологии и политологии: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: 
Проспект, 2015. - 352 c.

4. Гумплович  Л. Основы социологии / Л. Гумплович. - М.: КД Либроком, 2015. - 368 c.
5. Волков Ю.Г. Основы социологии и политологии: Учебное пособие / Ю.Г. Волков, А.В.

Лубский. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 c.
6. Кареев Н.И. Общие основы социологии / Н.И. Кареев. - М.: КД Либроком, 2015. - 248 c.

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский.
Teaching Methods verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms rating, exam
Language of instruction Russian, Kazakh

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Экономика және кәсіпкерліктің негіздері
Основы экономики и предпринимательства
The basics of Economics and entrepreneurship
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
OEР -1107
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
ООД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
1 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
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1 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
3 кредита
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
К.э.н. Ситникова Е.С., ст. преподаватель Ахметова Л.М.

Пән  экономикалық  категорияларды,  өндіріс,  бөлу,  айырбас  және  тұтыну
қатынастарын  реттейтін   экономикалық  заңдылықтарды  және  шаруашылық
механизмдерін,  кәсіпкерлік  қызметті  жүзеге  асырудың  әдістері  мен  қағидаларын
оқытады.  Кәсіпкерлік  идеяларды  жүзеге  асырудың,  кәсіпкердің  қызметін
жоспарлаудың  және  өндірістік-коммерциялық  қызметтің  түрлерінің   тәжірибелік
сұрақтарына ерекше көңіл бөледі.

Мақсаты  –  студенттерге  экономикалық  ғылымның  теориялық  негіздері,
нарықтық  экономиканың  дамуының  қолданбалы  аспектілері, кәсіпкерлік  қызметтің
мәні  және жүйесі  жайлы білім беру.

Пәннің  мазмұны  келесі  негізгі  бөлімдерді  қосады:  қоғамдық  шаруашылық
нысандары, экономикалық жүйелердің негізгі түрлері, нарық шаруашылығының жалпы
сипаттамасы,  сұраныс пен ұсыныстың теориясының негіздері, жеке ұдайы өндірістің
негізгі  теориялары,  кәсіпорынның шығындары мен табысы, өндіріс  факторларының
нарығы және факторлық табыстардың қалыптасуы,  ұлттық экономика жүйе ретінде,
негізгі  макроэкономикалық  көрсеткіштер,  жұмыссыздық  және  инфляция  -
экономикалық  тұрақсыздықтың  көрінісі,  макроэкономикалық  тепе-теңдік,
экономикалық өсу,  мемлекеттік  реттеу:  маңызы, мақсаттары,  құралдары; кәсіпкерлік
қызмет, оның негізгі түрлері және нысандары, кәсіпкерлік қызметтің субъектілері мен
объектілері,  кәсіпкерлік  орта,  кәсіпкерлік  қызметтің  мәні,  кәсіпкерлік  капитал  және
оны қалыптастыру тәсілдері,  кәсіпкерлік идеяларды іріктеу және іске асыру, бизнес-
жоспар  және  оның  қазіргі  кәсіпкерліктегі  рөлі,  әріптестік  қарым-қатынастардың
түрлері,  кәсіпкерлік  келісім-шарт,  кәсіпорын   шаруашылықты  жүргізуші  субъект
ретінде, жеке кәсіпкерлік, жаңа кәсіпорын (startup company).

Курсты тәмамдағаннан кейін студент:
Білуі тиіс: 

- экономиканың дамуының теориялық және қолданбалы негіздерін;
-  кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың әдістері мен қағидаларын;
- кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық нысандарын; 
- бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың негіздерін; 

Менгеруі керек:
- экономикада  болып  жатқан  процестер  мен  құбылыстарды  өз  бетінше

талдауды;
- әр түрлі әдістерді  пайдалана отырып  экономикалық мәселелерді түсіндіре

алуды;
- кәсіпкердің қызметін жоспарлауды.

Дағдылануы керек:
- экономикалық ақпаратты жинау және түсінуге;
- Қазақстан Республикасындағы экономикалық қызметтің  жағдайларына қарай

алған білімдерін пайдалануға;
- тәжірибелік қызметті  ұйымдастыру және өзіндік жұмыс жүргізуге.
Құзыретті  болу:  пәнді  оқыту  үрдісі  экономикалық  шындықты  ұғыну   және

тәжірибелік игеру, кәсіпкерлік ойлау мәдениетін,  экономикалық ақпаратты қабылдау
және  талдау,  кәсіпкерлік  мақсатты  қоя  білу  және  оған  жету  жолдарын  таңдай  алу
құзіреттіліктерін қалыптастыруға және дамытуға  бағытталған.
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Дисциплина  изучает  экономические  категории,  экономические  законы  и
механизмы хозяйствования, регулирующие отношения в производстве, распределении,
обмене  и  потреблении,  принципы  и  методы  осуществления  предпринимательской
деятельности.  Особое  внимание  уделяется  практическим  вопросам  реализации
предпринимательских  идей,  планирования  деятельности  предпринимателя,  формам
производственно-коммерческой деятельности.

Цель курса – изучить теоретические основы экономической науки, прикладные
аспекты  функционирования  рыночной  экономики,  сформировать  у  студентов
целостное представление о  системе  и логике предпринимательской деятельности.

Содержание  дисциплины  включает  в  себя  основные  разделы:  формы
общественного  хозяйства,  основные  типы  экономических  систем,  общая
характеристика рыночного хозяйства,  основы теории спроса  и предложения,  основы
теории  индивидуального  воспроизводства,  издержки  и  доход  предприятия,  рынки
факторов производства и формирование факторных доходов, национальная экономика
как система, основные макроэкономические показатели,  безработица и инфляция как
проявления  экономической  нестабильности,  макроэкономическое  равновесие,
экономический  рост,  государственное  регулирование:  сущность,  цели,  инструменты;
предпринимательская деятельность, ее основные виды и формы, субъекты и объекты
предпринимательской  деятельности,  предпринимательская  среда,  логика
предпринимательской  деятельности,  предпринимательский  капитал  и  способы  его
формирования, отбор и реализация предпринимательских идей, бизнес-план и его роль
в  современном  предпринимательстве,  формы  партнерских  связей,
предпринимательский  договор,  предприятие  как  хозяйствующий субъект,  индивиду-
альное предпринимательство, новое предприятие (startup company).

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:

- теоретические и прикладные основы функционирования экономики;
- принципы и методы осуществления предпринимательской деятельности;
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
- основы управления и организации бизнеса;

уметь:
-  уметь самостоятельно анализировать  процессы и явления,  происходящие в

экономике;
- используя различные методы, объяснять проблемы экономики;
- планировать деятельность предпринимателя;

иметь навыки:
- сбора и осмысления экономической информации;
-  использования  полученных  знаний  применительно  к  условиям

экономической деятельности в Республике Казахстан;
-  самостоятельной  работы,  самоорганизации  и  организации  практической

деятельности. 
Быть  компетентным:  процесс  изучения  дисциплины  направлен  на

формирование  и  развитие  компетенций   понимания,  осмысления  и  практического
освоения  экономической  действительности,   компетенций  в  области
предпринимательской культуры мышления, способности к восприятию, обобщению и
анализу экономической информации, постановки предпринимательской цели и выбору
путей её достижения.

The  discipline  studies  economic  categories,  economic  laws  and  mechanisms  of
management,  regulating  relations  in  production,  distribution,  exchange  and  consumption,
principles  and methods  of  doing business.  Special  attention  is  paid  to  practical  issues  of
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realization of entrepreneurial ideas, planning of entrepreneur's activity, forms of production
and commercial activity.

The  purpose  of  the  course  –  to  study the  theoretical  foundations  of  Economics,
applied aspects of the functioning of the market  economy, to form a holistic view of the
students of the system and logic of entrepreneurship.

The content of the discipline includes the main sections: forms of social economy,
the main types of economic systems, the General characteristics of the market economy, the
foundations of the theory of supply and demand, the foundations of the theory of individual
reproduction, costs and income, the markets of factors of production and the formation of
factorial  income,  the  national  economy as  a  system,  the  main  macroeconomic  indicators,
unemployment  and  inflation  as  manifestations  of  economic  instability,  macroeconomic
equilibrium,  economic  growth,  state  regulation:  essence,  goals,  instruments;  business
activities,  its  main  types  and  forms,  subjects  and  objects  of  business  activity,  business
environment, the logic of entrepreneurship, entrepreneurial capital and ways of its formation,
selection  and  implementation  of  business  ideas,  business  plan  and  its  role  in  modern
entrepreneurship,  partnerships,  enterprise  agreement,  enterprise  as  an  economic  entity  or
individual entrepreneurship, new venture (startup company).

As a result of studying the discipline, the student must
know:

- theoretical and applied bases of functioning of economy;
- principles and methods of entrepreneurial activity;
- organizational and legal forms of entrepreneurial activity;
- basics of business management and organization;

to be able to:
- ability to analyze processes and phenomena occurring in the economy;
- using different methods to explain the problems of the economy;
- to plan the activities of the entrepreneur

to have skills: 
- collection and interpretation of economic information;
- use of the acquired knowledge in relation to the conditions of economic activity in

the Republic of Kazakhstan;
- independent work, self-organization and organization of practical activities.
Be competent: the process of studying the discipline is aimed at the formation and

development  of  competencies  of  understanding  and  practical  development  of  economic
reality, competence in the field of entrepreneurial culture of thinking, the ability to perceive,
summarize and analyze economic information, setting business goals and the choice of ways
to achieve it.

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites
Мектептегі пәндер «Математика»,«Адам және қоғам»
Школьные дисциплины математики, «Человек и общество»
Mathematics, Schools social and humanitarian disciplines «Man and Society»
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites
Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы
Предпринимательское право Республики Казахстан
Enterprise right for Republic of Kazakhstan

Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature:
1.  Гриффин Р.У.  Менеджмент   :  [оқулық]  /  Р  У.Гриффин.  -  12-ші  бас.  -  Астана  :
Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943141 : Б. ц.
  2.  Куратко  Дональд.Ф  Кәсіпкерлік  :  теория,процесс,практика   :  [оқулық]  /
Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. -

Ф ДП ВКГУ 063-13-08



480  бет.  -  (Рухани  жаңғыру.  Жаңа  гуманитарлық  білім.  Қазақ  тіліндегі  100  жаңа
оқулық). - ISBN 9786017943134 : Б. ц.
3.  Мэнкью,  Ню  Грегори.  Экономикс  :  [оқулық]  /  Н.Г.Мэнкью,  М.П.Тейлор.  -  4-ші
халықаралық бас. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. -
(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN
9786017943103 : Б. ц.

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский.

Teaching Methods verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms rating, exam
Language of instruction Russian

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Кәсіптік қазақ (орыс) тілі
Профессиональный казахский(русский) язык
Professional Kazakh (Russian) Language
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
PK(R)Ya -2209
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
 БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
 ОК
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
 2 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
 3 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
 2 кредита, по ECTS - 3
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
Д.ф.н., Картаеава А.М., к.ф.н. Демченко Л.Н.

Курстың мақсаты – мемлекеттік тілді құрметтеуге, мемлекеттік тілге мәдениет
құбылысы ретінде саналы қарым-қатынас жасауға тәрбиелеу; қарым-қатынастың, адам
қызметінің  түрлі  салаларында  білім  алу,  қоғамда  қабылданған  моральдық-этикалық
нормаларды меңгеру  құралы мемлекеттік  тілді  мойындау;  қазақ  тілінің  эстетикалық
құндылығын мойындау.
        Пререквизиттері: Қазақ тілі (бакалавриат. В1, В2 деңгейлері).

Курс/пән мазмұны: 
Қазақ тілі курсының мазмұны білім беру үрдісінің оқытудың метапәндік және

пәндік  мақсаттарға  жалпы  бағытталуына  негізделген.  Бұл  коммуникативтік,  тілдік,
лингвистикалық және мәдени құзыреттілікті қалыптастыру мен дамытуды қамтамасыз
ететін құзыреттілік тәсілге негізделген.

Құзыреттіліктері: коммуникативті. 
Білуі керек:  филология негізгі бөлімдері мазмұнын;
Істей  алуы  қажет: өзінің  таңдауымен  мамандық  бойынша  ғылыми

ақпараттарды алуға және таратуға арналған қазақ тіліндегі әлеуметтік-саяси сипаттағы
әдебиеттерді  оқу,  алынған  ақпараттарды  аудармалар,  аннотациялар,  рефераттар
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түріндегі  шығару; бакалавриаттың мамандығына және ғылыми жұмысына, сондай-ақ
әлеуметтік-саяси және әлеуметтік тақырыптарға байланысты қазақ тілінде баяндамалар
жасай алу.

Дағдылануы  тиіс:  :  мамандығының  тақырыптары  бойынша  және
диссертациялық жұмыс бойынша байланыс, ақпарат, есеп түрінде дербес дайындалған
және дайын емтихан деңгейінде монологтық сөйлеу; ол магистрантқа өзінің ғылыми
жұмысы  мен  мамандығына  қатысты  мәселелерді  талқылауға  қатысуға,  сондай-ақ
әлеуметтік  және  қоғамдық-саяси  тақырыптар  бойынша  әңгіме  жүргізуге  мүмкіндік
беретін диалогтық сөйлеу.

Цель – воспитание уважения к государственному языку, сознательного отношения
к  нему  как  явлению  культуры;  осмысление  государственного  языка  как  основного
средства  общения,  средства  получения  знаний  в  разных  сферах  человеческой
деятельности,  средства  освоения  морально-этических  норм,  принятых  в  обществе;
осознание эстетической ценности казахского языка.

Пререквизиты: знание структуры языка; умение работать со словарем.
Содержание курса дисциплины: содержание курса казахского языка обусловлено

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и
предметных  целей  обучения,  что  возможно  на  основе  компетентностного  подхода,
который  обеспечивает  формирование  и  развитие  коммуникативной,  языковой  и
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.

 Компетенции:
компетенции общей образованности:
-  обладать  базовыми  знаниями  в  области  казахского  языка  способствующих

формированию  высокообразованной  интеллектуальной  личности  и  широким
кругозором и культурной мышления;

социально-этические компетенции:
- быть объективным и толерантным к традициям, культуре других народов мира;
-  быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения,

предлагать новые решения; 
экономическое  и  организационно-управленческие  компетенции:  используя

полученные  знания  по  профессиональному  казахскому  языку,  уметь  адекватно
ориентироваться в различных ситуациях.

Course  Objective. The  goal  is  to  foster  respect  for  the  state  language,  a  conscious
attitude to it as a cultural  phenomenon; Comprehension of the state language as the main
means  of  communication,  a  means  of  obtaining  knowledge  in  various  spheres  of  human
activity, means of mastering the moral and ethical norms accepted in society; Awareness of
the aesthetic value of the Kazakh language.

Course Prerequisites. Knowledge of the structure of the language; Ability to work as a
gloryman

Course outline The content of the course of the Kazakh language is conditioned by the
overall focus of the educational process on the achievement of meta-subject and objective
learning goals,  which is  possible  on the basis  of a competence approach that  ensures the
formation  and  development  of  communicative,  linguistic  and  linguistic  (linguistic)  and
cultural competence.

Competencies. Competence of general education:
-  to  have  basic  knowledge  in  the  field  of  the  Kazakh  language  contributing  to  the

formation  of  a  highly  educated  intellectual  personality  and  broad  outlook  and  cultural
thinking;

Socio-ethical competences:
- to be objective and tolerant to the traditions, culture of other peoples of the world;
- be able to work in a team, correctly defend your point of view, offer new solutions;
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Economic and organizational-managerial competencies: using the knowledge gained in
the professional Kazakh

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature

1. Ермакова,  В.  И. Профессиональный  русский  язык по  специальности
"Правоведение" в тестах, таблицах, схемах, упражнениях [Текст] : учеб. пособие / В. И.
Ермакова. - Алматы : Альманах, 2016. - 423 с. - ISBN 97860179000783 

2. Профессиональный русский язык [Текст] : учеб. пособие / Е. А. Журавлева [и
др.]. - Алматы : ССК, 2017. - 244 с. - ISBN 9786012403961

3. Будникова,  Н.  Н.  Развитие  прикладных  компетенций  на  занятиях  по
профессиональному русскому языку с использованием web-квест технологии [Текст] :
учебно-метод. пособие / Н. Н. Будникова, Г. И. Полторжицкая ; М-во образования и
науки  РК.  -  Усть-Каменогорск  :  Берел  :  Изд-во  ВКГУ,  2017.  -  104  с.  -  ISBN
9786013141220

4. Салханова,  Жанат  Хамаровна.  Русский  язык  [Текст]  :  учеб.  пособие  для
студентов юрид. фак. /  Ж. Х. Салханова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ
университетi, 2016. - 150 с. - ISBN 9786010416420 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения:  казахский
Teaching Methods Verbal, visual, partially-search
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual
assignment
Language of instruction Russian, Kazakh
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all  kinds  of  work  at  the
rate (lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Кәсіби-бағытталған шет тілі
Профессионально-ориентированный иностранный язык
Professionally-oriented foreign language 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
POIYa -2204
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
 БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
 ОК
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
2 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester o training
 3 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
 2 кредита, по ECTS - 3
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
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К.ф.н. Абдрахманова Толкын Муратбековна 

Курстың  мақсаты -  бағдарламаға  кіргізілген  граматикалық  және  лексиалық

тақараптар негізінде тілді тәжірибелік деңгейде меңгеруді қамтамасыз ету.   

Пререквизиты Шет тілі - тілдің құрылымын білу; сөздік пен жұмыс істей білу.

Курстың мазмұны:  менің ғылыми жұмысым, менің ғылыми жетекшім.  Менің
жұмыс күнім, ғылыми кітапхана, халықаралық қатынас. Магистратурада оқу. Ғылыми
конференция.  Мамндық  бойынша  әйгілі  адамдар.  Мамандық  бойынша  әдібиеттерді
аудару   ерекшеліктері.  Ғылыми  жұмыстарға  аннотация  жазу.  Мамандық  бойынша
мәтінді аудару.

Компетенции:
- Білу тиіс: филологияның негізгі бөлімдерінің құрылымын.
Істей  алуы тиіс:  ғылыми ақпаратты қабылдап  және  жеткізу  үшін  мамандығы

бойынша  шет  тіліндегі  әдебиеттерді  өз  таңдауы  бойынша  оқи  алу,  қоғамдық-саяси
әдебиеттерді  оқу,  реферат,  аңдатпа,  аударма  түріндегі  ақпарттарды  өңдей  алу,
әңгімелесу  жүргізу,  мамандығы  бойынша,   студенттің  зерттеу  тақырыбы  бойынша,
сондай-ақ қоғамдық-саяси  және  әлеуметтік  тақырыптарда  шет тілінде  хабарламалар,
баяндамалар жасай алу.

Дағдылануы тиіс: баяндама, хабарлама, ақпарат формалары түрінде мамандық
тақырыбы  бойынша,  дипломдық  жұмыс  бойынша,  емтихан  бойынша   өз  бетінше
дайындалған  және  дайындалмаған  деңгейде  монологиялық  сөйлеу;  студентке
мамандығы  және  ғылыми  тақырыбы  бойынша  мәселелерді  талқылауға  қатысуға,
сонымен қататар,  әлеуметтік,  қоғамдық-саяси тақырыптарға  әңгімелесуге   мүмкіндік
беретін диалогтық сөйлеу.

Цель -  Целью   курса  является  обеспечение  практического  овладения
профессиональным иностранным языком в пределах тех грамматических и лексических
тем,  которые  включены  в  программу  и  учебник  2  курса.  Овладение  языковыми
средствами предусматривается в процессе формирования речевых навыков и умений.  
Пререквизиты: Иностранный  язык  -  знание  структуры  языка;  умение  работать  со
словарем.

Компетенции:
-  в  способах  обеспечения   постоянного  обновления  знаний,  расширения
профессиональных языковых умений и навыков;

коммуникативные компетенции:
-  быть  способным  работать  в  команде,  корректно  отстаивать  свою  точку  зрения,
предлагать новые решения;

профессиональные компетенции:
- в области использования иностранного языка в профессиональной деятельности.

Course Objective The goal is to foster respect for the state language, a conscious attitude
to it as a cultural phenomenon; Comprehension of the state language as the main means of
communication,  a  means  of  obtaining  knowledge  in  various  spheres  of  human  activity,
means  of  mastering  the  moral  and ethical  norms accepted  in  society;  Awareness  of  the
aesthetic value of the Kazakh language.
Course PrerequisitesKnowledge  of  the  structure  of  the  language;  Ability  to  work  as  a
gloryman
Course outline The content of the course of the Kazakh language is conditioned by the
overall focus of the educational process on the achievement of meta-subject and objective
learning goals, which is possible on the basis of a competence approach that ensures the
formation  and  development  of  communicative,  linguistic  and  linguistic  (linguistic)  and
cultural competence.
Form of final control 3 semester exam
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Competencies Competence of general education:
- to have basic knowledge in the field of the Kazakh language contributing to the formation
of a highly educated intellectual personality and broad outlook and cultural thinking;
Socio-ethical competences:
- to be objective and tolerant to the traditions, culture of other peoples of the world;
- be able to work in a team, correctly defend your point of view, offer new solutions;
Economic and organizational-managerial competencies: using the knowledge gained in the
professional Kazakh

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature:
1. Шляхова В.А. Английский язык для экономистов: Учебник для бакалавров /  В.А.
Шляхова, О.Н. Герасина и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 296 c.
2. Голубых И.В., Колесникова Т.А., Семенова С.Д., Рулева Я.С English Text Bank, 2015.
3. Essential Grammar in Use. Murphy R. 2014.
4. Understanding and Using English Grammar, 2016.
5. Ruth Gairns, Stuart Redman  Natural English, Oxford, 2015.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
 Язык обучения:  казахский, русский

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 
assignment
Language of instruction Russian, Kazakh
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the 
rate (lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Мемлекет және құқық теориясы 
Теория государства и права
Theory of Law and State 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
TGP -1202
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
БД 
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
1 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
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1 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
3 кредита
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
Ст.преподаватель Кусманова Л.Е.
 Senior Teacher Kusmanova L.E.

 Курс мақсаты: студенттерді  мемлекет және құқық ұғымы, пайда болу тарихы,
қоғамдағы  алатын  әлеуметтік  мәні,  олардың  қалай  өзгеретіндігі  және  оның  тарихи
жағдаяты туралы біліммен таныстыру.

Курстың  мазмұны:  мемлекет  және  құқық  тарихының  ғылым  ретінде  дамуы,
мемлекет  және  құқықтың  пайда  болуы,  мемлекет  ұғымы  мен  белгілері,  мемлекет
функциялары, мемлекет механизмі,  мемлекет формасы, құқық түсінігі  мен белгілері,
құқық  функциялары,  құқық  көздері,  нормативтік-құқықтық  актілер,  құқық  жүйесі,
құқықтық  қатынастар,  құқықтық  реттеу  механизмі,  заңнаманы  жүйелендіру,  бүгінгі
заман құқықтық жүйелері және т.с.с.

Құзыреттілік:
Кәсіби құзыреттілік:
Маманның теориялық-құқықтық, тарих-құқықтық аядағы құзіретті болуы.
Студент курс аяқталғаннан кейін міндетті
Білу керек: құқықтанудың түсініктік-категориялық аппараты;
Істеу  керек:  құқық  түсінігі  мен  категорияларына  сүйену,  өзінің  кәсіптік

қызметінде  нормативті-құқықтық  актілерді  қолдану,  қоғамдық  өмірдің  мемлекеттік-
құқықтық  құбылыстарын  барабар  бағалау,  олардың  түп  мәнін,  әлеуметтік
тағайындалуын, заманауи қазақстандық қоғам өмірінің түрлі аяларындағы орыны мен
рөлін көрсете білу, заңды түрде мәнді жағдайларды сауатты бағалай білу және заңды
фактілерді  жіктей  білу,  арнайы  әдебиетте  бағдарлану,  сонымен  қатар  түрлі  іс-
тәжірибелік жағдайларда алынған білім пайдалану.

Дағдылана  білу:  құқық  аясындағы  терминология,  құқықтық  реттеу
ерекшеліктерін анықтау дағдылары, шешен сөйлеу дағдылары.

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Курсты меңгеру үшін мектеп курсы: тарих, адам және қоғам; университет курсы:

- мемлекет және құқық негіздері, философия.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites.
Пән бойынша алған білім болашақ іс-тәжірибелік қызметте, базалық және бейінді

заң пәндерін игеруде қолданыла алады.

 Цели  курса заключается  в  ознакомлении  студентов  со  знаниями  о  том,  что
представляют  собой  государство  и  право,  причины  их  возникновения,  каково  их
социальное назначение, как они изменяются, какова их историческая судьба.  

Пререквизиты: для изучения курса необходимо знать школьные курсы: история,
человек и общество; университетские - основы государства и права, философия.  

Постреквизиты: Полученные знания по дисциплине могут быть использованы в
будущей  практической  деятельности  и  при  изучении  базовых  и  профилирующих
юридических дисциплин.

  Содержание  курса:  Теория  государства  и  права  как   наука,  происхождение
государства и права, понятие и признаки государства, функции государства, механизм
государства, форма государства, понятие и признаки права, функции права, источники
права,   нормативно-правовые акты,  система  права,  правовые отношения,   механизм
правового  регулирования,  систематизация  законодательства,  правовые  системы
современности и тд.     

Компетенции: 
Компетентность профессиональная:  
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Компетентность  специалиста  в  теоретико-правовой,  историко-правовой
сферах.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: понятийно-категориальный аппарат юриспруденции
Уметь: оперировать  понятиями  и  категориями  права,  применять  нормативно-

правовые  акты  в  своей  профессиональной  деятельности,  адекватно  оценивать
государственно-правовые  явления  общественной  жизни,  уметь  показывать  их
сущность,  социальное  предназначение,  место  и  роль  в  различных  сферах
жизнедеятельности современного казахстанского общества,  уметь грамотно оценивать
юридически  значимые  обстоятельства  и  квалифицировать  юридические  факты,
ориентироваться в специальной литературе,  а также успешно применять полученные
знания в различных практических ситуациях.

Владеть: терминологией в области  права, навыками определения особенностей
правового регулирования, навыками  ораторского мастерства.

Full name of the lecturer / professor
Senior Teacher Kusmanova L.E.
  The objectives of the course are to familiarize students with the knowledge of what the

state and law are, the reasons for their emergence,  what is their social  purpose, how they
change, and what is their historical destiny.

  Course content: The theory of the state and law as a science, the origin of the state and
law, the concept and signs of the state, the functions of the state, the mechanism of the state,
the form of the state, the concept and features of law, the functions of law, sources of law,
legal acts, , the mechanism of legal regulation, the systematization of legislation, the legal
systems of our time, and so on.

Competencies:
Professional competence:
Competence of the specialist in the theoretical and legal, historical and legal spheres.
As a result of mastering the discipline, the student must:
To know: the conceptual-categorical apparatus of jurisprudence
To be able: to operate with concepts and categories of law, to apply normative and legal

acts in their professional activity, to adequately assess the state and legal phenomena of public
life, to be able to show their essence, social purpose, place and role in various spheres of vital
activity  of  modern  Kazakhstan  society,  be  able  to  competently  assess  legally  significant
circumstances  and qualify  the  legal  facts,  to  be  guided in  the  special  literature,  and also
successfully apply the acquired knowledge to various x practical situations.

Possess:  terminology  in  the  field  of  law,  skills  in  determining  the  features  of  legal
regulation, skills in speaking skills.

Prerequisites: to learn the course you need to know the school courses: history, people
and society; university - the basis of state and law, philosophy.

Postrequest: The acquired knowledge of the discipline can be used in future practical
activities and in the study of basic and profiling legal disciplines.

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature:
1.Какимова, Майра Шариповна Основы теории государства и права [Текст] : учеб. 
для тех. проф. образования / М. Ш. Какимова. - 3-е изд., перераб. - Астана : 
Фолиант, 2014. - 256 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 
Какимова М.Ш. Основы теории государства и права: учеб. для тех. проф. 
образования / М. Ш. Какимова. - 3-е изд., перераб. - Астана : Фолиант, 2014. 
3.Честнов  И.Л.  Актуальные  проблемы  теории  государства  и  права.  Санкт-

Петербург, 2014
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4. Енгибарян, Роберт Вачаганович. Теория государства и права: учеб. пособие / Р. В.
Енгибарян,  Ю.  К.  Краснов  ;  МГИМО  МИД  России  ;  Международный  ин-т
управления. - 2-е изд., пересмотр. и доп. - М. : НОРМА, 2015..
5. Шапақ, Үнзила. Мемлекет және құқық теориясы: оқу құралы / Ү. Ш. Шапақ, Ж.
Р. Темірбеков, С. Т. Молдабекова. - Астана : КазГЮУ, 2015.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.

Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы 
Конституционное право Республики Казахстан 
Constitutional law of the Republic of Kazakhstan 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
KPRK -1205
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
БД 
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
ОК
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
1 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
2 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
3кредита
 Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
 Ст.преподаватель Кусманова Л.Е.
 Senior Teacher Kusmanova L.E.

Курс  мақсаты:  студенттерді  Қазақстан  Республикасының  конституциялық
құрылымы,  жоғары  органдардың  және  Қазақстан  Республикасының  азаматтарының
мемлекет билігіндегі және адамның құқықтық тәртібіндегі конституциялық статусымен
таныстыру.

Курстың мазмұны: ҚР конституциялық құқығы: құқық саласы, ғылым, оқу пәні,
ҚР Конституциясы,  конституциялық бақылау,  жеке тұлғаның құқықтық  статусының
негіздері, қоғамның экономикалық, әлеуметтік, саясыи жүйелері мен рухани өмірінің
конституциялық  қағидалары,  мемлекет  билігін  ұйымдастыру  негіздері,  мемлекеттің
аймақтық-саяси құрылымы формасы, мемлекеттік тәртіп, дауыс берушілер: дауыс беру,
референдум, мемлекеттік билік және оның тармақтары.

Құзыреттілік:
Кәсіби құзыреттілік:
Маманның теориялық-құқықтық, тарих-құқықтық аядағы құзіретті болуы.
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Студент курс аяқталғаннан кейін міндетті
Білу  керек:  Конституцияны  мемлекеттік  негізгі  заңы  ретінде  түсіну,  оның

функциялары  мен  түпмәні;  ҚР  конституциялық  құрылымының  негіздері  мен
қағидалары; Қазақстан азаматы мен адамының құқықтық тәртіп негіздері;  объективті
және  субъективті  мағынадағы  таңдау  құқығы;  ҚР  Президенті,  ҚР  Парламенті,  ҚР
Үкіметі, ҚР Конституциялық Кеңесі, ҚР сот жүйесі, жергілікті билік органдарын және
өзін өзі басқару органдарының конституциялық-құқықтық статусы.

Істеу  керек:  құқық  түсінігі  мен  категорияларына  сүйену,  өзінің  кәсіптік
қызметінде  нормативті-құқықтық  актілерді  қолдану,  қоғамдық  өмірдің  мемлекеттік-
құқықтық  құбылыстарын  барабар  бағалау  және  заңды  фактілерді  жіктеу,  сонымен
қатар арнайы әдебиетте бағдарлана алу. 

Дағдылана  білу:  Қазақстан  Республикасы  конституциялық  құқығы  аясындағы
терминология,  конституциялық-құқықтық реттеу ерекшеліктерін анықтау дағдылары,
шешен сөйлеу дағдылары.

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Курсты меңгеру үшін мектеп курсы: тарих, адам және қоғам; университет курсы:

- мемлекет және құқық негіздері, философия, шет ел конституциялық құқытары.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites.
Пән бойынша алған білім болашақ іс-тәжірибелік қызметте, базалық және бейінді

заң пәндерін игеруде қолданыла алады.
  Цели  курса ознакомление  студентов  со  знаниями  о  конституционном  строе

Республики  Казахстан,  конституционном  статусе  высших  органов  государственной
власти и правовом положении  человека и гражданина в Республике Казахстан. 

Пререквизиты: для изучения курса необходимо знать школьные курсы: история,
человек  и  общество;  университетские  -  основы  государства  и  права,  философия,
конституционное право зарубежных стран.

Постреквизиты: Полученные знания по дисциплине могут быть использованы в
будущей  практической  деятельности  и  при  изучении  базовых  и  профилирующих
юридических дисциплин.

 Содержание курса:   Конституционное право РК: отрасль права, наука,  учебная
дисциплина, Конституция РК, конституционный контроль, основы правового статуса
личности,  конституционные  принципы  экономической,  социальной,  политической
систем  и  духовной  жизни  общества,  основы  организации  государственной  власти,
формы  территориально-политического  устройства  государства,  государственный
режим,  голосование  избирателей:  выборы, референдум,  государственная  власть  и  ее
ветви.    

     Компетенции:
 Компетентность профессиональная: 
 Компетентность  специалиста  в  теоретико-правовой,  историко-правовой

сферах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  понятие Конституции как основного закона государства,   ее функции и
сущность;  основы  и  принципы  конституционного  строя  РК;  основы  правового
положения человека и гражданина Казахстана; избирательное право как в объективном,
так  и  в  субъективном  смысле;  конституционно-правовой  статус  Президента  РК,
Парламента РК, Правительства РК, Конституционного Совета РК, судебной системы
РК, местных органов власти и органов самоуправления.

Уметь: оперировать  понятиями  и  категориями  права,  применять  нормативно-
правовые  акты  в  своей  профессиональной  деятельности,  уметь  грамотно  оценивать
юридически значимые обстоятельства и квалифицировать юридические факты, а также
ориентироваться в специальной литературе.
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Владеть: терминологией  в  области  конституционного  права  Республики
Казахстан,  навыками  определения  особенностей  конституционно-правового
регулирования, навыками  ораторского мастерства.

The  objectives  of  the  course  are  to  familiarize  students  with  knowledge  of  the
constitutional system of the Republic of Kazakhstan, the constitutional status of the highest
state  authorities  and  the  legal  status  of  the  individual  and  citizen  in  the  Republic  of
Kazakhstan.

Course contents: Constitutional law of the Republic of Kazakhstan: the branch of law,
science, academic discipline, the Constitution of the Republic of Kazakhstan, constitutional
control, the foundations of the legal status of the individual, the constitutional principles of
the economic,  social,  political  systems and spiritual life of society,  the foundations of the
organization of state power, , the state regime, the voting of voters: elections, referendum,
state power and its branches.

     Competencies:
 Professional competence:
 Competence of the specialist in the theoretical and legal, historical and legal spheres.
As a result of mastering the discipline, the student must:
To know: the concept of the Constitution as the main law of the state, its functions and

essence; bases and principles of the constitutional system of the Republic of Kazakhstan; the
basis  of  the legal  status  of  a  person and citizen  of  Kazakhstan;  electoral  law both in  an
objective  and subjective  sense;  the  constitutional  and legal  status  of  the  President  of  the
Republic of Kazakhstan, the Parliament of the Republic of Kazakhstan, the Government of
the Republic of Kazakhstan, the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan, the
judicial system of the Republic of Kazakhstan, local authorities and self-government bodies.

To be able: to operate with concepts and categories of law, to apply normative legal acts
in  one's  professional  activity,  to  be  able  to  competently  evaluate  legally  significant
circumstances and to qualify legal facts, and also to be guided in special literature.

To master:  the terminology in the field of the constitutional  law of the Republic  of
Kazakhstan, the skills of determining the features of constitutional and legal regulation, and
the skills of speaking skills.

Prerequisites: to learn the course you need to know the school courses: history, people
and society; university - the foundations of state and law, philosophy, constitutional law of
foreign countries.

Postrequest: The acquired knowledge of the discipline can be used in future practical
activities and in the study of basic and profiling legal disciplines.

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature:
1.  Конституционное  (государственное)  право  зарубежных  стран  [Текст]  :  [учеб.
пособие]  /  Э.  Б.  Мухамеджанов.  -  Алматы  :  ЖЕТI  ЖАРҒЫ,  2014.  -  356  с.  -  ISBN
9786012880700
342.4(574)(075.8)(086)
 2. Сапаргалиев, Гайрат Сапаргалиевич.  Конституционное право Республики Казахстан
[Электронный ресурс] : академ. курс / Г. С. Сапаргалиев. - Алматы : Юрид. лит., 2014. -
CD-ROM.- Загл. с этикетки диска
3. Право [Текст] : учебно-методическое пособие для группы специальностей 
направления 5В030100 "Юриспруденция", 5В030200 "Международное право", 
5В030300"Правоохранительная деятельность" / М-во образования и науки РК ; 
Национальный центр тестирования, Внешняя оценка учебных достижений. - Астана : 
[НЦТ], 2017. - 90 с. - ISBN 9786012603552
4.Жарболова  А.Ж.  Қазақстан  республикасының  конституциялық  құқығы.  Дәрістер
Оспанов К.И. Основы права: [учеб. пособие] / К. И. Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы :
ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. 
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5. Право:  учебно-методическое  пособие  для  группы  специальностей  направления
5В030100  "Юриспруденция",  5В030200  "Международное  право",
5В030300"Правоохранительная  деятельность"/М-во  образования  и  науки  РК  ;
Национальный  центр  тестирования,  Внешняя  оценка  учебных  достижений.  -
Астана : [НЦТ], 2017. 

6. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: [учеб. пособие] / Э. Б.
Мухамеджанов. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2014.

7. СапаргалиевГ.С.  Конституционное  право  Республики  Казахстан  [Электронный
ресурс] : академ. курс / Г. С. Сапаргалиев. - Алматы : Юрид. лит., 2014. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.

Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name 
Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарих
История государства и права Республики Казахстан
History of state and law of the Republic of Kazakhstan
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
IGPRK 1201
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
 1год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
1 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
5кредита
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
К.ю.н., доцент Байркенова Г.Т.

“Қазақстан  Республикасының  мемлекет  және  құқық  тарихы»  пәні  заңдық
болып табылады және оны барық заң ғылымы мен тәжірибесінің әрі түрлі салаларында
оқитын  студенттер оқиды.

Курс мақсаты: Қазақстанда мемлекет және құқық тарихының пайда болуы мен
дамуы туралы толық білімді игеру. 
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Курстың мазмұны: Берілген пәнде мемлекет құрлымы және олардың түрлері,
пайда болуы, құқықтық құрылыстардың Республика шекарасында біздің заманымызға
дейінгі протоқазақ мемлекетінің және оның құқықтық жүйесінің , пайда болуы және
қызметі. Қазақ ордасының құлап қайта құрылуы, Ресей патшалығының колонизациясы.
Советтік  құрылымы,  Ұлттық  қазақ  мемлекетінің,  құрылуы  және  дамуы.  Тәуелсіз
Қазақстан Республикасы.   

Студент курс аяқталғаннан кейін міндетті
Білу  керек:  негізгі  тарихи  сатылар,  заңдылықтарының  негізгі  белгілері  мен

құрылуын,  мемлекеттің  және  ҚР  құқығының  құрылуын;  ҚР  мемлекет  және  құқық
тарихындағы негізгі қайта өркендеу проблемалары.    

Істеу  керек:   құқықтық  деңгейде  құрылуын  нақты  зерттеу  жүргізумен,
мемлекет және құқық тарих жаһандануында: мемлекет және құқық құрылуында барлық
заңдылықтарды қортындылау: саяси оргондардың құрлымы мен құрамын қортындылау
, мемлекет және құқықтық мемлекеттің негізгі құрылу фактролары. 

Дағдылана  білу:   Жас  мемлекеттердің  даму  негізін  білу,  тарихи  құқық
факторларын,  құқықтық терминдерді  және әдет  ғұрыптарды,  құқықтық институттың
негізгі  қортындыларын,  тарихымыздағы  құқықтық  акт  түрлерін,  және  саяси
құрылымын.  

Құзыретті болу: құқықтық сананы, құқықтық ойды және құқықтық мәдениетті
дамыту негізінде кәсіби қызметін жүзеге асыруға:
               - құқықтық тәрбиені нәтижелі жүзеге асыруда; 

-кәсіби  міндеттерін  адал  орындауда,  заңгердәң  кәсіби  әдеп  қағидаларын
сақтауда.

Дисциплина  «История  государства  и  права  Республики  Казахстан»  является
юридической  и  изучается  всеми  студентами  ,  специализирующиеся  в  различных
областях юридической науки и практики. 

Цели  курса:  Формирование  целостного  представления об  истории
возникновения, становления и развития государства и права в Казахстане. 

Содержание  курса:  Предметом  изучения  данного  учебного  курса  является
государство  и  право  на  территории  Казахстана  в  процессе  их  возникновения  и
развития.  Изучаются  в  хронологическом  порядке  все  типы  и  формы  государств,
существовавших на территории Казахстана с древнейших времен до наших дней и их
правовые  системы;  конкретные  причины,  условия  и  временные  рамки  их
возникновения  и  функционирования,  особенности  внутреннего  устройства  властных
отношений  и  механизм  государственных  органов,  закономерности  их  эволюции  и
смены; содержание и основные этапы развития казахского обычного права; создание
казахской  национальной  государственности  в  условиях  советской  власти,  а  также
утверждение  и  развитие  Республики  Казахстан  как  независимого  и  суверенного
государства, прослеживание процесса становления его правовой системы.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать:  основные  исторические  этапы,  закономерности   и  особенности

становления  и  развития  государства  и  права  РК;  основные  этапы  развития
юридического  мышления;   основные  закономерности  развития  государственно-
правовых институтов;  ключевые проблемы развития государства и права РК.

Уметь:  выявлять  конкретно-исторические  закономерности  развития
государства  и права;   анализировать общие закономерности становления и развития
государства и права;  анализировать формы и структуру  политической организации
общества,  основные  факторы  развития  государства  и  права;  анализировать   опыт
истории  государства  и  права,  особенности   национального  правосознания   в  его
сегодняшнем  и  ретроспективном  измерениях;  давать  историческую  оценку
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государственно-правовых  явлений,  утверждать  авторитет  исторически  оправданных
политических и правовых институтов общественной жизни

Владеть:  пониманием основ и перспектив развития современных  государств;
историко-правовых   фактов,  юридической  терминологии  и  традиций;    анализом
основных  правовых   институтов,  кодификаций  и  правовых  актов  отечественной
истории, структур власти и политической деятельности.

Компетенция:  в  осуществлении  профессиональной  деятельности  на  основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

- в  эффективном осуществлении правового воспитания; 
- в добросовестном исполнении профессиональных обязанностей, соблюдении

принципов этики юриста.

The discipline "History of state and law of the Republic of Kazakhstan" is legal and
is studied by all students, specializing in various areas of jurisprudence and practice. 

Course purposes: Formation of complete idea of history of emergence, formation and
development of the state and the right in Kazakhstan. 

Maintenance of a course: A subject of studying of this training course is the state and
the right for territories of Kazakhstan in the course of their emergence and development. All
types and forms of the states existing in the territory of Kazakhstan since the most ancient
times up to now and their legal systems are studied in a chronological order; concrete reasons,
conditions and time frames of their emergence and functioning, feature of the internal device
of  the  imperious  relations  and  mechanism  of  government  bodies,  regularities  of  their
evolution and change; contents and main stages of development of the Kazakh common law;
creation of the Kazakh national statehood in the conditions of the Soviet power, and also the
statement and development of the Republic of Kazakhstan as independent and sovereign state,
tracing of process of formation of its legal system.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
Nobility:  main  historical  stages,  regularities  and  features  of  formation  and

development of the state and right of RK; main stages of development of legal thinking; main
regularities of development of state and legal institutes; key problems of development of the
state and right of RK.

To be able: to reveal concrete historical regularities of development of the state and
the right; to analyze the general regularities of formation and development of the state and the
right; to analyze forms and structure of the political organization of society, major factors of
development  of the state and the right;  to analyze experience of history of state and law,
feature of national sense of justice in its today's and retrospective measurements; to give a
historical assessment of the state and legal phenomena, to approve authority of historically
justified political and legal institutes of public life

To own: understanding of bases and prospects of development of the modern states;
historical and legal facts, legal language and traditions; analysis of the main legal institutes,
codifications and legal acts of national history, structures of the power and political activity.

Competense:  in  realization  of professional  activity  on the basis  of the developed
sense of justice, legal thinking and legal culture; 

- in  effective realization of legal education; 
- in conscientious execution of professional duties,
observance of principles of ethics of lawyer.
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Қазақстан тарихы, Мемлекет және құқық теориясы, Политология.
История Казахстана, Теория государства и права, Политология. 
The history of Kazakhstan, Theory of Government and Rights, Political Science.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites.
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Конституциялық  құқық,  Әкімшілік  құқық,  азаматтық  құқық,  қылмыстық
құқық, қаржы құқық.

Конституционное право,  Административное право,  Уголовное право,
Гражданское право.

The constitutional rights of the Republic of Kazakhstan, the administrative law of the
Republic of Kazakhstan,  the criminal law of the Republic of Kazakhstan,  the civil rights of
the Republic of Kazakhstan.

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature:
1. Усеинова Г.Р.,  Усеинова К.Р.  История  государства  и  права  Республики

Казахстан. Учебное пособие. Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 226с.
2. Аюпова 3. К. История государства и права Республики  Казахстан:  
Учебное  пособие: 2-изд., с доп. и измен.-  Алматы: BookPlus,   2014,- 222 с.

3. Усеинова  Г.Р. История  государства  и  права Республики  Казахста:  учеб.
пособие / Г. Р. Усеинова, К. Р. Усеинова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы :
Қазақ университетi, 2015. - 186 с.

4. Аминов Т. М. Современная история Казахстана: [учеб. пособие] / Т. М. Аминов ;
М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2017. - 456 с.

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.

Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name 
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы(жалпы бөлім)
Гражданское право Республики Казахстан (общая часть)
Civil Law of Republic Kazakhstan(general part)
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
GPRK(OCh)-2206
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 
БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
ОК
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
2 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
3 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
5 кредита
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
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      К.ю.н.Сабитова А.А.,  ст.преподаватель Рамазанова А.С. 
Candidate of Juridical Sciences Sabitova A.A., senior lecturer Ramazanova A.S.

Пәннің мақсаты: студенттерде азаматтық  құқықтың  негізгі институттары туралы
білу;  болашақтағы тәжірибесінде азаматтық құқықтық нормларды қолдану бойынша
икемделу; заңды құжаттарды толтыру бойынша дағдылану болып табылады. 

Пререквизиттері: Азаматтық  құқықтың  (ерекше бөлімінің)  оқу  үшін мемелекет
және құқық  теориясы,  мемелекет және құқық тарихы, рим құқығы, конституциялық
құқық,  азаматтық құқық (жалпы бөлімі)    негіз болуы  қажет.  

  Постреквизиттері:   пән бойынша алынған білімдер болашақ тәжірибесінде және
бейіндік  заң  пәндерін  оқуда қолданылуы мүмкін.

Курстың  мазмұны:  Бұл курстың мазмұнына ҚР мүліктік және жеке мүліктік емес
қатынастарды  құқықтық  реттеу  мәселелерін  зерттеу;  азаматтық  заңдар  актілері
түріндегі  заңды  материалдарды  және  олардағы  құқықтық  нормаларды  зерттеу;
азаматтық құқық нормаларымен реттелетін қоғамдық қатынастардың мәнін  анықтау;
азаматтық  құқық  нормаларын  қолдану  тәжірибесін  зерттеу,  азаматтық  заңдардың
олқылықтарын анықтау кіреді.

Құзыреттіліктер: 
Кәсіби құзыреттілік:  

Азаматтық –құқықытық бағдар саласындағы маманның құзыреттілігі      .
Пәнді менгеруі барысында білім алушы міндетті: 
Осы  уақыттағы  азаматтық  құқықтың  негізгі  терминдарын,  категориялары  мен

институттарын білуге.
Алған  білімдерін  тәжірибелік  қызметте  қолдануға;  салалалық   нормативтік   –

құқықытық актілерді талқылауға;  жағдаяттарды шешуге икемденуге.
арнайы  заң  әдебиетімен  жұмыс  істеу  дағдыларын;  анықтамалық  – құқықытық

жүйелермен  жұмыс  істеу  дағдыларын;  азаматтық-құқықытық  айналымның
субъектілеріне  кеңес  беру  дағдыларын;  заңды  құжаттарды  дайындау   дағдыларын
игеруге.

Целью дисциплины является   формирование   у   студентов   знаний  об основных
институтах  гражданского  права;  умений по  применению   гражданско-правовых
норм  в  дальнейшей  практической  деятельности;  навыков по  составлению
юридических документов. 

Пререквизиты: Основой  для  изучения  гражданского  права  (особенной  части)
должны быть теория государства и права, история государства и права, римское право,
конституционное право, гражданское право (общая часть).

Постреквизиты: Полученные знания по дисциплине могут быть использованы в
будущей практической  деятельности  и  при  изучении  профилирующих юридических
дисциплин.
    Содержание  курса:    В содержание  данного  курса  входит  изучение  вопросов
правового регулирования  имущественных и личных неимущественных отношений в
РК; изучение юридического материала в виде актов гражданского законодательства и
содержащихся в них правовых норм; выявление сущности общественных отношений,
которые регулируются нормами гражданского права; изучение практики применения
норм гражданского права, выявление недостатков гражданского законодательства.
       Компетенции: 
Компетентность профессиональная:  
Компетентность специалиста  в области гражданско-правового профиля.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные термины, категории и институты современного гражданского права.
Уметь:  применять  полученные  знания  в  практической  деятельности;  толковать
отраслевые  нормативно – правовые акты; решать ситуационные задачи.
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Владеть: навыками  работы  со  специальной  юридической  литературой;  навыками
работы со справочно-правовыми системами;  навыками консультирования  различных
субъектов  гражданско-правового  оборота;  навыками  подготовки  юридических
документов.
The purpose of the discipline is the formation of students knowledge of the basic institutions
of  civil  law; skills  in  the  application  of  civil  law in further  practical  activities;  skills  in
drafting legal documents.
Prerequisites: The basis for the study of civil law (a special part) should be the theory of state
and law, the history of the state and law, Roman law, constitutional law, civil law (general
part).
Postrequest:  The  acquired  knowledge  of  the  discipline  can  be  used  in  future  practical
activities and in the study of profiling legal disciplines.
   Course contents: The content of this course includes studying issues of legal regulation of
property and personal non-property relations in the Republic of Kazakhstan; the study of
legal  material  in  the  form  of  acts  of  civil  law  and  the  legal  norms  contained  therein;
Identification of the essence of social relations, which are regulated by the norms of civil
law; studying the practice of applying the norms of civil law, identifying the shortcomings of
civil law.

Competencies:
Professional competence:
Competence of a specialist in the field of civil law.
As a result of mastering the discipline, the student must:
To know: the main terms, categories and institutions of modern civil law.
To be able: to apply the received knowledge in practical activity; interpret industry normative
legal acts; to solve situational tasks.
To own: the skills of working with special legal literature; skills in working with reference
and legal systems; skills of consulting various subjects of civil and legal circulation; skills in
the preparation of legal documents.  
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature:

1. Азаматтық құқық (Жалпы бөлім): Г.М. Тлебаева, А.А. Кожахметова, И.К. 
Жадраев, А.Т. Жунисалиев / Алматы: Отан ЖҚ, 2015 – 132 б. 

2. Рамазанова А.С. Азаматтық құқық (Жалпы бөлім) /– Өскемен: С. Аманжолов 
атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2016. – 130 б. 

3. Оспанов, Кайрлы Иманалиевич. Основы права: [учеб. пособие] / К. И. Оспанов. -
Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. - 328 с. 

4. Гражданский  кодекс Республики Казахстан  (Общая  и  Особенная  части). -
Алматы : Юрист, 2017. - 352 с

1.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
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Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name 
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы(жалпы бөлім)
Гражданское право Республики Казахстан (особенная часть)
Civil Law of Republic Kazakhstan(general part)
 GPRК (ОСh)-2205
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 
БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
ОК
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
2 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
4 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
5 кредита
 Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
 Ст.преподаватели: Кунанбаева Г. К., Буканова З.Ч.
Senior teachers: Kunanbaeva G.K., Bukanova Z.C.

Пәннің мақсаты студенттерде азаматтық-құқықтық  міндеттемелердің жекеленген
түрлерін,  интеллектуалдық меншік,  мұрагерлік және халықаралық құқықтар туралы
жалпы ережелерді  білу,   азаматтық-құқықтық  нормаларды  тәжірибелік  қызметінде
және жағдаяттарды шешуде қолдануды    икемдену: заңды құжаттарды толтыруға
дағдылану болып табылады.

Пререквизиттері: Мемелекет және құқық  теориясы,  Конституциялық   құқық,
Азаматтық құқық (ерекше бөлімі).  

Постреквизиттері:   пән бойынша алынған  білімдер  болашақ  тәжірибесінде  және
бейіндік  заң  пәндерін  оқуда қолданылуы мүмкін.

Курстың   мазмұны: Бұл  курстың  мазмұнына   шарттық  және  шарттық  емес
қатынастарды  құқықтық  реттеу,  авторлық  және  патенттік  құқықтарды  қорғау,
мұрагерлік  мәселелерін  зерттеу;  азаматтық  заңдар  актілері   түрлеріндегі  заңды
материалдарды және олардағы құқықтық нормаларды зерттеу;  азаматтық  құқықтың
ерекше  бөлімі  нормаларымен  реттелетін  қоғамдық  қатынастардың  мәнін  анықтау;
азаматтық  құқық  нормаларын  қолдану  тәжірибесін  зерттеу,  азаматтық  заңдардың
ақауларын анықтау кіреді.
Құзыреттіліктер: 

Кәсіби құзыреттілік:  
Азаматтық –құқықытық бағдар саласындағы маманның құзыреттілігі      .
Пәнді менгеруі барысында білім алушы міндетті:
мүлікті  иеліктен  алу,  жұмыстарды  орындау  бойынша  және  зиян  келтіру  бойынша
міндеттемелердің жекеленген түрлерін; интеллектуалдық меншік құқық объектілерін
және субъектілерін,  мұрагерлік  құқықтың түрлері  мен оның пайда болу негіздерін;
халықаралық жеке – құқық қатынастарды құқықтық реттеуді; азаматтық қоғамнық осы
күндерде даму кезеңінде азаматтық  құқықты жетілдіру бағыттарын білуге.

Алған  білімдерін  тәжірибелік  жағдаяттарды  шешуде   қолдануға,  нормативтік–
құқықтық  актілердің    құқықтық  сараптамасын  өткізуге;   заңдар  мен  өзге  де
нормативтік  актілерді  талқылауға  және  оларды  шынайы  жағдаяттарда  дұрыс
қолдануға; шешімде қабылдауға және заңдарға нақтылы сәйкес келетін заңды әрекеттер
жасауға икемденуге.

Арнайы заң  әдебиетімен  жұмыс істеу  дағдыларын;  анықтамалық  – құқықытық
жүйелермен  жұмыс  істеу  дағдыларын;  азаматтық-құқықытық  айналымның
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субъектілеріне  кеңес  беру  дағдыларын;  заңды  құжаттарды  дайындау   дағдыларын
игеруге.

Пәннің мақсаты студенттерде соттарда азаматтық істерді қарау тәртібі және сот
өндірсінің негізгі түрлері  туралы білімдерді;  құқықтың осы саласына жататын әртүрлі
теориялық және нормативтік әдебиетмен  жұмыс істеу,  құқық нормаларын талқылау
және  алған  білімдерін  тәжірибелік  жағдаяттарды  шешуде  қолдану  икемдерін,
кінәраттар  мен  талап  арыздарды  және  өзге  де  қаңды  құжаттарды   құрастыру
дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

Пререквизиттері:  
 «Мемелекет  және құқық  теориясы»,  «ҚР Азаматтық құқығы (жалпы және ерекше
бөлімі)», «Құқық қорғау органдары».
Постреквизиттері:   пән  бойынша  алынған  білімдер  болашақ  тәжірибесінде  және
бейіндік  заң  пәндерін  оқуда қолданылуы мүмкін.

  Курстың мазмұны: Курстың мазмұнына  азаматтық сотта іс жүргізудің  ұғымы,
түрлері  және  кезеңдері;   азаматтық  істердің  ведомстволыққа  бағыныстылығы  мен
соттлығының   ұғымы  мен  түрлері;  сот  актілерін  қайта  қарау  және   азаматтық  іс
жүргізудің субъектілері кіреді.
      Құзыреттіліктер: 

Кәсіби құзыреттілік:  
Азаматтық –құқықытық бағдар саласындағы маманның құзыреттілігі      .
Пәнді менгеруі барысында білім алушы міндетті: 

ҚР азаматтық іс жүргізу құқығының  мәні мен маңызын, азаматтық іс жүргізу
құқығының  қағидаттары, институттары туралы теориялық ережелерді; ҚР азаматтық іс
жүргізу құқығының  әрекеттегі нормаларын; азаматтық іс жүргізу заңдарының қолдану
тәжірибесінің негізгі бағыттарын  білуге.
.

Заңға сәйкес  шешімдер қабылдап және заңды әрекеттер жасауға;  өзінің кәсіби
қызметінің нәтижелерін  заңды және өзге де құжаттарда дұрыс және толық көрсетуге;
қажетті  әрекеттерді жасап және азаматтық іс ж үргізудің барлық кезеңдері бойынша
оларға сәйкес келетін құқытық актілерді құрастыруға; азаматтық істер бойынша сотта
өкіл болуға икемденуге.

Заңды құжаттарды дайындау,  сот  талқылауына  істі  дайындау,   сотта  сөйлеу
дағдыларын  игеруге .

Целью дисциплины  является    формирование    у    студентов    знаний:   об
отдельных  видах  гражданско-правовых  обязательств,  общих  положениях  права
интеллектуальной собственности, наследственного и международного частного права,
умений: применять  гражданско-правовые  нормы  в  практической  деятельности  и
решении ситуационных задач; навыков по составлению юридических документов.

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право, Гражданское
право (общая часть).

Постреквизиты: Полученные знания по дисциплине могут быть использованы в
будущей практической  деятельности  и  при  изучении  профилирующих юридических
дисциплин.

Содержание  курса: В  содержание  данного  курса  входит  изучение  вопросов
правового регулирования договорных и внедоговорных отношений, защиты авторских
и  патентных  прав,  наследования;  изучение  юридического  материала  в  виде  актов
гражданского  законодательства  и  содержащихся  в  них  правовых  норм;  выявление
сущности общественных отношений, которые регулируются нормами особенной части
гражданского  права;  изучение  практики  применения  норм  гражданского  права,
выявление недостатков гражданского законодательства.
Компетенции:
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Компетентность профессиональная:  
Компетентность специалиста  в области гражданско-правового профиля.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: некоторые  виды  обязательст  по  отчуждению  имущества,  выполнению

работ,  оказанию  услуг  и  причинению  вреда;  объекты  и  субъекты  права
интеллектуальной  собственности,  основания  и  виды наследственных прав;  правовое
регулирование  международных  частно-правовых  отношений;  направления
совершенствования гражданского права на современном этапе развития гражданского
общества.

Уметь: применять  полученные  знания  при  решении  практических  ситуаций,
осуществлять правовую экспертизу  нормативно – правовых актов;  толковать законы и
другие  нормативные  акты  и  правильно  применять  их  к  реальным  ситуациям;
принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном  соответствии  с
законом.

Владеть: навыками работы со специальной юридической литературой; навыками
работы со справочно-правовыми системами;  навыками консультирования  различных
субъектов  гражданско-правового  оборота;  навыками  подготовки  юридических
документов.

The purpose of the discipline is the formation of students knowledge: on individual types of
civil  obligations,  general  provisions of intellectual  property rights,  inheritance and private
international law, skills: apply civil law standards in practical activities and solving situational
problems; skills in drafting legal documents.

Prerequisites: Theory of State and Law, Constitutional Law, Civil Law (General Part).

Postrequest:  The  acquired  knowledge  of  the  discipline  can  be  used  in  future  practical
activities and in the study of profiling legal disciplines.

Course contents: The content of this course includes studying issues of legal regulation of
contractual  and  extra-contractual  relations,  protection  of  copyright  and  patent  rights,
inheritance; the study of legal material in the form of acts of civil law and the legal norms
contained therein; Identification of the essence of social relations, which are regulated by the
norms of a special part of civil law; studying the practice of applying the norms of civil law,
identifying the shortcomings of civil law.

Competencies:
Professional competence:
Competence of a specialist in the field of civil law.

As a result of mastering the discipline, the student must:
To know: some types of obligation to alienate property, perform work, provide services

and cause harm; objects and subjects of intellectual property rights, the grounds and types of
hereditary  rights;  legal  regulation  of  international  private  law  relations;  directions  of
improvement of civil law at the present stage of development of civil society.

To be able: to apply the received knowledge at the decision of practical situations, to
carry out legal examination of normative legal acts; interpret laws and other normative acts
and correctly apply them to real situations; make decisions and perform legal actions in strict
accordance with the law.

Own: the skills of working with special legal literature; skills in working with reference
and legal systems; skills of consulting various subjects of civil and legal circulation; skills in
the preparation of legal documents.
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Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature:

1. Идрышева С. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы. Ерекше бөлім : оқу 
құралы.- Астана : Фолиант, 2015.-248 бет

   
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
  Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
 Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
Уголовное право Республики Казахстан (общая часть)
Criminal Law of Republic of Kazakhstan(general part)
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
UPRK (OСh)-2208
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline

ОК
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
2год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
3 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
5 кредита
 Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
К.ю.н. доцент Орсаева Р.А., ст. преподаватель Каленова А.А.
Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor Orsaeva R.A., art. teacher Kalenova 
A.A.

Курс мақсаты: Оқу пәнінің мақсаты – студенттердің бойынша терең теориялық
білімнің  қалыптасуы  және  осы  негізде  сот  және  құқық  қорғау  органдарына
тапсырылған міндеттерді оңтайлы орындау үшін қажетті берік дағды мен қабілеттер
негізінде сіңіру.

Курстың мазмұны: Қазақстан Республикасының қыдмыстық құқығы ұғымы, пәні,
міндеттері  мен  жүйесі;  қылмыстық-құқықтық  қатынастар;  қылмыстық-құқықтық
саясаты;  оның  мазмұны  мен  мәні;  қылмыстық  құқық  қағидасы;  қылмыстық
жауапкершілік  пен  оның негіздері;  қылмыстық заң;  қылмыстық заң  мазмұны,  оның
құрылымы; қылмыстық-құқықтық нормасы.

Құзыреттілік:
Кәсіби құзыреттілік:
Маманның қылмыстық-құқықтық бейін аяда құзіретті болуы.
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Студент курс аяқталғаннан кейін міндетті:
Білу  керек:  қылмыстық  құқық  ұғымы,  оның  мақсаттары,  міндеті  және  іс-

тәжірибелік мәні;  - қылмыстық құқық негізгі  институттарының ұғымы мен белгілері
(қылмыс,  қылмыс құрамы, қылмысқа қатысу,  жазалау және т.с.с.);  қандай қоғамдық
қатерлі  істер  қылмыс  деп  танылады;  Қазақстан  қылмыстық  заңының  Жалпы  және
Ерекше бөлігіндегі ережелерге тәуелді қоғамдық-қатерлі істерді жіктеу ерекшеліктері.

Істеу керек: ҚР Қылмыстық кодексінің нақты бір бабын таңдау уақытында алған
білімді пайдаланып айыптыны әділетті және заңды қылмыстық жауапкершілікке тарту
немесе  еркіндікке  жіберу;  құқық  қолдану  іс  тәжірибесін  дұрыс  ұйымдастырудан
қылмыстың қарқыны, құрылымы және күйінің тәуелділігі дағдыларын алу; қылмысты
жіктеу  сұрақтарында  ғана  емес,  сонымен  қатар  қылмыстық-құқықтық  қызмет
тактикалары,  оның  жетекші  бағдарлары  мен  өзге  нақты  жағдайда  да  қылмыстық-
құқықтық шешімдерді жылдам және ширақ қабылдау.

Дағдылана білу: заңнама аясындағы терминология, құқықтық актілермен жұмыс
дағдысы;  кәсіби  қызмет  объектілері  болып  табылатын  құқықтық  нормалар  мен
құқықтық  қатынастар,  заң  фактілері  мен  түрлі  құқықтық  құбылыстарды  талдау
дағдылары; құқық пайдаланатын және құқық күзеті  іс-тәжірибесін талдау, құқықтық
мәселелерді және заңдар қайшылығын шешу.

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Философия, мемлекет және құқық теориясы, мемлекет тарихы және ҚР құқығы.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites.
Пән бойынша алған білім болашақ іс-тәжірибелік қызметте, базалық және бейінді

заң пәндерін игеруде қолданыла алады.

Цели курса:  Цель  учебной дисциплины – формирование у студентов глубоких
теоретических  знаний  и  привитие  на  этой  основе  прочных  навыков  и  умений,
необходимых им для  эффективного  выполнения  задач,  возложенных на  судебные и
правоохранительные органы. 

Пререквизиты Философия,  Теория  государства  и  права,  История  государства  и
права РК.

Постреквизиты: Полученные знания по дисциплине могут быть использованы в
будущей практической  деятельности  и  при  изучении  профилирующих юридических
дисциплин.

Содержание курса/дисциплины Понятие,  предмет,  задачи  и  система  уголовного
права  Республики  Казахстан;  уголовно-правовые  отношения;  уголовно-правовая
политика;  ее  содержание  и  значение;  принципы  уголовного  права;  уголовная
ответственность и ее основания; уголовный закон; содержание уголовного закона, его
структура; содержание уголовно-правовой нормы

Компетенции:
Компетентность профессиональная:  
Компетентность специалиста  в области уголовно-правового профиля.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: понятие уголовного права, его цели, задачи и практическое значение;
-  понятие  и  признаки основных институтов  уголовного права  (преступления,  состав
преступления,  соучастие,  наказания  и  т.д.);  какие  общественно  опасные  деяния
признаются преступлениями; особенности квалификации совершенных общественно-
опасных деяний  в  зависимости  от  положений как  Общей,  так  и  Особенной  частей
уголовного законодательства Казахстана.
Уметь: применять  полученные  знания  при  выборе  конкретной  статьи  Уголовного
кодекса  РК  для  справедливого  и  законного  привлечения  виновного  к  уголовной
ответственности либо освобождении от нее; получить навыки четкого представления
себе  зависимость  состояния,  структуры  и  динамики  преступности  от  правильной
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организации  правоприменительной  практики,  уметь  быстро  и  четко  принимать
правильные уголовно-правовые решения, причем не только по вопросам квалификации
преступлений, но и по вопросам стратегии и тактики уголовно-правовой деятельности,
ведущих ее направлений в той или иной конкретно складывающейся ситуации.

Владеть: юридической  терминологией;  навыками  работы  с  правовыми  актами;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм
и  правовых  отношений,  являющихся  объектами  профессиональной  деятельности;
анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых
проблем и коллизий.

Objectives of the course: The purpose of the academic discipline is to develop students'
deep theoretical knowledge and to instill on this basis the strong skills necessary for effective
fulfillment of tasks assigned to judicial and law enforcement bodies.

Course  Content  /  Discipline  Concept,  subject,  tasks  and  criminal  law  system of  the
Republic of Kazakhstan; criminally-legal relations;  criminally-legal  policy; its content and
meaning; principles of criminal law; criminal responsibility and its grounds; the criminal law;
the content of the criminal law, its structure; content of the criminal law norm

Competencies:
Professional competence:
Competence of a specialist in criminal law.
As a result of mastering the discipline, the student must:
To know: the concept of criminal law, its goals, objectives and practical significance;
- the concept and characteristics of the main institutions of criminal law (crimes, crimes,

complicity, punishment, etc.); what socially dangerous acts are recognized as crimes; features
of the qualification of the committed socially dangerous acts depending on the provisions of
both the General and Special Parts of the criminal legislation of Kazakhstan.

To  be  able:  to  apply  the  knowledge  gained  when  selecting  a  specific  article  of  the
Criminal Code of the Republic of Kazakhstan for the fair and lawful involvement of the guilty
person or release from it; get the skills of a clear view of the dependence of the state, structure
and dynamics of crime on the correct organization of law enforcement practice, be able to
quickly and accurately take the correct criminal law decisions, not only on the qualification of
crimes,  but  also  on  the  strategy  and  tactics  of  criminal  law activities  its  directions  in  a
particular situation developing.

Own: legal terminology; skills in working with legal acts; the skills of analyzing various
legal phenomena, legal facts, legal norms and legal relations that are objects of professional
activity;  analysis  of  law  enforcement  and  law  enforcement  practice;  resolution  of  legal
problems and conflicts.

Prerequisites  Philosophy,  Theory of  State  and Law, History of  State  and Law of the
Republic of Kazakhstan.

Postrequest:  The acquired knowledge of the discipline can be used in future practical
activities and in the study of profiling legal disciplines.
The objectives of the course are to give students knowledge about the main provisions of the
criminal procedure law, on the norms of the criminal procedural law in unity with the criminal
procedural activity of the state bodies (investigation, inquiry, prosecution and court) in the
disclosure, investigation of crimes, the exposure of the perpetrators, to them a criminal law, as
well as to prevent new crimes and to apply criminal sanctions to those guilty.

 Contents of the course: The concept, essence and tasks of criminal procedural law, Criminal
Procedure  Law  and  its  sources,  Principles  of  criminal  procedure,  Criminal  prosecution,
Participants in criminal proceedings, Conduct of proceedings in the case, Property issues in
criminal proceedings, Procedural terms, Rehabilitation and compensation for harm , caused
by  illegal  actions  by  the  bodies  conducting  the  criminal  process,  Ensuring  the  safety  of
persons  participating  in  the  criminal  process,  Circumstances  precluding  the  possibility  of
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participation in the proceedings criminal procedure, Basic principles of the theory of evidence
in  criminal  procedure,  Fundamentals  of  criminal  procedural  proof,  Institute  of  criminal
procedural  coercion,  Stages  of  criminal  prosecution,  General  conditions  for  preliminary
investigation,  Involvement  as  an  accused,  Investigation  and  their  types,  Termination
Preliminary investigation, General conditions of the main trial. Jurisdiction, Appointment of
the main trial, Main trial, Proceedings on appeal, Execution of judgments and orders of the
court, Proceedings for review of sentences and court rulings that have entered into force.
      

Competencies:
Professional competence:
Competence of a specialist in criminal law.
As a result of mastering the discipline, the student must:
To know: the  essence  and purpose of  the  criminal  procedural  law of  the  RK, the

provisions of the doctrine of the forms (types) of criminal proceedings; theoretical provisions
on principles, institutes of criminal procedural law; current norms of the criminal procedure
legislation of the Republic of Kazakhstan; main trends in the practice of criminal procedure;
legal framework, principles of organization and activities of the Prosecutor's Office of the
Republic  of  Kazakhstan;  typical  violations  of  laws  in  certain  sectors  of  the  prosecutor's
supervision, ways to identify and eliminate them.

To be able:  to investigate and prosecute criminal cases to conduct all  investigative
actions; to take the necessary actions and draw up the corresponding legal acts in all stages of
the criminal process; act as representatives in criminal cases; implement the main supervisory
powers of the prosecutor, including the preparation and conduct of prosecutorial checks in
order to establish violations of laws; correctly apply the legal norms.

To own: basic rules for the collection, synthesis, primary and subsequent analysis of
criminal  and  legal  information;  the  main  methods,  methods  and means  of  obtaining  and
processing legal information; trends and directions of criminal policy and criminal procedural
legislation  of the Republic  of Kazakhstan;  the content  of normative acts  to be taken into
account  when  applying  the  norms  of  criminal  procedure;  skills  in  analyzing  a  specific
situation and making a decision in accordance with the law; skills in planning their activities,
choosing the most effective methods of procedural activity and solving criminal procedural
problems; general methodology of proof; tactics and methods of implementing prosecutorial
oversight.

Prerequisites:  "Theory  of  State  and  Law",  "Criminal  Law  of  the  RK",  "Law
Enforcement Authorities".

Postrequest: The acquired knowledge of the discipline can be used in future practical
activities and in the study of profiling legal disciplines.

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature:
1. Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: Учебное пособие. 

– М.: Статут, 2015.
2. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть [Текст] : [учеб. для 

вузов] / М-во образования и науки РК, Евразийский нац. ун-т им. Л. Н. 
Гумилева ; [отв. ред. И. И. Рогов, К. Ж. Балтабаев]. - Алматы : ЖЕТI 
ЖАРҒЫ, 2016. - 448 с. - ISBN 9786012881189

3. Нурболатов  А.Н.  Иные  меры  уголовно-правового  воздействия  за
совершение  преступлений : учеб. пособие / А. Н. Нурболатов ; КазНУ им.
аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2014. - 312 с.

4. Правовые  основы  борьбы с  правонарушениями  в  глобальных
коммуникационных сетях:  [моногр.]  / КазНУ им. Аль-Фараби ;  [под общ.
ред. Д. В. Татаринова [и др.]. - Алматы : Казак университетi, 2014. - 344 с
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Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name 
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
Уголовное право Республики Казахстан (особенная часть)
Criminal Law of the Republic of Kazakhstan (special part)
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
UPRK (OСh)-2209
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline ОК
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
2год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
4 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
5 кредита
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
К.ю.н., доцент Орсаева Р.А., ст. преподаватель Каленова А.А.
Candidate  of  Juridical  Sciences,  Associate  Professor  Orsaeva  R.A.,  art.  teacher  Kalenova
A.A.

Курс мақсаты: ерекше бөлімді меңгерудің негізгі мақсаты студенттердің бойынша
оның негізгі  тәртіптері,  бүтін  құрылымы, қылмыстың нақты құрылымы түрлері  мен
ұғымдарын жайлы білімнің қалыптасуында жатыр.

Курстың  мазмұны:  Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  құқығы  Ерекше
бөлімінің  ұғымы, пәні,  мәні,  жүйесі,  қылмыс жіктеуі  және оның мәні,  жеке  тұлғаға
қарсы  қылмыс,  отбасы  және  жас  өспірімдерге  қарсы  қылмыс,  адам  және  азамат
еркіндігінің  конституциялық  және  өзге  құқықтары,  адамзат  қауіпсіздігі  мен  әлемге
қарсы қылмыс, мемлекет қауіпсіздігі мен конституциялық құрылым негіздеріне қарсы
қылмыс,  жеке  меншікке  қарсы  қылмыс,  экономикалық  қызмет  аясындағы  қылмыс,
коммерциялық және өзге ұйымдар тараптарына қарсы қылмыс, қоғамдық қауіпсіздік
және қоғам тәртібіне қарсы қылмыс, тұрғылықты мекен тұрғындарының денсаулығы
мен  абыройына  қарсы  қылмыс,  экологиялық  қылмыс,  транспорттық  қылмыс,
жемқорлық қылмысы және мемлекеттік қызмет тармақтарына қарсы өзге қылмыстар,
басқару тәртібіне қарсы қылмыс, әділеттілік пен жазаны өтеу тәртібіне қарсы қылмыс,
әкери қылмыс. 

Құзыреттілік:
Кәсіби құзыреттілік:
Маманның қылмыстық-құқықтық бейін аяда құзіретті болуы.
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Студент курс аяқталғаннан кейін міндетті:
- қылмыстық құқық түсінігі, оның мақсаттары мен іс тәжірибелік мәні;
-  қылмыстық  құқық  негізгі  институттарының  ұғымы  мен  белгілері  (қылмыс,

қылмыс құрамы, қылмысқа қатысу, жазалау және т.с.с.); 
- қандай қоғамдық қатерлі істер қылмыс деп танылады; 
-  Қазақстан  қылмыстық  заңының  Жалпы  және  Ерекше  бөлігіндегі  ережелерге

тәуелді қоғамдық-қатерлі істерді жіктеу ерекшеліктері.
Істеу керек: ҚР Қылмыстық кодексінің нақты бір бабын таңдау уақытында алған

білімді пайдаланып айыптыны әділетті және заңды қылмыстық жауапкершілікке тарту
немесе  еркіндікке  жіберу;  құқық  қолдану  іс  тәжірибесін  дұрыс  ұйымдастырудан
қылмыстың қарқыны, құрылымы және күйінің тәуелділігі дағдыларын алу; қылмысты
жіктеу  сұрақтарында  ғана  емес,  сонымен  қатар  қылмыстық-құқықтық  қызмет
тактикалары,  оның  жетекші  бағдарлары  мен  өзге  нақты  жағдайда  да  қылмыстық-
құқықтық шешімдерді жылдам және ширақ қабылдау.

Дағдылана білу: заңнама аясындағы терминология, құқықтық актілермен жұмыс
дағдысы;  кәсіби  қызмет  объектілері  болып  табылатын  құқықтық  нормалар  мен
құқықтық  қатынастар,  заң  фактілері  мен  түрлі  құқықтық  құбылыстарды  талдау
дағдылары; құқық пайдаланатын және құқық күзеті  іс-тәжірибесін талдау, құқықтық
мәселелерді және заңдар қайшылығын шешу.

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Философия, мемлекет және құқық теориясы, мемлекет тарихы және ҚР құқығы.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites.
Пән бойынша алған білім болашақ іс-тәжірибелік қызметте, базалық және бейінді

заң пәндерін игеруде қолданыла алады.

Цели  курса:  Основная  цель  изучения  особенной  части,  заключается  в
формировании у  студентов  знаний об ее  основных положениях,  структуре  в  целом,
уяснения понятий и видов конкретных составов преступлений.

Пререквизиты Философия, Теория государства и права, История государства и
права РК.

Постреквизиты: Полученные знания по дисциплине могут быть использованы в
будущей практической  деятельности  и  при  изучении  профилирующих юридических
дисциплин.

Содержание курса/дисциплины Понятие,  предмет,  значение,  система  Особенной
части  уголовного  права  Республики  Казахстан,  квалификация  преступлений  и  ее
значение,  преступления  против  личности,  преступления  против  семьи  и
несовершеннолетних,  преступления  против  конституционных и иных прав  и  свобод
человека  и  гражданина,  преступления  против  мира  и  безопасности  человечества,
преступления  против  основ  конституционного  строя  и  безопасности  государства,
преступления  против  собственности,  преступления  в  сфере  экономической
деятельности,  преступления  против  интересов  служб  в  коммерческих  и  иных
организациях,  преступления  против  общественной  безопасности  и  общественного
порядка,  преступления  против  здоровья  населения  и  нравственности,  экологические
преступления,  транспортные  преступления,  коррупционные  преступления  и  иные
преступления  против  интересов  государственной  службы,  преступления  против
порядка  управления,  преступления  против  правосудия  и  порядка  исполнения
наказаний, воинские преступления.
Компетенции:

Компетентность профессиональная: 
 Компетентность специалиста  в области уголовно-правового профиля.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- понятие уголовного права, его цели, задачи и практическое значение;
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-  понятие  и  признаки основных институтов  уголовного права  (преступления,  состав
преступления, соучастие, наказания и т.д.);
- какие общественно опасные деяния признаются преступлениями;
-  особенности  квалификации  совершенных  общественно-опасных  деяний  в
зависимости  от  положений  как  Общей,  так  и  Особенной  частей  уголовного
законодательства Казахстана.
Уметь:  применять  полученные  знания  при  выборе  конкретной  статьи  Уголовного
кодекса  РК  для  справедливого  и  законного  привлечения  виновного  к  уголовной
ответственности либо освобождении от нее;  получить навыки четкого представления
себе  зависимость  состояния,  структуры  и  динамики  преступности  от  правильной
организации  правоприменительной  практики,  уметь  быстро  и  четко  принимать
правильные уголовно-правовые решения, причем не только по вопросам квалификации
преступлений, но и по вопросам стратегии и тактики уголовно-правовой деятельности,
ведущих ее направлений в той или иной конкретно складывающейся ситуации.

Владеть: юридической  терминологией;  навыками  работы  с  правовыми  актами;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм
и  правовых  отношений,  являющихся  объектами  профессиональной  деятельности;
анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых
проблем и коллизий.
Objectives  of  the  course:  The  main  purpose  of  studying  a  particular  part  is  to  form the
students' knowledge about its main provisions, the structure as a whole, understanding the
concepts and types of specific crimes.

The content of the course / discipline The concept, the subject, the meaning, the system of the
Special Part of the Criminal Law of the Republic of Kazakhstan, the qualification of crimes
and its significance, crimes against the person, crimes against the family and minors, crimes
against constitutional and other human and civil rights and freedoms, crimes against peace
and the security of mankind, crimes against the foundations of the constitutional order and the
security  of  the  state,  crimes  against  property,  crimes  in  the  sphere  of  economic  activity,
crimes  against  public  safety  and  public  order,  crimes  against  public  health  and  morals,
environmental  crimes,  transport  crimes,  corruption  crimes  and  other  crimes  against  the
interests of the civil service, crimes against the order of government, crimes against justice
and the order of execution of punishments, military crimes.
Competencies:
Professional competence:
 Competence of a specialist in criminal law.
As a result of mastering the discipline, the student must:
- the concept of criminal law, its goals, objectives and practical significance;
-  the concept  and characteristics  of the main institutions  of criminal  law (crimes,  crimes,
complicity, punishment, etc.);
- what socially dangerous acts are recognized as crimes;
-  Features  of  the  qualification  of  committed  socially  dangerous  acts,  depending  on  the
provisions of both the General and Special Parts of the criminal legislation of Kazakhstan.
To be able: to apply the knowledge gained when selecting a specific article of the Criminal
Code of the Republic of Kazakhstan for the fair and lawful involvement of the guilty person
or release from it; get the skills of a clear view of the dependence of the state, structure and
dynamics of crime on the correct organization of law enforcement practice, be able to quickly
and accurately take the correct criminal law decisions, not only on the qualification of crimes,
but also on the strategy and tactics of criminal law activities  its directions in a particular
situation developing.
Own: legal terminology; skills in working with legal acts; the skills of analyzing various legal
phenomena,  legal  facts,  legal  norms  and  legal  relations  that  are  objects  of  professional
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activity;  analysis  of  law  enforcement  and  law  enforcement  practice;  resolution  of  legal
problems and conflicts.
Prerequisites Philosophy, Theory of State and Law, History of State and Law of the Republic
of Kazakhstan.
Postrequest:  The  acquired  knowledge  of  the  discipline  can  be  used  in  future  practical
activities and in the study of profiling legal disciplines.

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature:
1. Черников В.В. Борьба с пиратством в IT-отрасли: тренды 2017 года.
2. Жукенов А.Т. Квалификация преступлений. – Астана, 2014.  
3.  Правовые  основы  борьбы с  правонарушениями  в  глобальных

коммуникационных сетях:  [моногр.]  / КазНУ им. Аль-Фараби ; [под общ. ред. Д. В.
Татаринова [и др.]. - Алматы : Казак университетi, 2014. - 344 с

4. Право : учебно-методическое пособие для группы специальностей направления
5В030100  "Юриспруденция",  5В030200  "Международное  право",
5В030300"Правоохранительная  деятельность"  /  М-во  образования  и  науки  РК  ;
Национальный центр тестирования, Внешняя оценка учебных достижений. - Астана :
[НЦТ], 2018. - 93 с.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы
Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан
Law of Criminal Procedure of republic of Kazakhstan 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
UPPRK - 3310
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
ПД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
ОК
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
3 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
5 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
5кредита
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
Ст.преподаватель Амиргалиев А.С., Каленова А.А.
Senior teacher Amirgaliyev A.S., Kalenova A.A.
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Курс  мақсаты:  студенттерге  қылмыстық іс  жүргізу  заңының негізгі  ережелері,
қылмысты  жариялау,  тінту,  айыптыларды  ұстау,  оларға  қылмыстық  заңды  дұрыс
қолдану, сонымен қатар жаңа қылмыстың алдын алу мен айыптыларға қылмыстық жаза
шараларын пайдалану  бойынша мемлекет органдарының (тінту,  тергеу,  прокуратура
мен сот  органдары)  қылмыстық іс  жүргізу  қызметі  органымен бірлік  қылмыстық іс
жүргізу құқығы нормалары туралы білімді беру.

Курстың  мазмұны:  қылмыстық  іс  жүргізу  құқығы  түсінігі,  түпмәні  мен
міндеттері,  қылмыстық  іс  жүргізу  заңы  мен  оның  көздері,  қылмыстық  іс  жүргізу
қағидалары, қылмыстық құғындау, қылмыстық іс жүргізу қатысушылары, іс бойынша
өндіріс  жүргізу,  қылмыстық  іс  жүргізудегі  жеке  меншік  сұрақтары,  іс  жүргізу
мерзімдері,  қылмыстық  іс  жүргізуші  органдардың  заңсыз  әрекеттерімен  келтірген
зиянды  қалпына  келтіру  және  өтеу,  қылмыстық  істе  қатысушы  тұлғалардың
қауіпсіздіктерін қамтамасыз ету, қылмыстық іс бойынша өндірісте қатысу мүмкіндігін
жоққа шығаратын жағдайлар,  мәлімдеу және өтініш хат,  қылмыстық істегі  дәлелдер
теориясының  негізгі  ережелері,  қылмыстық  іс  жүргізудегі  дәлел  келтіру  негіздері,
қылмыстық іс жүргіздегі мәжбүрлеу институты, қылмыстық іс қозғау сатылары, алдын
ала тінтудің жалпы шарттары, айыпталушы ретінде жұмылдыру, тінту әрекеттері мен
олардың   түрлері,  алдын  ала  тінтудің  аяқталуы,  басты  сот  талқылауының  жалпы
шарттары.  Соттылық,  басты  сот  талқылауын  тағайындау,  Басты  сот  талқылауы,
апелляциялық  сатыдағызаңды  күшіне  енген  қаулылар  менсот  үкімдерін  орындау
бойынша іс жүргізу, қайта қарау.

Құзыреттілік:
Кәсіби құзыреттілік:
Маманның қылмыстық-құқықтық бейін аяда құзіретті болуы.
Студент курс аяқталғаннан кейін міндетті:
Білу  керек:  ҚР  құқығының қылмыстық  іс  жүргізу  түпмәні  мен  тағайындалуы,

қылмыстық сот ісін жүргізу формалары (типтері) туралы оқыту ережелері, қылмыстық
іс  жүргізу  құқықтары  институттары,  қағидалары  туралы  теориялық  ережелері,  ҚР
қылмыстық  іс  жүргізу  заңдарының әрекет  етуші  нормалары,  қылмыстық іс  жүргізу
заңдарын пайдалану іс тәжірибесінің негізгі тенденциялары, ҚР прокуратурасы қызметі
мен  ұйымының  қағидалары  мен  құқықтық  негіздері,  прокурорлық  қадағалаудың
жекелеген  салаларындағы  заңдардың  типтік  бұзылуы,  оларды  айқындау  және  жою
әдістері. 

Істеу  керек:  тергеу  және  сотта  қарау  кезінде  қылмыстық  іс  жүргізуге  барлық
тергеу  әрекеттерін  орындау,  жүргізуге  қажетті  іс-әрекеттеріді  орындау  және
қылмыстық  процестің  барлық  сатыларына  оларға  тиісті  құқықтық  актілер  құру,
қылмыстық  істер  бойынша  өкілдердің  рөлінде  болу,  прокурордың  негізгі  қадағалау
өкілеттігін  іске  асыру,  сонымен  қатар  заңдардың  бұзылуын  орнату  мақсатында
прокурорлық тексерісті даярлау және жүргізу, құқықтық нормаларды дұрыс қолдану. 

Дағдылана білу:қылмыстық-құқықтық ақпаратты жинау, қорыту, бастапқы және
кейінгі  талдау  базалық  қағидаларына,  құқықтық  ақпаратты  алу  және  өңдеу  негізгі
әдістерін,  тәсілдерін  және  құралдарын,  ҚР  қылмыстық саясат  және  қылмыстық -  іс
жүргізу  заңнамаларын  үрдістері  мен  бағыттары,  қылмыстық  іс  жүргізу  құқығы
нормаларын қолдану кезінде есепке алынатын нормативті актілердің мазмұны, нақты
жағдайды  талдау  және  заңмен  сәйкес  шешім  қабылдау  дағдысы,  өз  қызметін
жоспарлау,  қылмыстық  іс  қызметінің  неғұрлым  тиімді  әдістерін  таңдау  және
міндеттерін  шешу,  дәлелдеудің  жалпы  әдісі,  прокурорлық  қадағалауды  іске  асыру
тактикасы мен әдістемесі. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Мемлекет және құқық теориясы, ҚР қылмыстық құқығы, Заң қорғау органдары.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites.
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Пән бойынша алған білім болашақ іс-тәжірибелік қызметте, базалық және бейінді
заң пәндерін игеруде қолданыла алады.

Цели  курса - дать  студентам  знания  об  основных   положениях  уголовно-
процессуального  закона,  о  нормах  уголовно-процессуального  права  в  единстве  с
уголовно-процессуальной  деятельностью  органов  государства  (органов  следствия,
дознания,  прокуратуры  и  суда)  по  раскрытию,  расследованию  преступлений,
изобличению виновных, правильному применению к ним уголовного закона, а также
по предупреждению новых преступлений и применению к виновным мер уголовного
наказания.

Пререквизиты: «Теория  государства  и  права»,  «Уголовное  право  РК»,
«Правоохранительные органы».

Постреквизиты: Полученные знания по дисциплине могут быть использованы в
будущей практической  деятельности  и  при  изучении  профилирующих юридических
дисциплин.
 Содержание  курса: Понятие,  сущность  и  задачи  уголовно-процессуального
права,  Уголовно-процессуальный  закон  и  его  источники,  Принципы  уголовного
процесса,  Уголовное  преследование,  Участники  уголовного    процесса,  Ведение
производства  по  делу,  Имущественные  вопросы  в  уголовном  процессе,
Процессуальные сроки, Реабилитация и возмещение вреда, причиненного незаконными
действиями  органами, ведущего уголовный процесс, Обеспечение безопасности лиц,
участвующих  в  уголовном  процессе,  Обстоятельства,  исключающие  возможность
участия  в  производстве  по  уголовному  делу,   Отводы  и  ходатайства,  Основные
положения  теории  доказательств  в  уголовном  процессе,  Основы  уголовно-
процессуального  доказывания,  Институт  уголовного  процессуального  принуждения,
Стадии  возбуждение  уголовного  дела,  Общие  условия  предварительного
расследования,  Привлечение  в  качестве  обвиняемого,  Следственные  действия  и  их
виды,  Окончание  предварительного  следствия,  Общие  условия  главного  судебного
разбирательства.  Подсудность,  Назначение  главного  судебного  разбирательства,
Главное  судебное  разбирательство,  Производство  в  апелляционной  инстанции,
Исполнение  приговоров  и  постановлений  суда,  Производство  по  пересмотру
приговоров и постановлений суда, вступивших в законную силу
      Компетенции: 

Компетентность профессиональная:  
Компетентность специалиста  в области уголовно-правового профиля.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: сущность и назначение уголовно- процессуального права РК, положения

учения  о  формах (типах)  уголовного  судопроизводства;  теоретические  положения  о
принципах,  институтах  уголовно  –  процессуального  права;  действующие  нормы
уголовно-  процессуального  законодательства   РК;  основные  тенденции  практики
применения уголовно- процессуального законодательства; правовые основы, принципы
организации  и  деятельности  прокуратуры  РК;  типичные  нарушения  законов  в
отдельных отраслях прокурорского надзора, способы их выявления и устранения.

Уметь:  при  расследовании  и  судебном  рассмотрении  уголовных  дел
производить  все  следственные  действия;  производить  необходимые  действия  и
составлять соответствующие им правовые акты по всем стадиям уголовного процесса;
выступать  в  роли  представителей  по  уголовным  делам;  реализовывать  основные
надзорные  полномочия  прокурора,  в  том  числе  подготавливать  и  проводить
прокурорскую  проверку  в  целях  установления  нарушения  законов;  правильно
применять правовые нормы.

Владеть:  базовыми правилами сбора, обобщения, первичного и последующего
анализа  уголовно-правовой  информации; основными  методами,  способами  и
средствами  получения  и  обработки  правовой  информации;   тенденциями  и
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направлениями уголовной политики и уголовно -  процессуального  законодательства
РК;  содержанием  нормативных  актов,  подлежащих  учету  при  применении  норм
уголовно-  процессуального   права;    навыками  анализа  конкретной  ситуации  и
принятия  решения  в  соответствии  с  законом;    навыками  по  планированию  своей
деятельности, выбору наиболее эффективных способов процессуальной деятельности и
решения уголовно-процессуальных задач; общей методикой доказывания; тактикой и
методикой осуществления прокурорского надзора.
The objectives of the course are to give students knowledge about the main provisions of the
criminal procedure law, on the norms of the criminal procedural law in unity with the criminal
procedural activity of the state bodies (investigation, inquiry, prosecution and court) in the
disclosure, investigation of crimes, the exposure of the perpetrators, to them a criminal law, as
well as to prevent new crimes and to apply criminal sanctions to those guilty.

 Contents of the course: The concept, essence and tasks of criminal procedural law, Criminal
Procedure  Law  and  its  sources,  Principles  of  criminal  procedure,  Criminal  prosecution,
Participants in criminal proceedings, Conduct of proceedings in the case, Property issues in
criminal proceedings, Procedural terms, Rehabilitation and compensation for harm , caused
by  illegal  actions  by  the  bodies  conducting  the  criminal  process,  Ensuring  the  safety  of
persons  participating  in  the  criminal  process,  Circumstances  precluding  the  possibility  of
participation in the proceedings criminal procedure, Basic principles of the theory of evidence
in  criminal  procedure,  Fundamentals  of  criminal  procedural  proof,  Institute  of  criminal
procedural  coercion,  Stages  of  criminal  prosecution,  General  conditions  for  preliminary
investigation,  Involvement  as  an  accused,  Investigation  and  their  types,  Termination
Preliminary investigation, General conditions of the main trial. Jurisdiction, Appointment of
the main trial, Main trial, Proceedings on appeal, Execution of judgments and orders of the
court, Proceedings for review of sentences and court rulings that have entered into force.
      

Competencies:
Professional competence:
Competence of a specialist in criminal law.
As a result of mastering the discipline, the student must:
To know: the  essence  and purpose of  the  criminal  procedural  law of  the  RK, the

provisions of the doctrine of the forms (types) of criminal proceedings; theoretical provisions
on principles, institutes of criminal procedural law; current norms of the criminal procedure
legislation of the Republic of Kazakhstan; main trends in the practice of criminal procedure;
legal framework, principles of organization and activities of the Prosecutor's Office of the
Republic  of  Kazakhstan;  typical  violations  of  laws  in  certain  sectors  of  the  prosecutor's
supervision, ways to identify and eliminate them.

To be able:  to investigate and prosecute criminal cases to conduct all  investigative
actions; to take the necessary actions and draw up the corresponding legal acts in all stages of
the criminal process; act as representatives in criminal cases; implement the main supervisory
powers of the prosecutor, including the preparation and conduct of prosecutorial checks in
order to establish violations of laws; correctly apply the legal norms.

To own: basic rules for the collection, synthesis, primary and subsequent analysis of
criminal  and  legal  information;  the  main  methods,  methods  and means  of  obtaining  and
processing legal information; trends and directions of criminal policy and criminal procedural
legislation  of the Republic  of Kazakhstan;  the content  of normative acts  to be taken into
account  when  applying  the  norms  of  criminal  procedure;  skills  in  analyzing  a  specific
situation and making a decision in accordance with the law; skills in planning their activities,
choosing the most effective methods of procedural activity and solving criminal procedural
problems; general methodology of proof; tactics and methods of implementing prosecutorial
oversight.
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Prerequisites:  "Theory  of  State  and  Law",  "Criminal  Law  of  the  RK",  "Law
Enforcement Authorities".

Postrequest: The acquired knowledge of the discipline can be used in future practical
activities and in the study of profiling legal disciplines.

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature:

1. Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. - 2-е изд., испр.
- М.: Статут, 2017.

2. Практикум  по  уголовному  процессу  /  Под  ред.  д-ра  юрид.  наук,  проф.  Л.В.
Головко. 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2017.

3. Капсалямов,  Кайрат  Жаксылыкович. Уголовно-  процессуальное  право
Республики Казахстан. Общая часть: [учебник : в 2 т.] / К. Ж. Капсалямов, С. С.
Капсалямова. - Алматы : Эверо.Т. 2. - 2017. - 248 с.

4. Особенности уголовного и гражданского судопроизводства с участием детей в
Республике Казахстан :  международные стандарты и национальная практика.:
практ. пособие . - Астана : [б. и.], 2014. - 170 с.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Қазақстан Республикасында прокурорлық қадағалау
Прокурорский надзор в Республике Казахстан
Procurator’s supervision of Republic of Kazakhstan
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
PNRK-3311
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
ПД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
3 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
 6 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
5 кредита
 Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
К.ю.н., доцент Байркенова Г.Т.

 «Қазақстан  Республикасында  прокурорлық  қадағалау»  пәні  заңдық  болып
табылады және оны  заң ғылымы мен құқыққорғаушылық тәжірибесінің қылмыстық-
құқықтық саласында оқитын  студенттер оқиды.
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Мақсаты  :  прокуратура  органдар  қызмет  туралы  ,оның  басты  қызметі,
институты және прокурорлық қызметтегі индетерминизм игеріп шығу.

Курстың  мазмұны:  Осы  пәнде  ҚР  прокурорлық  қадағалаудың  ұғымы,  пәні,
әдісі  және  прокурорлық  қадағалаудың  міндеттері  көрсетіледі;прокурорлық
қадағалаудың  мәні  және  тәртібі;    Қазақстан  Республикасындағы  прокаратура
органдарының  қалыптасуы  және  дамыуы;  мемлекеттік  органдар  жүйесіндегі
прокуратура органдары.

Студенттер бұл пәні аяқтау барысында міндетті:
Білу  керек:  ҚР  прокуратура  органдарының   қызметтері,принциптері,  заңға

сүйенген  негіздер,  қағидалары;  прокурорлық  қадағалауға  жеке  салаларда  заңдардың
типтіқұқық бұзушылықтар, олардың айқындалуы және жою әдістері.

Істеу  керек:  қылмыстық   тергеуде  және  сот  қарастыруда  барлық  тергеу
өндірістерін қолдану ; қажетті әсерлерді өндіріп алу және құрау лайықты  қылмыстық
процесс барлық кезеңдер бойынша заңға сүйенген акттар; қылмыстық істер бойынша
өкілдердің сөз сөйлеуі; Прокурордың негізгі қадағалау өкілеттіктері іске асыруы, құқық
бұзушылықтарға   прокурорлық  тексеруді  өткізу  және  дайындау;  Заңға  сүйенген
нормаларды дұрыс қолдану.

Құзыретті болу:
- құқық субъектілерінің заңдылықтарды сақтауында;
 - заңдық іс әрекеттерді шешу және жүзеге асыруды дәл заңға сәйкес жүзеге

асыру; 
 -жағдайлар мен фактілерді дәлелдеудің дұрыстығы;
 -заңдылықты және құқықтық тәртіпті, жеке тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің

қауәпсіздігін   қамтамасыз  етуге  байланысты  лауазымдық  міндеттерін  орындау
саласында.

Дисциплина  «Прокурорский  надзор  в  Республике  Казахстан»  является
юридической  и  изучается  студентами  уголовно-правового  профиля,
специализирующимися в юридической науке и правоохранительной практике.

Цель: формирование  знаний  о деятельности   органов  прокуратуры  РК,  ее
основных задачах, институтах и терминах прокурорской деятельности.

Содержание курса: В данной дисциплине рассматриваются понятие, предмет,
метод и задачи прокурорского надзора в РК; сущность и задачи прокурорского надзора;
становление и развитие органов прокуратураы в РК; органы прокуратуры в системе
государственных органов. 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать: правовые основы, принципы организации и деятельности прокуратуры

РК;  типичные  нарушения  законов  в  отдельных  отраслях  прокурорского  надзора,
способы их выявления и устранения. 

Уметь:  при  расследовании  и  судебном  рассмотрении  уголовных  дел
производить  все  следственные  действия;  производить  необходимые  действия  и
составлять соответствующие им правовые акты по всем стадиям уголовного процесса;
выступать  в  роли  представителей  по  уголовным  делам;  реализовывать  основные
надзорные  полномочия  прокурора,  в  том  числе  подготавливать  и  проводить
прокурорскую  проверку  в  целях  установления  нарушения  законов;  правильно
применять правовые нормы.

Владеть:  навыками  сбора,  обобщения,  первичного  и  последующего  анализа
уголовно-правовой  информации;  основными  методами,  способами  и  средствами
получения  и  обработки  правовой  информации;  тенденциями  и  направлениями
уголовной  политики  и  уголовно-процессуального  законодательства  РК;  тактикой  и
методикой осуществления прокурорского надзора.

Быть компетентным:
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 - в соблюдении законодательства субъектами права;
 -  в  принятии  решения  и  совершении  юридических  действий  в  точном

соответствии с законом; 
 - в правильности  доказывания фактов  и обстоятельств;
 -  в  выполнении  должностных  обязанностей  по  обеспечению  законности  и

правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
 
The discipline "Public  prosecutor's supervision in the Republic  of Kazakhstan" is

legal  and  is  studied  by  the  students  of  a  criminal  and  legal  profile  specializing  in
jurisprudence and law-enforcement practice.

Purpose: formation of knowledge of activity of bodies of prosecutor's office of RK,
its main objectives, institutes and terms of public prosecutor's activity.

Maintenance  of a  course:  In this  discipline  the  concept,  a  subject,  a  method and
problems of public prosecutor's supervision of RK are considered; essence and problems of
public prosecutor's supervision; formation and development of bodies of a prokuraturaa in
RK; bodies of prosecutor's office in system of government bodies. 

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
Nobility: legal bases, principles of the organization and activity of prosecutor's office

of RK; typical violations of laws in separate branches of public prosecutor's supervision, ways
of their identification and elimination. 

To  be  able:  at  investigation  and  judicial  review  of  criminal  cases  to  make  all
investigative  actions;  to  make  necessary  actions  and  to  draw  up  the  legal  statements
corresponding to them on all stages of criminal trial; to act as representatives on criminal
cases; to realize the main supervising powers of the prosecutor, including to prepare and carry
out a public prosecutor's  inspection for establishment  of violation of laws; it  is correct to
apply precepts of law.

To  own:  skills  of  collecting,  generalization,  primary  and  subsequent  analysis  of
criminal legal information; by the main methods, in the ways and means of receiving and
processing of legal  information;  tendencies  and directions of criminal  policy and criminal
procedure legislation of RK; tactics and technique of implementation of public prosecutor's
supervision.

To be competent:
 - in the observance of legislation by legal subjects;
 - in a decision-making and feasance of juristic acts in exact accordance with a law; 
 - in the rightness  of proving of facts  and circumstances;
 - in implementation of position requirements on providing of legality and law and

order, safety of personality, society, state.
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Мемлекет  және  құқық  теориясы,  Мемлекет  және  құқық  тарихы,  ҚР  құқық

қорғау органдары, ҚР әкімшілік құқығы.
Теория  государства  и  права, История  государства  и  права  РК,

Правоохранительные органы РК, Административное право РК.
Theory of State and Law, History of State and Law of the Republic of Kazakhstan,

Law enforcement bodies of the Republic of Kazakhstan, Administrative Law of the Republic
of Kazakhstan.

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы
Уголовно процессуальное право Республики Казахстан
Criminally judicial right for Republic of Kazakhstan

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature:
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1. С. Журсимбаев. Новые подходы в сфере прокурорского надзора. Электронный
ресурс: http://zakon.kz.

2. Прокурорский  надзор:  учебник  /  ред.  А.  Я.  Сухарев.  -  Москва:  НОРМА:
ИНФРА-М, 2015. – 480 с.

3. Самалдыков,  Максут  Кошекович.  Правоохранительные  органы  Республики
Казахстан: учебно-методическое пособие / М. К. Самалдыков ; КазНУ им. аль-
Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2014. - 465 с

4. Есбулатова,  Райхан  Макановна.  Правоохранительные  органы  Республики
Казахстан: учеб. пособие / Р. М. Есбулатова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы :
Қазақ университетi, 2016. - 430 с

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы
Гражданское процессуальное право Республики Казахстан
Civil Procedural Law of the Republic of Kazakhstan 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
GPPRK- 3314
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 
ПД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
ОК
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
3 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
5 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
3 кредита
 Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
к.ю.н., доцент Дячук М.И., к.ю.н., доцент Рамазанова А.С.
Ph.D., Associate Professor Dyachuk MI, Ph.D., Associate Professor Ramazanova AS

Целью изучении дисциплины является:  формирование у студентов  знаний о порядке
рассмотрения  гражданских  дел  в  суде  и  основных  вдах  судопроизводства;  умений
работать с различной номативной и теоретической  литературой  относящейся к данной
отрасли права, толковать нормы права и применять полученных знания  при решении
практических ситуаций; навыки составления претензий и исковых заявлений  и других
юридических документов. 
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 Пререквизиты: «Теория  государства  и  права»,  «Гражданское  право  РК  (общая  и
особенная части)», «Правоохранительные органы».
Постреквизиты: Полученные  знания  по  дисциплине  могут  быть  использованы  в
будущей практической  деятельности  и  при  изучении  профилирующих юридических
дисциплин.

  Содержание курса: В содержание данного курса входит понятие виды и стадии
гражданского судопроизводства;  понятие и виды подведомственности и подсудности
гражданских дел; пересмотр  судебных актов и субъекты граждаского процессульного
права .
      Компетенции:

Компетентность профессиональная: 
 Компетентность специалиста  в области гражданско-правового профиля.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:   сущность  и  назначение  гражданско-  процессуального  права  РК,

теоретические  положения  о  принципах,  институтах  гражданско-процессуального
права;
действующие нормы гражданско- процессуального законодательства  РК;
основные  тенденции  практики  применения  гражданско-процессуального
законодательства.

Уметь: принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном
соответствии  с  законом;   правильно  и  полно  отражать  результаты  своей
профессиональной деятельности в юридической и иной документации;  производить
необходимые  действия  и  составлять  соответствующие  им  правовые  акты  по  всем
стадиям  гражданского  процесса;  выступать  в  роли  представителей  по  гражданским
делам.

Владеть: навыками  подготовки  юридических  документов,  подготовки  дела  к
судебному разбирательству, выступлений в суде.

The  purpose  of  studying  the  discipline  is:  the  formation  of  students  knowledge  of  the
procedure for considering civil cases in court and the main courts of law; skills to work with
different nomatical and theoretical literature related to this branch of law, interpret the rules
of law and apply the knowledge gained in solving practical situations; skills of drawing up of
claims and statements of claim and other legal documents.
 Prerequisites: "Theory of state and law", "Civil law of the Republic of Kazakhstan (general
and special parts)", "Law enforcement agencies".
Postrequest:  The  acquired  knowledge  of  the  discipline  can  be  used  in  future  practical
activities and in the study of profiling legal disciplines.
  Course contents: The content of this course includes the concept of types and stages of civil
proceedings; the concept and types of jurisdiction and jurisdiction of civil cases; revision of
judicial acts and subjects of civil procedural law.

Competencies:
Professional competence:
Competence of a specialist in the field of civil law.

As a result of mastering the discipline, the student must:
To  know:  the  essence  and  purpose  of  civil  procedural  law  of  the  Republic  of

Kazakhstan, theoretical provisions on principles, institutes of civil procedure law;
current norms of civil procedure legislation of the Republic of Kazakhstan;
the main trends in the practice of applying civil procedure legislation.
To be able to: make decisions and perform legal actions in strict compliance with the

law; correctly and fully reflect the results of their professional activities in legal and other
documentation; to take the necessary actions and draw up the corresponding legal acts for all
stages of the civil process; act as representatives in civil matters.
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Possess: the skills of preparing legal documents, preparing the case for trial, speaking
in court.

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature:

1. Решетникова И. В. Доказывание в гражданском процессе: учебно-практическое
пособие / И. В. Решетникова.- М.: Юрайт, 2011.- 503с.

2. 3.Бексултанова,  Р.  Т.  Гражданское  процессуальное  право  РК.  Казусная
технология [Текст]  : сб. казусов по гржд. процессу и постановлений Верх. Суда
РК по вопр. гражд. процесс. права : учеб. пособие  / Р. Т. Бексултанова ; Каз.
гум.-юрид. университет. - Астана : Фолиант, 2014. - 440 с. 

3. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: учеб. пособие / сост.
Н. Ш. Камбарова. - Алматы : NURPRESS, 2014. - 316 с

4. Особенности уголовного и гражданского судопроизводства с участием детей в
Республике Казахстан :  международные стандарты и национальная практика.:
практ. пособие . - Астана : [б. и.], 2014. - 170 с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name 
Адвокатура
Адвокатура
Advocacy
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
А- 3212
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
3 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
6 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
5 кредитов
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
 к.ю.н., доцент Дячук М.И., ст.преподаватель Садуакасова Л.К.

 «Адвокатура»  пәні  заңдық  болып  табылады  және  оны   заң  ғылымы  мен
тәжірибесінің барлық саласында оқитын  студенттер оқиды.
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Курстың  мақсаты:  студенттер  құқық  қорғау  жүйесінде  ададвокаттың  ролін,
азаматтық  және  құқықтық  істер  бойынша  адвокаттың  іс  жүргізушілік  қызметінің
ерекшеліктерін,  тұлғаларға  заңдық  көмек  көрсетудің  әдістері  мен  тәсілдерін  және
адвокаттың мінез құлқының эткалық нормаларын анықтау, сондай ақ жеке құқықтық
құжаттарды құрастыруды үйренуден тұрады.

Курстың  мазмұны:  адвокатура  курсының  түсінігі,  пәні  және  міндеттері;
адвокатураның  және  адвокатура  қызметінің  түсінігі  мен  мақсаты;  Қазақстан
Республикасындағы адвокатура қызметінің негіздері; адвокаттық қызметті лицензиялау
тәртібі;  адвокаттар  қызметтерінің,  оның  органдарының  ұйымдастыру  түрлері  және
қағидалары;   адвокатураның даму тарихы.

Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет:
Түсіне  білу:  Құқық  қорғау  органдар  жүйесінде  адвокатураның  ролі  туралы,

азаматтық  және  құқықтық  істер  бойынша  адвокаттың  іс  жүргізушілік  қызметінің
ерекшеліктерін,  тұлғаларға  заңдық  көмек  көрсетудің  әдістері  мен  тәсілдерін  және
адвокаттың мінез құлқының эткалық нормаларын.

Білу қажет: адвокатура және адвокаттық қызмет туралы заңнамаларды, әр түрлі
сот істеріндегі адвокаттың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілер жүйесін,
ҚР-да  адвокатураны  ұйымдастыру,  соның  ішінде   адвокаттың  білімінің  түрі,
адвокаттың құқықтық мәртебесі.

Игеру  қажет:  тура  заңға  сәйкес  заңдық  іс  әрекеттер  жасау  және  шешім
қабылдау; заңдық және басқа да құжаттарда өзінің кәсіптік қызметінің нәтижесін дұрыс
және нақты   көрсете білу;  азаматтық іс жүргізудің барлық сатыларында оларға сәйкес
құқықтық  актілерді  құрастыру  және   қажетті  іс  әрекеттер  жасау;  азаматтық  істер
бойынша өкіл ретінде сөз сөйлеу. 

Дағдылана  білу:  көпшілік  пікірталасқа,  сондай  ақ  ғылыми  әдебиеттермен
жұмыс істеуге, аналитикалық және статистикалық  материалдармен, өндірістік ұстаным
жасау және оны жақтау;  ауысша және жазбаша  түрде өзінің  қызметтік  ұстанымын
дағдыға айландыру; заңдық құжаттарды құру.

Құзыретті болу:- адвокаттық қызмет саласында;
- құқықтық дауларды бейбіт жолмен шешуге ат салысу.

Дисциплина  «Адвокатура»  является  юридической  и  изучается  всеми
студентами, специализирующимися в юридической науке и практике.

Цели курса  состоит в том, чтобы студенты уяснили роль адвокатуры в системе
правоохранительных органов, особенности процессуальной деятельности адвокатов по
гражданским и уголовным делам, методы и способы оказания юридической помощи
лицам  и  этические  нормы  поведения  адвоката,  а  так  же  научились  составлять
отдельные правовые документы.

Содержание  курса:  понятие,  предмет и  задачи  курса  адвокатуры;  понятие  и
цели  адвокатуры  и  адвокатской  деятельности;  правовые  основы  деятельности
адвокатуры  в  Республике  Казахстан;  процессуальное  положение  адвоката;  порядок
лицензирования  адвокатской  деятельности;  принципы  и  формы  организации  и
деятельности адвокатов, ее органы; история развития адвокатуры.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
 Иметь  представление: ороли  адвокатуры  в  системе  правоохранительных

органов,  особенностях  процессуальной  деятельности  адвокатов  по  гражданским  и
уголовным  делам,  методах  и  способах  оказания  юридической  помощи  лицам  и
этические нормы поведения адвоката.

Знать:законодательство  об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре,  систему
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность адвоката в различных видах
судопроизводства,  организацию  адвокатуры  в  РК,  в  том  числе  формы  адвокатских
образований, правовой статус адвоката.
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Уметь: принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном
соответствии  с  законом;   правильно  и  полно  отражать  результаты  своей
профессиональной деятельности в юридической и иной документации;  производить
необходимые  действия  и  составлять  соответствующие  им  правовые  акты  по  всем
стадиям  гражданского  процесса;  выступать  в  роли  представителей  по  гражданским
делам.

Иметь навыки: публичной дискуссии, а также работы с научной литературой,
аналитическими и статистическими материалами,  выработки процессуальной позиции
и  отстаивания  ее;  аргументирования  (устно  и  письменно)  своей  процессуальной
позиции; составления и оформления юридических документов.

Быть компетентным:
- в области адвокатской деятельности:
- содествовать мирному урегулированию правовых споров.

The discipline "Legal profession" is legal and is studied by all students specializing
in jurisprudence and practice.

The purposes of a course consists in that students understood a legal profession role
in system of law enforcement agencies, features of procedural activities of lawyers for civil
and criminal cases, methods and ways of rendering a legal aid to persons and ethical standards
of behavior of the lawyer, and also learned to make separate legal documents.

Maintenance  of  a  course:  concept,  subject  and  problems  of  a  course  of  legal
profession;  concept  and  purposes  of  legal  profession  and  lawyer  activity;  legal  bases  of
activity of legal profession in the Republic of Kazakhstan; procedural position of the lawyer;
order of licensing of lawyer activity; principles and forms of the organization and activity of
lawyers, its bodies; history of development of legal profession.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
 To have idea: legal professions in system of law enforcement agencies, features of

procedural activities of lawyers for civil and criminal cases, methods and ways of rendering a
legal aid to persons and ethical standards of behavior of the lawyer shouted.

Znat:zakonodatelstvo  about  lawyer  activity  and  legal  profession,  system  of  the
regulations  regulating  activity  of  the  lawyer  in  different  types  of  legal  proceedings,  the
organization of legal profession in RK, including forms of lawyer educations, legal status of
the lawyer.

To be able: to make decisions and to make legal actions in strict accordance with the
law;  correctly  and  fully  to  reflect  results  of  the  professional  activity  in  legal  and  other
documentation; to make necessary actions and to draw up the legal statements corresponding
to them on all stages of civil process; to act as representatives on civil cases.

To have skills: public discussion, and also work with scientific literature, analytical
and statistical materials, developments of a procedural position and its upholding; reasoning
(orally  and  in  writing)  the  procedural  position;  drawing  up  and  registrations  of  legal
documents.

to be competent:
- in area of advocate activity:
- содествовать to the peaceful settlement of legal spores.
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Мемлекет және құқық теориясы,  ҚР конституциялық құқығы, ҚР азаматтық

құқығы,  ҚР  қылмыстық  құқығы,  ҚР  әкімшілік  құқығы,  ҚР  азаматтық  іс  жүргізу
құқығы.

Гражданское  право  РК,  Уголовное  право  РК,  Административное  право  РК,
Уголовно-процессульное право РК, Гражданское процессуальное право РК  
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Theory of State and Law, Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan, the
Republic of Kazakhstan Civil Law, Criminal Law the Republic of Kazakhstan, the Republic
of Kazakhstan Administrative Law, Civil Procedure Law the Republic of Kazakhstan.

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
Өндірістік тәжірибе.
Производственная  практика.
Productive  practice

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature:
  
1. Дячук,  М.  И.Адвокатура  и  адвокатская  деятельность  в  РК  (в  схемах  с
комментариями) [Текст]  : учеб. пособие / Дячук М. И. ; М-во образования и науки РК ;
ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2015. - 165 с. -;
2. Алауханов Е.О. Қазақстан  Республикасындағы  Адвокатура  және  адвокаттық
қызмет : оқулық / Е. О. Алауханов. – Алматы : [б. И.], 2010. – 348 бет.;
3. Мейірбекова  Г.Б.  Қазақстан  Республикасындағы  адвокатура  және  адвокаттық
қызмет : оқулық.- Алматы : Жеті жарғы, 2012.-208 бет.;
4. Мухамадиева Г. Н. Қазақстан Республикасындағы адвокатура  : тест тапсырмалары
мен есептер жинағы : оқу құралы / Г. Н. Мухамадиева.  – Алматы : Қазақ университеті,
2014. – 138 бет.;

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name 
Қазақстан Республикасының қаржы құқығы
Финансовое право Республики Казахстан
Financial Law of the Republic of Kazakhstan
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
FPRK -4217
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
ПД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
 4 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
7 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
5 кредита
 Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME

          К.ю.н., ст.преподаватель Квашин А.А.,  ст.преподаватель Дуйсембаева С.Д.
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 «Қазақстан Республикасының қаржы құқығы» пәні заңдық болып табылады
және  оны  барық  заң  ғылымы  мен  тәжірибесінің  әрі  түрлі  салаларында  оқитын
студенттер оқиды.

Мақсаты:  Студенттерді  қаржы  құқығының  негізгі  және  тұрақты
функционалдық қызметімен таныстыру.

Курстың  мазмұны:  мемлекеттің  қаржылық  қызметі,  қаржы  құқығы  құқық
саласы  ретінде,  қаржылық-құқықтық  нормалар  және  қатынастар,  ақша  жүйесінің
құқықтық  негіздері,  қаржылық  жоспарлау,  қаржылық  бақылау,  қаржылық  құқық
бұзушылық,  бюджеттік  құқық,  салық  құқығы,  мемлекеттік  несие,  қаржылық-
шаруашылық құқық.

Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет:
Түсіне білу: мемлекеттік қаржының және қаржы шаруашылық субъектілерінің

құқықтық негіздері, мемлекеттік салықтардың құқықтық реттелу негіздері туралы.
Білу қажет: мемлекеттік қаржының және қаржы шаруашылық субъектілерінің

құқықтық негіздерін, мемлекеттік салықтардың құқықтық реттелу негіздерін.
Игеру  қажет:  қаржы  саласындағы  негізгі  нормативтік-құқықтық  актілер

негіздеріне  жүгінуді;  салық  саласындағы  негізгі  нормативтік-құқықтық  актілерге
жүгінуді.

Меңгеру қажет: мемлекеттің және шаруашылық субъектілерінің қызметтерінде
қаржылық-құқықтық  нормаларды  таңдау  және  қолдану;   мемлекеттің  және
шаруашылық субъектілерінің  қызметтерінде  салықтық-құқықтық нормаларды таңдау
және қолдануда білу.

Құзыретті болу: - мемлекеттік қаржылық реттеу саласында;
- мемлекеттік қаржылық бақылауда.

Дисциплина «Финансовое право Республики Казахстан» является юридической
и  изучается  всеми  студентами,  специализирующимися  в  юридической  науке  и
практике.

Цель  курса:  ознакомление  студентов  с  основными  и  стабильными
функциональными установками финансового права.

Содержание  курса:  финансовая  деятельность  государства,  финансовое  право
как  отрасль  права,  финансово-правовые  нормы   и  отношения,  правовые  основы
денежной  системы,  финансовое  планирование,  финансовый  контроль,  финансовые
правонарушения,  бюджетное  право,  налоговое  право,  государственный  кредит,
финансово-хозяйственное право.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Иметь  представление: о правовых  основах  государственных  финансов  и

финансов  хозяйствующих  субъектов;  основах  правового  регулирования
государственных налогов

Знать: основы  правового  регулирования  государственных  финансов  и
финансов  хозяйствующих  субъектов;  основы  правового  регулирования
государственных  налогов.
              Уметь: оперировать основными нормативно-правовыми актами в области
финансов; оперировать основными нормативно-правовыми актами в области налогов.

Иметь  навыки: выбора  и  применения  финансово-правовых  норм  в
деятельности  государства  и  хозяйствующих  субъектов;   навыками  выбора  и
применения  налогово-правовых  норм  в  деятельности  государства  и  хозяйствующих
субъектов.

Быть компетентным:

- в области государственного финансового регулирования 
- в государственном финансовом контроле.
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The discipline "The financial right of the Republic of Kazakhstan" is legal and is
studied by all students specializing in jurisprudence and practice.

Course  purpose:  acquaintance  of  students  with  the  main  and  stable  functional
installations of the financial right.

Maintenance of a course: financial activity of the state, financial right as branch of
the right, financial precepts of law and relations, legal bases of monetary system, financial
planning, financial control, financial offenses, budgetary right, tax right, state credit, financial
and economic right.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
To have idea: about legal bases of public finances and finance of economic entities;

bases of legal regulation of the state taxes
Nobility:  bases  of  legal  regulation  of  public  finances  and  finance  of  economic

entities; bases of legal regulation of the state taxes.
To be able: to operate with the main normative legal acts in the field of finance; to

operate with the main normative legal acts in the field of taxes.
To have skills: a choice and application of financial precepts of law in activity of the

state and economic entities; skills of a choice and application of tax precepts of law in activity
of the state and economic entities.

To be competent: in area of organization and functioning of insurance organizations
and banking system.

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Мемлекет және құқық теориясы, ҚР әкімшілік құқығы.
Теория государства и права, Административное право РК. 
Theory of State and Law, Administrative Law of the Republic of Kazakhstan.
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
Өндірістік тәжірибе.
Производственная  практика.
Productive  practice

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature:
1.Куаналиева Г.А. Қаржы құқығы, оқу құралы.- Алматы : Жеті жарғы, 2017.- 162 бет.; 
2. Айдарханова К.Н., Қожабек Қ.М., Молдағалиева А.С. Қазақстан Республикасының 
валюталық құқығы : оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2015.-140 бет. 
3. Весельская Н. Р. Финансовое право Республики Казахстан : учебник / Н.Р. 
Весельская, М. Т. Какимжанов ; М-во образования и науки РК.- Алматы : Ассоц. вузов 
РК, 2015.- 312 с. 25 
4. Сактаганова И.С. Қазақстан Республикасының қаржы құқығы. Жалпы және ерекше 
бөлім : оқулық.- Алматы : Эверо, 2014.-256 бет. 
5. 6. Сактаганова И.С. Қазақстан Республикасының салық құқығы. Жалпы және ерекше
бөлім : оқулық.- Алматы : Эверо, 2014.-242 бет. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
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Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Қазақстан Республикасының салық құқығы
Налоговое право Республики Казахстан
Tax Law of the Republic of Kazakhstan
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
NPRK -4216
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
ПД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
4 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
7 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
5 кредита

          Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
         К.ю.н., ст. преподаватель  Квашин А.А., ст.преподаватель Дуйсембаева С.Д.

 «Қазақстан Республикасының салық құқығы» пәні  заңдық болып табылады
және  оны  барық  заң  ғылымы  мен  тәжірибесінің  әрі  түрлі  салаларында  оқитын
студенттер оқиды.

Курстың  мақсаты:  Студенттерді  салық  құқығының  негізгі  және  тұрақты
функционалдық қызметімен таныстыру.

Курстың  мазмұны:  салықтың  түсінігі,  оның  элементтері,  түрлері  және
қызметтері; мемлекеттің салық және салық салу қызметі, салық құқығы құқық саласы
ретінде,  салықтық  құқықтық  нормалар,  салықтық  құқықтық  қатынастар,  мемлекет
құрылымындағы  салықтың  құқықтық  негізі;  салықтық  міндеттемелердің  құқықтық
негіздері; салықтық бақылаудық құқықтық негіздері. 

Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет:
Түсіне білу: мемлекеттік салықтарды құқықтық реттеу негіздері туралы. 
Білу  қажет:  салықтарды  кіргізу  және  алу,  орнықтыру  кезіндегі  бюджеттік

қатынастарды  құқықтық  реттеудің  негіздері,  ғылым,  оқу  пәні  және  құқық  саласы
ретінде  салық  құқығының  негізгі  ережелерін,  салық  құқығының  институттарының,
салаларының,  мазмұнының  негізгі  түсінігі,  салықтық  құқықтық  қатынастар
субъектілерінің құқықтық мәртебесі.

Игеру  қажет:  салық  салу  және  салықтық  қатынастарды  құқықтық  реттеу
сұрақтары бойынша білікті кеңестер мен заңгық қорытындылар беру.

Дағдылану  қажет:  салықтық  құжаттарды  дұрыс  құрастыру  мен  безендіре
білуге.

Құзыретті болу: - мемлекеттік салық қызметі саласында.

Дисциплина «Налоговое право Республики Казахстан» является юридической

и  изучается  всеми  студентами,  специализирующимися  в  юридической  науке  и

практике.

Цель  курса:  ознакомление  студентов  с  основными  и  стабильными

функциональными установками налогового права.

Содержание  курса:  понятие  налога,  его  элементы,  виды  и  функций;
налогообложение и налоговая деятельность государства; налоговое право как правовое
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образование; налогово-правовые нормы, налоговые правоотношения; правовые основы
налоговой структуры государства; правовые основы налоговых обязательств; правовые
основы налогового контроля.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Иметь представление:  об основах правового регулирования государственных

налогов.
Знать: основы  правового  регулирования  бюджетных  отношений  при

установлении, введении и взимании налогов, основных положений и начал налогового
права  как  науки,  учебной  дисциплины  и  отрасли  права,  сущности  и  содержания
основных  понятий,  категорий,  институтов  налогового  права,  правовых  статусов
субъектов налоговых правоотношений.

Уметь: возможность  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и
консультации  по  вопросам  налогообложения  и  правового  регулирования  налоговых
отношений.

Иметь навыки: правильно составлять и оформлять налоговые документы.
Быть компетентным: -в области государственной налоговой деятельности. 

The discipline "The tax right of the Republic of Kazakhstan" is legal and is studied
by all students specializing in jurisprudence and practice.

Course  purpose:  acquaintance  of  students  with  the  main  and  stable  functional
installations of the tax right.

Maintenance of a course: concept of a tax, its elements, types and functions; taxation
and  tax  activity  of  the  state;  tax  right  as  legal  education;  tax  precepts  of  law,  tax  legal
relationship; legal bases of tax structure of the state; legal bases of tax obligations; legal bases
of tax control.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
To have idea: about bases of legal regulation of the state taxes.
Nobility:  bases  of  legal  regulation  of  the  budgetary  relations  at  establishment,

introduction and collection of taxes, basic provisions and the beginnings of the tax right as
sciences, a subject matter and branch of the right, essence and the maintenance of the basic
concepts,  categories,  institutes  of  the  tax  right,  legal  statuses  of  subjects  of  tax  legal
relationship.

To be able:  opportunity to draw the qualified legal  conclusions and consultations
concerning the taxation and legal regulation of the tax relations.

To have skills: it is correct to make and process tax documents.
To be competent: -в areas of government tax activity.
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Мемлекет және құқық теориясы, ҚР әкімшілік құқығы.
Теория государства и права, Административное право РК. 
Theory of State and Law, Administrative Law of the Republic of Kazakhstan
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
Өндірістік тәжірибе.
Производственная  практика.
Productive  practice

Иметь навыки: правильно составлять и оформлять налоговые документы.

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature:
1.Куаналиева Г.А. Қаржы құқығы, оқу құралы.- Алматы : Жеті жарғы, 2017.- 162 бет.; 
2. Айдарханова К.Н., Қожабек Қ.М., Молдағалиева А.С. Қазақстан Республикасының 
валюталық құқығы : оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2015.-140 бет. 
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3. Весельская Н. Р. Финансовое право Республики Казахстан : учебник / Н.Р. 
Весельская, М. Т. Какимжанов ; М-во образования и науки РК.- Алматы : Ассоц. вузов 
РК, 2015.- 312 с. 25 
4. Сактаганова И.С. Қазақстан Республикасының қаржы құқығы. Жалпы және ерекше 
бөлім : оқулық.- Алматы : Эверо, 2014.-256 бет. 
5. 6. Сактаганова И.С. Қазақстан Республикасының салық құқығы. Жалпы және ерекше
бөлім : оқулық.- Алматы : Эверо, 2014.-242 бет. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Криминалистика
Криминалистика
Criminalistics
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
Kri-3218
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
ПД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
3 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
5 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
5 кредита
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
К.ю.н. ст.преподаватель Абиканов Е.Ж., Еркінқызы З.

 «Криминалистика» пәні заңдық болып табылады және оны барық заң ғылымы
мен тәжірибесінің әрі түрлі салаларында оқитын  студенттер оқиды.

Курстың мақсаты: криминалистикалық техникаларды, жеке тергеу әрекеттерін
жасау тактикасын, қылмыстарды ашу мен тергеудің әдістері мен тәсілдерін; жеке және
топтық қылмыстарды ашу мен тергеу әдістерінің негізі туралы білімді құрастыру.

Мазмұны: Бұл пәнде Криминалистика пәні, ұғымы, мәселелері мен жүйелері;
криминалистика  әдістері;  криминалистикалық  идентификацияның  теориясы;
криминалистикалық  техникалардың  жалпы  ережелері;  құжаттарды  техника-
криминалистикалық  зерттеу;  габитология;  компьютерлік  технологияларды
криминалистикалық  зерттеу;  криминалистикалық  тактиканың  жалпы  ережелері;
тактикалық  әдістерді  қолдануға  рұқсат  ету  түсінігі,  мәні,  сипаты  мен  талаптары
қарастырылады.
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Студент курс аяқталғаннан кейін мынаған міндетті:
Білу  керек:   криминалистикалық  техникалардың  жалпы  ережелерін;  жеке

тергеу әрекеттерін  жүргізу  тактикасының негізгі  ережелерін;  қылмыстарды ашу мен
тергеудің  әдістері  мен  тәсілдерін;  жеке  және  топтық  қылмыстарды  ашу  мен  тергеу
әдістерін; сараптаманың негізгі түрлерін.

Істеу керек: алынған білім негізінде криминалистикалық техникалық іздеп-табу
құралдары  мен  тәсілдерді;  тіркелімдерді,  тергеу  әрекеттері  кезінде  қылмыс  іздерін
тәркілеуді;  оқиға  орнын  қарауды  ұйымдастыруды;  шұғыл-анықтамалық,  іздеу,
криминалистикалық және өзге есепке алу түрін  пайдалану; тергеу амалдары кезінде
тактикалық тәсілдерді  пайдалану;   жеке және топтық қылмыстарды тергеу тәсілдері
мен ұйымдастыру түрін пайдалану.

Дағдылана  білу:  криминалистикалық  техниканың  негізгі  құралдарымен
анықтауды, аяқ-қол іздерін, кіші нысандағы және өзге де іздерді алуды және белгілеуді;
оқиға  орнындағы  іздер  мен  нысанды  тексеруге  қатысты  шараларды   белгілеуді;ия,
находящихся на нем объектов и следов.

Құзыретті  болу:  -  құқық  қорғаушылық  қызметте  кринмалистикалық-
техникалық құралдарды қолдану саласында.

Дисциплина  «Криминалистика»  является  юридической  и  изучается  всеми
студентами, специализирующимися в юридической науке и практике.

Цель:  формирование  знаний  о  криминалистической  технике;  тактике
проведения  отдельных  следственных  действий;  формах  и  методах  организации
раскрытия  и  расследования  преступлений;  основах  методики  раскрытия  и
расследования преступлений отдельных видов и групп.

Содержание:  В  данной  дисциплине  рассматриваются  понятие,  предмет,
система и задачи криминалистики; виды криминалистики; теория криминалистической
идентификации;  общие  положения  криминалистичческой  техники;  технико-
криминалистическое  исследование  документов;  габитология;  криминалистическое
исследование  компьютерной  технологий;  общие  положения  криминалистической
тактики; понятие, значение, свойства и критерии допустимости тактических приемов.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать: общие положения криминалистической техники; основные положения

тактики проведения отдельных следственных действий; формы и методы организации
раскрытия  и  расследования  преступлений;  основы  методики  раскрытия  и
расследования преступлений отдельных видов и групп; основные виды экспертиз.

Уметь: на  основе  приобретенных  знаний  применять  технико-
криминалистические  средства  и  методы  обнаружения,  фиксации,  изъятия  следов
преступления  при  производстве  следственных  действий;  проводить  осмотр  места
происшествия; использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические
и  иные  формы  учетов;  использовать  тактические  приемы  при  производстве
следственных действий; использовать формы организации и методику расследования
отдельных видов и групп преступлений.

 Владеть:  основными  технико-криминалистическими  средствами  выявления,
фиксации и изъятия следов рук, ног, микрообъектов и др. следов; средствами фиксации
обстановки места происшествия, находящихся на нем объектов и следов.

Быть компетентным:
-  в  области  применения  технико-криминалистических  средств  и  методов  в

правоохранительной деятельности.

The discipline "Criminalistics" is legal and is studied by all students specializing in
jurisprudence and practice.
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Purpose: formation of knowledge of criminalistic equipment; to tactics of carrying
out separate investigative actions; forms and methods of the organization of disclosure and
investigation  of crimes;  bases of a technique of disclosure and investigation  of crimes of
separate types and groups.

Contents:  In  this  discipline  the  concept,  a  subject,  system  and  problems  of
criminalistics  are  considered;  types  of  criminalistics;  theory of  criminalistic  identification;
general provisions of kriminalistichchesky equipment; technical and criminalistic research of
documents; gabitologiya; criminalistic research computer technologies; general provisions of
criminalistic  tactics;  concept,  value,  properties  and  criteria  of  an  admissibility  of  policy
strokes.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
Nobility: general provisions of criminalistic equipment; basic provisions of tactics of

carrying  out  separate  investigative  actions;  forms  and  methods  of  the  organization  of
disclosure and investigation of crimes; bases of a technique of disclosure and investigation of
crimes of separate types and groups; main types of examinations.

To  be  able:  on  the  basis  of  the  acquired  knowledge  to  apply  technical  and
criminalistic  means  and  methods  of  detection,  fixing,  withdrawal  of  traces  of  crime  by
production of investigative actions; to perform inspection of the scene; to use quick and help,
search,  criminalistic  and other  forms of  accounts;  to  use policy  strokes  by production  of
investigative actions;  to use forms of the organization and a technique of investigation of
separate types and groups of crimes.

 To  own:  fixed  technical  and  criminalistic  assets  of  identification,  fixing  and
withdrawal of traces of hands, feet, microobjects, etc. traces; means of fixing of a situation of
a scene, the objects and traces which are on it.

To be competent:
- in area of application of технико-криминалистических facilities and methods in

law-enforcement activity.
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
ҚР қылмыстық құқығы, ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы.
Уголовное право РК, Уголовно-процессуальное право РК. 
Criminal Law of the RK, the Criminal Procedure Law of the RK.
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
Соттық сараптама, Жедел-іздестіру қызметінің негіздері, Тәжірибе.
Судебная  экспертология.  Основы  оперативно-розыскной  деятельности,

Практика.
Forensic expertology. Fundamentals of operational-search activity, Practice.

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature:

1. Шопабаев Б.А.. Криминалистическая техника : учеб. пособие / Б. А. Шопабаев,
Д. Д. Сатыбалдинов ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi,
2015. - 261 с.

2. Зинкевич  И.Б. Тактико-криминалистические  и  логико-информационные
проблемы расследования преступлений: учеб. пособие /  И. Б. Зинкевич, Т. И.
Зинкевич ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2015. - 174 с

3. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник для вузов / Н. П. Яблоков ; МГУ им.
М.В. Ломоносова ; Юридический ф-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА :
ИНФРА-М, 2015. - 400 с.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
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Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name 
Сот сараптамасы
Судебная экспертология
Theory of legal authorities
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
SE-3219
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
3 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
5 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
5 кредита
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME

            Ст. преподаватель Еркінқызы З.
 «Сот сараптамасы» пәні заңдық болып табылады және оны барық заң ғылымы

мен тәжірибесінің әрі түрлі салаларында оқитын  студенттер оқиды.
Мақсаты:криминалистикалық  техниканы  қалыптастыру;міндетті  техникалық

жайы;жеке тергеу әрекеттерін жүргізу тәртібі; қылмыстық істерді ашу және жүргізу;
 Курстың  мазмұны:  Бұл  пәнде  Сот  сараптамасының  пәні,  міндеттері;  сот

сараптамасының қылмыстық, азаматтық және әкімшілік процесстердегі рөлі мен мәні;
сот  ісін  жүргізудегі  арнайы  білім  туралы  түсінік;  сараптама-қылмыстық  процесте
арнайы  білімді  қолданудың  негізгі  формалардың  бірі;  білім  салалары  бойынша  сот
сараптамаларын жіктеу және олардың сипаттамасы жайлы қарастырылады.

Осы пәнді бітірген студенттер тиісті :
Білу  керек:  Криминалистикалық  техникалардың  ортақ  жағдайларын;  жеке

тергеу әдістерін өткізу  тактикаларының негізгі  жағдайлары; қылмыстарды ашу және
тергеулерді ұйымдастыру формалары мен әдістерін; жеке және топтық қылмыстарды
тергеу мен ашудың негізгі әдістерін; экспертизаның негізгі түрлерін.

Істеу керек: қолдануы алған білім негізінде технико-криминалистика құралдар
және  әдістері,  тергеу  өндірісінде  қылмыс  іздердін  бекітулер,  алып  қоюлары;  оқиға
орнына  тексеру  өткізу  ;жедел-анықтама,іздеу,  криминалистика  және  басқа  есепке
алулардың  формалары;  Тергеу   өндірісінде  тактикалық  қабылдаулар  қолдану  ;
қылмыстардың жекелеген түрлеріне және топтарына тергеу ұйымдарды және әдістеме
формалары  қолдану керек.

Дағдылана білу: сот сараптаулар өткізу дағдыларын.
Қыретті болу: сараптаманың әр түрлі саласында.
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Дисциплина  «Судебная  экспертология»  является  юридической  и  изучается
всеми студентами, специализирующимися в юридической науке и практике.

Цель: формирование  знаний  о криминалистической  технике;  основные
положениях тактики проведения отдельных следственных действий; формах и методах
организации раскрытия и расследования преступлений; основах методики раскрытия и
расследования преступлений отдельных видов и групп; основных видах экспертиз.

Содержание  курса:  В  данной  дисциплине  рассматриваются  предмет,  задачи
судебной  эспертологии;  роль  и  значение  судебной  экспертизы  в  уголовном,
гражданском  и  административном  процессе;  понятие  специальных  знаний  в
судопроизводстве; экспертиза как одна из основных форм использования специальных
знаний в уголовном процессе; классификация судебных экспертиз по отраслям знаний
и их характеристика

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать: общие положения криминалистической техники; основные положения

тактики проведения отдельных следственных действий; формы и методы организации
раскрытия  и  расследования  преступлений;  основы  методики  раскрытия  и
расследования преступлений отдельных видов и групп; основные виды экспертиз. 

Уметь:  на  основе  приобретенных  знаний  применять  технико-
криминалистические  средства  и  методы  обнаружения,  фиксации,  изъятия  следов
преступления  при  производстве  следственных  действий;  проводить  осмотр  места
происшествия; использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические
и  иные  формы  учетов;  использовать  тактические  приемы  при  производстве
следственных действий; использовать формы организации и методику расследования
отдельных видов и групп преступлений.

Владеть: навыками проведения судебной экспертизы.  
Быть компетентным: в области разных видов экспертиз.

The discipline  "A judicial  ekspertologiya"  is  legal  and is  studied  by  all  students
specializing in jurisprudence and practice.

Purpose: formation of knowledge of criminalistic equipment; the main provisions of
tactics of carrying out separate investigative actions; forms and methods of the organization of
disclosure and investigation of crimes; bases of a technique of disclosure and investigation of
crimes of separate types and groups; main types of examinations.

Maintenance of a course: In this discipline problems of a judicial espertologiya are
considered  a  subject;  a  role  and  value  of  judicial  examination  in  criminal,  civil  and
administrative trial; concept of special knowledge of legal proceedings; examination as one of
the  main  forms  of  use  of  special  knowledge  in  criminal  trial;  classification  of  judicial
examinations by branches of knowledge and their characteristic

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
Nobility: general provisions of criminalistic equipment; basic provisions of tactics of

carrying  out  separate  investigative  actions;  forms  and  methods  of  the  organization  of
disclosure and investigation of crimes; bases of a technique of disclosure and investigation of
crimes of separate types and groups; main types of examinations. 

To  be  able:  on  the  basis  of  the  acquired  knowledge  to  apply  technical  and
criminalistic  means  and  methods  of  detection,  fixing,  withdrawal  of  traces  of  crime  by
production of investigative actions; to perform inspection of the scene; to use quick and help,
search,  criminalistic  and other  forms of  accounts;  to  use policy  strokes  by production  of
investigative actions;  to use forms of the organization and a technique of investigation of
separate types and groups of crimes.

To own: skills of carrying out judicial examination.  
to be competent: in area of different types of examinations.
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
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ҚР қылмыстық құқығы, ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы, Криминалистика.
Уголовное право РК, Уголовно-процессуальное право РК, Криминалистика.
Criminal Law of RK, the Criminal Procedure Law of RK, Forensic science.
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites. 
Өндірістік тәжірибе.
Производственная  практика.
Productive  practice

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature:

1. О судебно-экспертной деятельности Закон Республики Казахстан от 10 февраля
2017 года № 44-VI ЗРК.

2. Тапалова Р.Б. «Судебная экспертиза», монография. 2015г.
3. Тапалова Р.Б. және т.б. «Сот сараптамасының нормативтік құқықтық негіздері»,

2014ж.
4. Шакиров, Каримжан Нурумович. Судебная экспертология: проблемы и решения

(от теории - к практике) : моногр. / К. Н. Шакиров ; КазНУ им. Аль-Фараби. -
Алматы : Казак университетi, 2016.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Мемлекеттік қызмет және басқару
Государственная служба и управление
Public Administration and Management
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code

GSU -4215
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type

ПД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study

4 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training

7 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits

       5 кредита
        Дәріс  беруші/профессордың/ Ф.И.О  лектора/профессора/ FULL  NAME

Ст.преподаватель Еркінқызы З.
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 «Мемлекеттік қызмет және басқару» пәні заңдық болып табылады және оны
барық заң ғылымы мен тәжірибесінің әрі түрлі салаларында оқитын  студенттер оқиды.

Курстың  мақсаты:  курсының  негізі  теориялық  жағдайларымен  таныстыру,
мемлекеттік  басқарудың  қызметін  зерттеу,  мемлекеттік  қызмет  сипаттамасын беру,
осы саладағы заңдарды ашып көрсету болып табылады.

Курстың мазмұны: Бұл курсты оқу барысында студенттер, мемлекеттік қызмет
пен  басқарудың  қоғам  өмірінің  салаларын  басқарудағы,  саяси-экономикалық  және
әлеуметтік-мәдени құрылысты жаңартып,  дамытудағы,  елімізді  әлемнің  дамыған 30-
мемлекетінің  деңгейіне  көтерілудегі  рөлімен  танысады.  Курстың  негізгі  санаттары
жөніндегі заңнамаларды оқып үйренетін болады.

Студент курс аяқталғаннан кейін мынаған міндетті:
Білу  керек:.  мемлекеттік  қызмет  және  басқарудың  негізгі  ұғымдарын,

мемлекеттік  басқарудың  құрылымын,  мемлекеттiк  қызмет  туралы  заңдарды  өзге  де
нормативтiк құқықтық актiлерiн.

Істеу керек:. Қазақстан Республикасындағы заңдарын, мемлекеттік басқару мен
қызметті ұйымдастыру жүйесін, Қазақстан Республикасындағы мемлекттік қызмет пен
басқарудың әдістерін, мемлекеттік қызмет және басқару курсының қайнар көздерін

Дағдылана білу:. мемлекеттік қызмет және басқару  заңдарымен дұрыс жұмыс
істеу; заңдарды дұрыс қолдана білу, мемлекеттік қызмет пен басқарудың шарттарын
аясындағы құқықтар мен міндеттерді қорғауға қабілетті болу. 

Құзыретті болу: мемлекеттік басқару органдарының қызметі мен ұйымдастыру
саласында.

Дисциплина «Государственная служба и управление» является юридической и
изучается всеми студентами, специализирующимися в юридической науке и практике.

Цель: формирование знаний о сущности государственной службы и ее отличии
от других видов деятельности;  современном понятии государственного служащего и
его  правовом  положении;  условиях  и  порядке  возникновения,  изменения  и
прекращения государственно-служебных отношений.

Содержание  курса:  Дисциплина  «Государственная  служба  и  управление»
изучает  сущность  и  особенности  государственного  управления,  принципы
государственного  управления,  проблемы  совершенствования  организационной
структуры государственного управления, порядок подготовки и издания нормативно-
правовых  актов,  административные  процедуры,  становление  и  развитие  института
государственной службы, правовой статус государственных служащих, проступление
на государственную службу, состояние государственной службы на современном этапе,
ответственность государственных служащих.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать:  основные  понятия  государственной  службы  Республики  Казахстан;

построения структуры государственного управления;  действующее законодательство,
регулирующее  деятельность  государственных  органов  и  учреждений  Республики
Казахстан.  

Уметь:  Правильно  толковать  и  грамотно  уметь  анализировать  объект
дисциплины; ориентироваться в современных источниках в области государственного
управления и государственной службы в Республике Казахстан. 

Владеть: навыками  использования комплексного подхода в анализе и оценке
управленческих ситуаций, в правильности выбора управленческих решений.

Быть компетентным:
-  в  области  организации  и  функционирования  органов  государственного

управления.

Ф ДП ВКГУ 063-13-08



The  discipline  "Public  service  and  management"  is  legal  and  is  studied  by  all
students specializing in jurisprudence and practice.

Purpose: formation of knowledge of essence of public service and its difference from
other kinds of activity; modern concept of the public servant and his legal status; conditions
and order of emergence, change and termination of the state and office relations.

Maintenance of a course: The discipline "Public service and management" studies
essence  and  features  of  public  administration,  the  principles  of  public  administration,  a
problem of  improvement  of  organizational  structure  of  public  administration,  an  order  of
preparation and the publication of normative legal acts, administrative procedures, formation
and development of institute of public service, legal status of public servants, a prostupleniye
on public service, a condition of public service at the present stage, responsibility of public
servants.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
Nobility: basic concepts of public service of the Republic of Kazakhstan; creation of

structure of public administration; the current legislation regulating activity of government
bodies and establishments of the Republic of Kazakhstan.  

To be able: It is correct to interpret and competently to be able to analyze object of
discipline; to be guided in modern sources in area of public administration and public service
in the Republic of Kazakhstan. 

To own: skills of use of an integrated approach in the analysis and an assessment of
administrative situations, in correctness of a choice of administrative decisions.

To be competent:
- in area of organization and functioning of organs of state administration.
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Мелекет  және  құқық  теориясы.  ҚР  конституциялық  құқығы,  ҚР  әкімшілік

құқығы, 
Теория государства  и права,  Конституционное право РК,  Административное

право РК.
Theory  of  State  and  Law,  Constitutional  Law  of  the  Republic  of  Kazakhstan,

Administrative Law of the Republic of Kazakhstan.
Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites. 
Өндірістік тәжірибе.
Производственная  практика.
Productive  practice

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:

1. О государственной службе Республики Казахстан Закон Республики Казахстан 
от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК. (вводится в действие с 1 января 2016 года)

2. Бисенгали Л, Базилова А.А., «Основные вопросы противодействия коррупции»,
2014г.

3. Ахатов  У.А,  Қазыбек  Г.К.,  «Ағылшынша-қазақша  заң  терминдерінің  сөздігі»,
Жалпы ред. 2015ж.

4. Сансызбаева  Г.Н. Теория  государственного  управления:  учеб.  пособие  /  Г.  Н.
Сансызбаева,  К.  С.  Мухтарова,  Л.  Ж. Аширбекова ;  КазНУ им.  аль-Фараби.  -
Алматы : Қазақ университетi, 2015. 

5. Нуртазин  М.  С. Система  местного  государственного  управления  и
государственной службы Казахстана:  [учеб.  пособие]  /  М. С. Нуртазин ;  М-во
образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2016.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
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Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Заңгердің кәсіби этикасы
Профессиональная этика юриста
Professional ethics of the lawyer

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
PrEYU- 2201
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
2 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
4 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
5 кредитов
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
    К.ю.н., доцент  Смаилова И.Е., к.ю.н., доцент Рамазанова А.С.

 «Заңгердің кәсіби этикасы» пәні заңдық болып табылады және оны барық заң
ғылымы мен тәжірибесінің әрі түрлі салаларында оқитын  студенттер оқиды.

Курс мақсаты кәсіби этиканың теориялық және тәжірибелік негіздеріне сәйкес
тыңдаушыларда білім жүйесін және де құқық қорғау органдарының  кәсіби этикасына
қатысты іс әрекет тәжірибесін қалыптастыру болып табылады.

Курстың мазмұны: «Заңгердің кәсіби этикасы» курсының пәні, мақсаты және
ерекшелігі; этика ғылым ретінде; мораль қоғамдық сана ретінде; сана сезім; құқықтық
мәдениет және заңгердің іс әрекеті;  заңгердің кәсіби қызметіндегі моральдық таңдау
мәселесі;  қызметтік  емес  қатынастардың  этикасы.  Кәсіби  этиканың  теориялық  және
тәжірибелік  негіздеріне  сәйкес  тыңдаушыларда білім жүйесін  және де құқық қорғау
органдарының  кәсіби этикасына қатысты іс әрекет тәжірибесін қалыптастыру болып
табылады.        

Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет:
Түсіне білу: Кәсіби этиканың теориялық және тәжірибелік негіздеріне сәйкес

тыңдаушыларда білім жүйесін және де құқық қорғау органдарының  кәсіби этикасына
қатысты іс әрекет тәжірибесін қалыптастыру. 

Білу қажет: кәсіби этиканың талаптарын.
Игеру қажет: кәсіби этиканың талаптарына сай әрекет жасау;  әр түрлі әдістер

мен тәсілдер қодану, өзінің интеллектуалдық дамуына және мәдениетін жоғарлатуына
әр түрлі оқу нысандары мен әдістерін, жаңа оқу технологияларын қолдану, азаматтық-
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құқықтық  нормативтік  актілердің  жүйесінде  еркін  бағдарлау;  азаматтық-құқықтық
нормаларды дұрыс қолдану. 

Дағдылану  қажет:  кәсіби  өзін-өзі  жетілдіру,  өзін-өзі  дамыту,  өзін-өзі  ретту,
өзін-өзі ұйымдастыру, өзін-өзі бақылау.

Құзыретті  болу:  заңгердің  кәсіптік  қызметінде  моральдық  қағиадаларды
сақтауға.

Дисциплина  «Профессиональная  этика  юриста»  является  юридической  и
изучается всеми студентами, специализирующиеся в различных областях юридической
науки и практики.

Цели  курса  на  основе  теоретических  основ  и  практических  составляющих
профессиональной этики сформировать у слушателей систему знаний, представлений и
опыта  поведения,  соответствующего  профессиональной  этике  сотрудника
правоохранительных органов. 

Содержание  курса:  предмет,  задачи  и  специфика  курса  «Профессиональная
этика  юриста»;  этика  как  наука;  мораль  как  форма  общественного  сознания;
нравственное сознание; правовая культура и поведение юриста; проблема морального
выбора в профессиональной деятельности юриста; этика внеслужебных  отношений. На
основе   изучения  теоретических  основ  и  практических  составляющих
профессиональной этики сформировать у студентов систему знаний, представлений и
опыта  поведения,  соответсвующего  профессиональной  этике  сотрудника
правоохранительных органов.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Иметь представление: о теоретических основах и практических составляющих

профессиональной этики сформировать у слушателей систему знаний, представлений и
опыта  поведения,  соответствующего  профессиональной  этике  сотрудника
правоохранительных органов.

Знать: требования профессиональной этики.
Уметь:  поступать  в  соответствии  с  требованиями  профессиональной  этики;

использовать  методы и  средства  познания,  различные  формы и  методы обучения  и
самоконтроля,  новые  образовательные  технологии,  для  своего  интеллектуального
развития  и  повышения  культурного  уровня,  свободно  ориентироваться  в  системе
гражданско-правовых нормативных правовых актов; правильно применять гражданско-
правовые нормы. 

Иметь  навыки:  профессионального  самосовершенствования,  саморазвития,
саморегулирования, самоорганизации, самоконтроля.

Быть компетентным:
-  в  области  соблюдения  моральных  принципов  в  профессиональной

деятельности юриста.

The  discipline  "Professional  ethics  of  the  lawyer"  is  legal  and  is  studied  by  all
students, specializing in various areas of jurisprudence and practice.

The course purposes on the basis of theoretical bases and practical components of
professional  ethics  to  create  system of  knowledge,  representations  and  experience  of  the
behavior corresponding to professional ethics of the law enforcement officer at listeners. 

Maintenance  of a  course:  subject,  tasks  and specifics  of  the course "Professional
Ethics  of  the  Lawyer";  ethics  as  science;  morals  as  form of  public  consciousness;  moral
consciousness;  legal  culture  and behavior  of  the  lawyer;  a  problem of  a  moral  choice  in
professional activity of the lawyer; ethics of the off-duty relations. On the basis of studying of
theoretical  bases  and  practical  components  of  professional  ethics  to  create  system  of
knowledge,  representations  and  experience  of  the  behavior  corresponding  to  professional
ethics of the law enforcement officer at students.
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The students who finished studying of this discipline as a result have to:
To have idea: about theoretical bases and practical components of professional ethics

to create system of knowledge, representations and experience of the behavior corresponding
to professional ethics of the law enforcement officer at listeners.

Nobility: requirements of professional ethics.
To be able: to arrive according to requirements of professional ethics; to use methods

and learning tools, various forms and methods of training and self-checking, new educational
technologies,  for  the  intellectual  development  and increase  of  cultural  level,  freely  to  be
guided in system of civil regulations; it is correct to apply civil norms. 

To  have  skills:  professional  self-improvement,  self-development,  self-regulation,
self-organization, self-checking.

to be competent:
- in area of observance of moral principles in professional activity of lawyer.
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Қазақстан тарихы, Мемлекет және құқық теориясы, Политология.
История Казахстана, Теория государства и права, Политология. 
The history of Kazakhstan, Theory of Government and Rights, Political Science.
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
Адвокатура,  Сыбайлас  жемқорлықпен  күрес  негіздері,  Қазақстан

Республикасында прокурорлық қадағалау.
Адвокатура,  Основы  противодействия  коррупции,  Прокурорский  надзор  в

Республике Казахстан.
Advocacy, Framework for combating corruption, Procurator’s Supervision of RK.

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:

1. Иваник Н. Н. Профессиональная речь юриста: учеб. пособие / Н. Н. Ивакина.-М. :
Норма, 2015.- 448 с.
2. Сорокина Ю. В. Введение в философию права : курс лекций / Ю. В. Сорокина.- М.:
Норма, 2015.- 336 с 
3. Құқықтық мәдениет : оқу құралы / А.С. Ибраева, А.М.Каратаева, С.А. Сартаев және
т.б.-Алматы : Қазақ университеті, 2013.-136 бет.
5.Смаилова И.Е. Профессиональная этика юриста :  учеб. пособие / И. Е. Смаилова.-
Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2015.- 98с.
6.Рамазанова А.С.. Зангердін кәсіби этикасы : оқу құралы. - Өскемен : С.Аманжолов
атындағы ШҚМУ баспасы, 2017.-138 бет.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
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Name
Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
Трудовое право Республики Казахстан
Labor law of Republic оf Kazakhstan
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
TPRK - 2204
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
1 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
2 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
5 кредита
 Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
    К.ю.н., ст.преподаватель Квашин А.А., ст.преподаватель Дуйсембаева С.Д.

 «Қазақстан  Республикасының еңбек  құқығы» пәні  заңдық болып табылады
және  оны  барық  заң  ғылымы  мен  тәжірибесінің  әрі  түрлі  салаларында  оқитын
студенттер оқиды.

Курстың мақсаты: студенттерді еңбек құқығының ұғымымен таныстыру, еңбек
қатынастары  саласындағы  жалпы  ережелерді  қарастыру,  әр  түрлі  істердегі  еңбек
қатынастарының  ерекшелігі,  жұмысты ұйымдастыру сұрақтары, еңбек шарттарының
орындалуы, еңбек қатынастары саласындағы құжаттардың үлгілеріне көңіл бөлу.

Курстың  мазмұны:  Қазақстан  Республикасының  Еңбек  құқығының  пәні,
түсінігі, міндеттері және әдістері; еңбк құқыығының жүйесі мен қайнар көздері; еңбек
құқығының  субъектілерінің  құқықтық  мәртебесі;  тұрғындарды  жұмыспен  қамтуды
реттеудің  ұйымдық  құқықтық  түрлері;  Қазақстан  Республикасындағы  әлеуметтік
қатынастар;   еңбек  шарттарын  бекітудің  түсінігі  және  шарттары.  Еңбек  шартын
тоқтатылу  және  бұзылуы.   Еңбек  шартының  түрлері.  Ұжымдық  шарттар.  Жұмыс
уақыты  және  демалыс  уақыттары.  Еңбекті  нормалау.  Еңбек  жалақысы.  Кепілдіктер
және  компесациялар.  Еңбек  дауларының  түсінігі  және  түрлері.  Оларды  шешу
тәртіптері. 

Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет:
Білу  қажет:  еңбек  құқығының  пәні  және  әдістері,  еңбек  қатынастарын

реттейтін  және  соларға  байланысты  қатынастарды  еңбек  шарттары  туралы,  жұмыс
уақыты және демалыс уақыты туралы, еңбек ақы туралы, еңбекті қорғау туралы, еңбек
тәртібі туралы, еңбек дауларын шешу тәртіптерін және т.б. реттейтін  ҚР Еңбек кодексі
және басқа да нормативтік құқықтық актілердің мазмұнын білу 

Игеру қажет:  еңбек және соған байланысты қатынастарды реттейтін құқықтық
нормаларды дұрыс қолдану және сараптау;  қортындылау, еңбек қатынастарын және
еңбек қатынастарымен байланысты салаларды реттеу,  еңбек қатыынастарынан пайда
болатын  істер  бойынша  сот  тәжиребесін  саралау;    өзінің  болашақ  мамандығының
әлеуметтік мәнін түсіну; кәсіби мамандығың жоғарғы деңгейін игеру, кәсіптік міндетін
жауапкерілікпен орындау, кәсіби этиканың қағидаларын сақтау.  

Меңгеру  қажет;  еңбек  құқығының  нормаларын  талдау,  еңбек  саласында
туындаған дауларды дұрыс сатыландыру, керекті құжаттарды толтыру (мысалы еңбек
шарты т.б.);  дұрыс  саралау,  ақпараттарды  игерту,  мақсатқа  қол  жеткізу.  Логикалық
дұрыс, жазбаша әрі ауызша түрде сауатты жеткізе білу. 

Құзыретті болу:
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              -еңбек заңдылықтарының дамуының негізгі сатылары саласында;
-  еңбек  құқығының  қолданыстағы  заңдық  нормаларын  талдау  саласында,

оларды жұзеге асыру бойынша ұсыныстар енгізу;
- жұмыс уақыты мен демалу уақытының реттелу тәртібінде;
- еңбек шартарын жасау және бұзу сұрақтарының ерекшеліктерінде. 

Дисциплина «Трудовое право Республики Казахстан» является юридической и
изучается всеми студентами , специализирующиеся в различных областях юридической
науки и практики.

Цели  курса: ознакомление  студентов  со  знаниями  о  том,  что  представляют
собой трудовое право, рассмотреть общие правила в сфере трудовых правоотношений,
особенности  трудовых  правоотношений  по  различным  категориям  дел;  осветить
вопросы  организации  работы,  исполнения  трудовых  договоров,  уделить  внимание
работе с образцами документов в сфере трудовых отношений.

Содержание  курса:  Понятие,  предмет,  задачи  и  методы  трудового  права
Республики  Казахстан;  принципы,  система  и  источники  трудового  права;  правовой
статус  субъектов  трудового  права;  организационно-правовые  формы  регулирования
занятости  населения;  социальное  партнерство  в  Республике  Казахстан;  понятие  и
условия  заключения  трудового  договора.  Прекращение  и  расторжение  трудового
договора. Виды трудового договора. Коллективный договор. Правовое регулирование
труда отдельных категорий работников. Рабочее время и время отдыха. Нормирование
труда. Оплата труда и поощрение за труд. Гарантии и компенсации. Понятие и виды
трудовых споров. Порядок их разрешения.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать: предмет и метод трудового права, содержание норм Трудового кодекса

РК  и  других  нормативных  актов,  подзаконных  нормативных  правовых  актов,
регулирующих трудовые и связанные с  ними отношения,  –  о  трудовом договоре,  о
рабочем времени и времени отдыха, об оплате труда, об охране труда, о дисциплине
труда, о порядке разрешения трудовых споров и др. 

Уметь: анализировать и правильно применять нормы, регулирующие трудовые
и непосредственно связанные с ними отношения; анализировать судебную практику по
делам, возникающим из трудовых отношений;  сознавать социальной значимости своей
будущей  профессии,  обладание  достаточным  уровнем  профессионального
правосознания;  добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста;  

Владеть: навыками толкования норм трудового права; юридически правильно
квалифицировать ситуации в сфере труда и применять нормы трудового права для их
разрешении;  составления  необходимых документов  (например,  трудового  договора);
культурой мышления,  способность к обобщению, анализу,  восприятию информации,
постановке  цели  и  выбору  путей  ее  достижения;  способностью  логически  верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.

Быть компетентным:
               -в области  об основных этапах развития трудового законодательства;

-  в  области  анализа  существующих законодательных норм трудового права,
внесение предложений по их совершенствованию;

- в порядке регулирования рабочего времени и времени отдыха;
- в особенности  вопросов заключения и расторжения трудового договора;  
- в области развития на современном уровне и тенденциях совершенствования.

The discipline "The labor law of the Republic of Kazakhstan" is legal and is studied
by all students, specializing in various areas of jurisprudence and practice.
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Course purposes: acquaintance of students with knowledge that represent the labor
law to consider the general rules in the sphere of labor legal relationship, features of labor
legal relationship on various categories of affairs; to take up questions of the organization of
work,  execution  of  employment  contracts,  to  pay  attention  to  work  with  samples  of
documents in the sphere of the labor relations.

Maintenance of a course: Concept, subject, tasks and methods of the labor law of the
Republic  of  Kazakhstan;  principles,  system and  sources  of  the  labor  law;  legal  status  of
subjects of the labor law; organizational and legal forms of regulation of employment of the
population; social partnership in the Republic of Kazakhstan; concept and conditions of an
execution  of  an employment  agreement.  Termination  and cancellation  of the employment
contract. Types of the employment contract. Collective agreement. Legal regulation of work
of  separate  categories  of  workers.  Working  hours  and  time  of  rest.  Work  rationing.
Compensation  and encouragement  for  work.  Guarantees  and compensations.  Concept  and
types of labor disputes. Order of their permission.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
Nobility: a subject and a method of the labor law, the content of standards of the

Labour code of RK and other regulations, the subordinate regulations governing the labor and
related relations  – about the employment  contract,  about  working hours and time of rest,
about  compensation,  about  labor  protection,  about  discipline  of  work,  about  an  order  of
permission of labor disputes, etc. 

To be able: to analyze and correctly to apply the norms governing labor and directly
related relations; to analyze jurisprudence on the affairs arising from the labor relations; to
understand the social importance of the future profession, possession of the sufficient level of
professional sense of justice; honestly to fulfill professional duties, to observe the principles
of ethics of the lawyer;  

To own: skills of interpretation of standards of the labor law; it is legally correct to
qualify situations in the sphere of work and to apply standards of the labor law for their
permission; drawing up necessary documents (for example, employment contract); culture of
thinking,  ability  to  generalization,  analysis,  perception  of  information,  statement  of  the
purpose and choice of ways of its achievement; by ability it is logically true, reasoned and
clearly to build oral and written language.

to be competent:
- in area of  about the basic stages of development of labour legislation;
-  in  the  areas  of  analysis  of  existent  legislative  norms  of  labour  right,  making

suggestions on their perfection;
- in order of adjusting of business hours and rest-time;
- in particular  questions of conclusion and dissolution of labour contract;  
- in area of development up-to-date and tendencies of perfection.
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Мемлекет және құқық теориясы, Рим құқығы, ҚР конституциялық құқығы, ҚР

азаматтық құқығы, ҚР қылмыстық құқығы, ҚР әкімшілік құқығы.
Теория государства и права,  Конституционное право РК,  Административное

право РК.
Theory  of  State  and  Law,  Roman  Law,  Constitutional  Law  of  the  Republic  of

Kazakhstan, Administrative Law of the Republic of Kazakhstan.
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
ҚР  кәсіпкерлік  құқығы,  ҚР  азаматтық  іс  жүргізу  құқығы,  Адвокатура,

Тәжірибе.
Предпринимательское  право  РК,  Гражданское  процессуальное  право  РК,

Адвокатура, Практика
Business Law of the Republic of Kazakhstan, Civil Procedure Law of the Republic

of Kazakhstan, Advocacy, Practice

Ф ДП ВКГУ 063-13-08



Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:

1. Дурановская Г.П. Еңбек шарттары : көмекші құралы.-Толық., және түзетілген 5-
шығарылым.- Алматы : Идательство  LEM, 2013.-72 бет.
          
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Халықаралық жеке құқық
Международное частное право
International private law
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
MChP - 3210
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
3 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
6 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
5 кредита
 Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME

      Ст. преподаватель: Буканова З.Ч.

 «Халықаралық жеке құқық» пәні заңдық болып табылады және оны барық заң
ғылымы мен тәжірибесінің әрі түрлі салаларында оқитын  студенттер оқиды.

Курстың  мақсаты:  студенттерде  мүліктік  және  жеке  мүліктік  емес
қатынастарды  құқықтық реттеу  туралы  білімдерді  қалыптастыру,  алған білімдерін
тәжірибеде қолдануға үйрету.

Пәннің мазмұны:   халықаралық жеке құқық ұғымы; халықаралық жеке құқық
пәні  және  жүйесі;  қайнар  көздерінің  жүйесі;  жеке  құқық саласындағы  халықаралық
құқықтық  қатынастарды  реттеу  әдістері;  нормалар  жүйесі;  оларды  талқылау  және
қолдану;  жеке  және  заңды  тұлғалардың  құқықтық  жағдайы;  азаматтық-құқықтық
қатынастардың  қатысушысы  ретіндегі  мемлекеттің  мәртебесі.  Сыртқыэкономикалық
мәмілелер.  Халықаралық  тасымалдаулар  және  олардың  түрлері.  Халықаралық  жеке
құқықтағы отбасылық қатынастарды құқықтық реттеу. Халықаралық жеке құқықтағы
меншік  құқығы.   Халықаралық  жеке  құқықтағы  несиелік  және  есеп  айырысу
операциялары.   Халықаралық  жеке  құқықтағы  иентеллектуалдық  меншік  құқығы.
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Еңбек  қатынастары.  Халықаралық  коммерциялық  төрелік.  Халықаралық  іс  жүргізу
құқығы.  

Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет:
Білу қажет: халықаралық құқық қатынастарының ұғымын; әртүрлі нормалар,

институттар мен салаларды, олардың Қазақстан Республикасының құқықтық  жүйесі
шегіндегі   баяндалуы   және  көрсетілуі;  халықаралық  құқықтың  қайнар  көздері;
халықаралық заңдар  жүйесін; оның ғылыми және  тәжірибелік  мәнін,  манызын және
ішкі ұлттық заңдарға халықаралық құқықтың әсер етуін.

Игеру қажет: халықаралық жеке құқықтың әрекеттегі шарттық қайнар көздері
жөнінде хабардар болуға; халықаралық өмірде болып жатқан фактілер мен оқиғаларға
дұрыс  құқықтық  баға  беруге;  әрекеттегі  заңдар  жөніндегі  білімдерін  тәжірибеде
қолдануға. 

Меңгеру  қажет:  халықаралық   жеке  және  бұқаралық  құқық  саласындағы
фактілер мен мән-жайларды заңдылық тұрғысынан дұрыс саралау машықтарын;  заң
құжаттарын  дайындау  машықтарын;  тұлғаның  ар-ожданын  кұрметтеу,  азамат  пен
адамның құқықтары мен бостандыұтарын орындау және қорғау  қабілеттілігін;   заң
және  өзге  құжаттарда  кәсіби  қызмет  нәтижелерін  дұрыс  және  толық  көрсету
қабілеттілігін.

Құзыретті болу: - халықаралық жеке құқығының негізгі қағидалары саласында.

Дисциплина  «Международное  частное  право»  является  юридической  и
изучается всеми студентами, специализирующимися в юридической науке и практике.

Цели  курса: сформировать  у  студентов  знания  о  правовом  регулировании
имущественных  и  личных  неимущественных  отношений,  научить  применению
полученных знаний на практике.

Содержание  курса:  Понятие  международного  частного  права;  предмет  и
система международного частного права; система источников; методы регулирования
международно-правовых  отношений  в  сфере  частного  права;  система  норм;  их
толкование и применение; правовое положение юридических и физических лиц; статус
государства  как  участника  гражданско-правовых  отношений.  Внешнеэкономические
сделки.  Международные  перевозки  и  их  виды.  Правовое  регулирование  семейныъх
отношений в международном частном праве. Право собственности в международном
частном  праве.  Кредитные  и  расчетные  операции  в  международном  частном  праве.
Право  интеллектуальной  собственнсти  в  международном  частном  праве.  Трудовые
отношения. Международный коммерчесий арбитраж. Международное процессуальное
право.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать:  понятие  международных  правоотношений;  разнообразные  нормы,

институты  и  отрасли,  их  изложение  и  выражение  в  рамках  правовой  системы
Республики  Казахстан; источники  международного  права;  систему  международного
законодательства; его  научную  и  практическую  сущность,  значение  и  влияние
международного права на внутреннее национальное законодательство.

Уметь:  ориентироваться  в  действующих  договорных  источниках
международного  права;  давать  правильную  правовую  оценку  фактов  и  событий
международной жизни; применять полученные знания действующего законодательства
на практике. 

Владеть:   навыками  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и
обстоятельства  в  области  международного  частного  и  публичного  права;  навыками
подготовки  юридических  документов;  способностью  уважать  честь  и  достоинство
личности,  соблюдать  и  защищать  права  и  свободы  человека  и  гражданина;
способностью  правильно  и  полно  отражать  результаты  профессиональной
деятельности в юридической и иной документации.

Ф ДП ВКГУ 063-13-08



Быть компетентным:
- в области основополагающих принципов международного частного права.

The discipline "The international private law" is legal and is studied by all students
specializing in jurisprudence and practice.

Course  purposes:  to  create  at  students  of  knowledge  of  legal  regulation  of  the
property and personal non-property relations, to teach application of the gained knowledge in
practice.

Maintenance  of  a  course:  Concept  of  the  international  private  law;  subject  and
system of  the  international  private  law;  system of  sources;  methods  of  regulation  of  the
international legal relations in the sphere of private law; system of norms; their interpretation
and application; legal status of legal entities and individuals; statehood as participant of the
civil relations. External economic transactions. International transport and their types. Legal
regulation the semeynyjkh of the relations in the international private law. The property right
in the international private law. Credit and settlement operations in the international private
law. The right of an intellectual sobstvennsta in the international private law. Labor relations.
International kommerchesy arbitration. International procedural law.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
Nobility: concept of the international legal relationship; various norms, institutes and

branches, their statement and expression within legal system of the Republic of Kazakhstan;
sources of international law; system of the international legislation; its scientific and practical
essence, value and influence of international law on the domestic national legislation.

To be able: to be guided in the operating contractual sources of international law; to
give the correct legal assessment of the facts and events of the international life; to put the
gained knowledge of the current legislation into practice. 

To own: skills it is legally correct to qualify the facts and circumstances in the field
of the international private and public law; skills of preparation of legal documents; ability to
respect honor and dignity of the personality, to observe and protect the rights and freedoms of
the person and the citizen; ability correctly and fully to reflect results of professional activity
in legal and other documentation.

To be competent:
- in area of fundamental principles of international частного of right.
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Мемлекет және құқық теориясы, Рим құқығы, ҚР конституциялық құқығы, ҚР

азаматтық құқығы.
Теория  государства  и  права,  Римское  право,  Конституционное  право  РК,

Гражданское право РК.
Theory  of  State  and  Law,  Roman  Law,  Constitutional  Law  of  the  Republic  of

Kazakhstan, Civil Law of the Republic of Kazakhstan.
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
Халықаралық жария құқық
Международное публичное право
International public law

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:
    

1. Международное право : учеб. для вузов / отв. ред. Б. Р. Тазмухамедов.- 4-е
изд., перераб.- М. 6 Норма, 2015.- 576 с.; 

2. Садықанова Г. Е. Халықаралық жария (бұқаралық) құқық  : оқу-әдістемелік
құрал. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2014. - 91
бет.; 

3. Сейдіғалиев  Т.  Р.  Халықаралық  жария  құқығы  :  оқу  құралы  /  Т.  Р.
Сейдіғалиев, Қ. Д. Дос. – Қарағанды : ҚарЗИ, 2010. – 207 бет.; 
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4. Смаилова  И.Е.Международное  публичное  право:  учебное  пособие.  –  Усть-
Каменогорск: Издательство ВКГУ, 2017.- 267 с.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name 
Халықаралық бұқаралық құқығы
Международное публичное право
International public law
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
МРР -3208
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
3 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
6 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
5 кредита
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
К.ю.н. , доцент Смаилова И.Е., ст. преподаватель Дуйсембаева С.Д.

 «Халықаралық бұқаралық құқығы» пәні  заңдық болып табылады және оны
барық заң ғылымы мен тәжірибесінің әрі түрлі салаларында оқитын  студенттер оқиды.

Пәннің мақсаты  – студенттерге мемлекетаралық, халықаралық қатынастарды
реттейтін халықаралық құқық нормаларының мәнін түсіндіруден тұрады, халықаралық
құқық  теориясын  мегеру,  студенттердің  халықаралық  құқық  нормаларын  қолдану
дағдысын иеленуі; студенттерді халықаралық жария құқық, оның жүйесі, қайнар көзі,
әдістері,  субъектілері,  халықаралық  құқықтың  негізгі  салалары  туралы  түсінік
қалыптастыру.  

Бұл  пәнде  халықаралық  жария  құқығының  түсінігі,  пәні,  қайнаркөзі  және
халықаралық  құқық  жүйесі;  дипломатиялық  және  консулдық  құқық;  халықаралық
келісім шарт құқығы; қылмыстылықпен күресудегі мемлекеттердің ынтымақтастығы;
халықаралық  экологиялық  құқық;  адам  құқығы  және  халықаралық  жария  құқығы;
халықаралық теңіз құқығы; халықаралық әуе құқығы, халықаралық ұйымдар құқығы. 

Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет:
Білу  қажет: халықаралық  құқықтыққатынастар  түсінігі;  нормалардың,

институттардың,  және  салалардың  әртүрлігі,  олардың  Қазақстан  Республикасы
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құқықтық  жүйесі  шеңберіндегі   әрекет  етуі;  халықаралық  құқық  қайнаркөздері;
халықаралық заңнамалар жүйесін; 

Оның ғылыми және тәжірибелік  мәнін,  маңызы мен халықаралық құқықтың
ішкі ұлттық заңнамаға бірігуін . 

Игеру  қажет: ағымдағы  халықаралық  келісім-шарттардың  әрекетіне  бағдар
жасау;  халықаралық  аренадаға   фактілер  мен  оқиғаларға  құқықтық  баға  беру;   
қолданыстағы заңнамалар туралы алған білімді тәжірибе жүзінде жүзеге асыру.

Меңгеру қажет:  халықаралық жеке және жария құқық облысындағы фактілер
мен  жағдайларды  құқықтық  саралау  дағдылары;  құқықтық  құжаттарды  дайындау
дағдылары;  тұлғаның ар-намысын құрметтеу қабілеті, адам және азаматтың құқықтар
мен  бостандықтарын  сақтау  және  қорғау;  құқықтық  және  басқа  құжаттарда  кәсіби
қызмет нәтижесін дұрыс және толық көрсет білу қабілеті. 

Құзыретті  болу:  -  халықаралық  бұқаралық  құқығының  негізгі  қағидалары
саласында.

Дисциплина  «Международное  публичное  право»  является  юридической  и
изучается всеми студентами, специализирующимися в юридической науке и практике.

Цели курса – состоит в уяснении студентами значения норм международного
права,  регулирующих  межгосударственные,  международные  отношения,  в  усвоении
теории международного права, в приобретении студентами навыков применения норм
международного права; ознакомление студентов со знаниями о том, что представляют
собой международное  публичное  право,  его  система,  источники,  методы,  субъекты,
основные отрасли международного права.

В данной дисциплине рассматриваются понятие, предмет, источники и система
международного  публичного  права;  дипломатическое  и  консульское  право;  право
международных  договоров;  сотрудничество  государств  в  борьбе  с  преступностью;
международное  экологическое  право;  права  человека  и  международное  публичное
право;  международное  морское  право;   международное  воздушное  право;  право
международных организаций.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать: понятие  международных  правоотношений;  разнообразные  нормы,

институты  и  отрасли,  их  изложение  и  выражение  в  рамках  правовой  системы
Республики  Казахстан; источники  международного  права;  систему  международного
законодательства; его  научную  и  практическую  сущность,  значение  и  влияние
международного права на внутреннее национальное законодательство.

Уметь: ориентироваться  в  действующих  договорных  источниках
международного  права; давать  правильную  правовую  оценку  фактов  и  событий
международной  жизни;
применять  полученные  знания  действующего  законодательства  на  практике. 
        Владеть:  навыками  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и
обстоятельства  в  области  международного  частного  и  публичного  права;  навыками
подготовки  юридических  документов;  способностью  уважать  честь  и  достоинство
личности,  соблюдать  и  защищать  права  и  свободы  человека  и  гражданина;
способностью  правильно  и  полно  отражать  результаты  профессиональной
деятельности в юридической и иной документации.

Быть компетентным:
- в области основополагающих принципов международного публичного права.

The discipline "The international public law" is legal and is studied by all students
specializing in jurisprudence and practice.

The course purposes – consists in explanation by students of value of the norms of
international law governing the interstate, international relations in assimilation of the theory
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of  international  law,  in  acquisition  by  students  of  skills  of  application  of  norms  of
international law; acquaintance of students with knowledge that represent the international
public law, its system, sources, methods, subjects, primary branches of international law.

In  this  discipline  the  concept,  a  subject,  sources  and system of  the  international
public  law  are  considered;  diplomatic  and  consular  law;  right  of  international  treaties;
cooperation of the states in fight against crime; international ecological law; human rights and
international  public  law;  international  marine  law;  international  air  law;  right  of  the
international organizations.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
Nobility: concept of the international legal relationship; various norms, institutes and

branches, their statement and expression within legal system of the Republic of Kazakhstan;
sources of international law; system of the international legislation; its scientific and practical
essence, value and influence of international law on the domestic national legislation.

To be able: to be guided in the operating contractual sources of international law; to
give the correct legal assessment of the facts and events of the international life;

to put the gained knowledge of the current legislation into practice. 
To own: skills it is legally correct to qualify the facts and circumstances in the field

of the international private and public law; skills of preparation of legal documents; ability to
respect honor and dignity of the personality, to observe and protect the rights and freedoms of
the person and the citizen; ability correctly and fully to reflect results of professional activity
in legal and other documentation.

To be competent:
- in area of fundamental principles of international public law.
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Мемлекет  және  құқық  теориясы, Әкімшілік  құқығы, ҚР Конституциялық

құқығы. 
Теория государства и права, Административное право, Конституционное право

РК.
Theory of State and Law, Administrative Law, Constitutional Law of the Republic of

Kazakhstan

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites. 
Халықаралық жеке құқық
Международное частное право
International private law

       
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:

1. Международное право : учеб. для вузов / отв. ред. Б. Р. Тазмухамедов.- 4-е
изд., перераб.- М. 6 Норма, 2015.- 576 с.; 

2. Садықанова Г. Е. Халықаралық жария (бұқаралық) құқық  : оқу-әдістемелік
құрал. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2014. - 91
бет.; 

3. Сейдіғалиев  Т.  Р.  Халықаралық  жария  құқығы  :  оқу  құралы  /  Т.  Р.
Сейдіғалиев, Қ. Д. Дос. – Қарағанды : ҚарЗИ, 2010. – 207 бет.; 

4. 6.Смаилова И.Е.Международное публичное право:  учебное пособие. – Усть-
Каменогорск: Издательство ВКГУ, 2017.- 267 с.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
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Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name 
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
Административное право Республики Казахстан
Administrative law of Republic оf Kazakhstan
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
APRK 2205
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
1 год
қу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
2 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
5 кредита
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
 К.ю.н., доцент Сабитова А.А., ст. преподаватель Абильмажина А.М.

«Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы» пәні заңдық болып табылады
және  оны  барық  заң  ғылымы  мен  тәжірибесінің  әрі  түрлі  салаларында  оқитын
студенттер оқиды.

Пәннің  мақсаты   -  студенттерді  қазақстандық  құқық  жүйесінің  маңызды
салаларының бірі ретінде әкімшілік құқықтың негізгі институттарының ерекшенліктерімен
таныстыру. 

Бұл пәннің мазмұнына ҚР құқық саласы ретінде әкімшілік құқықтың мәні мен
мазмұнын анықтау  кіреді.  Мемлекеттік-басқару  сферасындағы  азаматтың  әкімшілік-
құқықтық  мәртебесін,  атқарушы  билік  қызметінің  нысаны  мен  әдістерін  игеруге,
әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеу шаралары және оны қолдану тәртібін  анықтауға  аса
назар аударылады.   

Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет:
Білу  қажет: әкімшілік  құқық  ғылымының және  бірегей  қазақстандық  құқық

жүйесінің элементі ретіндегі әкімшілік құқықтың  теориялық негізін; 
Игеру  қажет: ағымдағы  әкімшілік  заңнамаларды,  сонымен  бірге  оның

жекелеген салашықтары м1ен институттарын талдау;  өз бетінше ойлауға,  әкімшілік-
құқықтық  терминдермен  дәлелдеп,  нормативтік-құқықтық  актілерге  сілтеме  жасай
отырып жеке көзқарасыңды білдіруге. 

Меңгеру  қажет: мемлекеттік  басқару  облысында  алған  білімді  тәжірибеде
қолдану дағдысы.

Құзыретті болу:
-  дамыған  құқықтық  сана,  құқықтық  ой  және  құқықтық  мәдениет  негізінде

әкімшілік құқық бұзушылықты құқықтық реттеу саласында кәсіптік қызметін жүзеге
асыру; 
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- заңдық теория мен тәжірибеге сүйене отырып әкімшілік құқық нормаларын
сақтауды қамтамасыз ету;

 -  азаматтардың  құқықтарын  және  заңды  мүдделерін  қорғау  үшін  өзінің
кәсіптік құзыретін қолдану; 

-  әкімшілік  құқықтың  қолданыстағы  заңдық  нормаларын  талдау  саласында,
оның жүзеге асуына ұсыныстар жасау.

Дисциплина  «Административное  право  Республики  Казахстан»  является
юридической  и  изучается  всеми  студентами,  специализирующиеся  в  различных
областях юридической науки и практики..

Цели  курса  -  ознакомление   студентов  с  одной  из  важнейших  отраслей
казахстанской  системы  права,  с  особенностями  всех  основных  институтов
административного права.

В  содержание  данного  курса  входит  определение  сущности  и  значение
административного права как отрасли права РК. Особое внимание уделяется изучению
административно  –  правового  статуса  гражданина  в  сфере  государственного
управления,  формам и методам деятельности  исполнительной власти,  анализируется
система мер административно-правового принуждения и порядок их применения.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать: теоретические  положения  науки  административного  права  и

административное право как элемента единой системы казахстанского права;
Уметь: анализировать  действующее  административное  законодательство  в

целом,  а  также  положения  его  отдельных  подотраслей  и  институтов;
самостоятельно  мыслить,  излагать  собственную  позицию,  аргументировать  ее
административно-правовой терминологией и ссылками на нормативные акты.

Владеть: навыками практического применения полученных знаний в области
государственного управления.

Быть компетентным:
-  способен осуществлять профессиональную деятельность в сфере правового

регулирования  административных  правоотношений  на  основе  развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

- способен обеспечивать соблюдение норм административного права, опираясь
на юридическую теорию и практику;

 - ориентирован на использование своих профессиональных компетенций для
охраны прав и законных интересов граждан; 

- в области анализа существующих законодательных норм административного
права, внесение предложений по их совершенствованию;

The discipline "Administrative law of the Republic of Kazakhstan" is legal and is
studied by all students, specializing in various areas of jurisprudence and practice.

The  course  purposes  -  acquaintance  of  students  with  one  of  the  most  important
branches  of  the  Kazakhstan  system  of  the  right,  with  features  of  all  main  institutes  of
administrative law.

The  maintenance  of  this  course  includes  definition  of  essence  and  value  of
administrative law as branches of the right of RK. The special attention is paid to studying
administratively – legal status of the citizen in the sphere of public administration, to forms
and methods of activity of executive power, the system of measures of administrative and
legal coercion and an order of their application is analyzed.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
Nobility: theoretical provisions of science of administrative law and administrative

law as element of uniform system of the Kazakhstan right;
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To be able:  to analyze the existing administrative legislation in general,  and also
provisions of its separate subsectors and institutes;

independently  to  think,  state  own position,  to  reason  it  administrative  and  legal
terminology and links to regulations.

To own: skills of practical application of the gained knowledge in the field of public
administration.

To be competent:
-  able  to  carry  out  professional  activity  in  the  field  of  the  legal  adjusting  of

administrative legal relationships on the basis of the developed sense of justice, legal thinking
and legal culture; 

- able to provide the observance of norms of administrative law, leaning against a
legal theory and practice;

 - oriented to the use of the professional competenses for the guard of rights and legal
interests of citizens; 

- in the areas of analysis of existent legislative norms of administrative law, making
suggestions on their perfection.

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Мемлекет және құқық теориясы, Қазақстан Республикасының мемлекет және

құқық тарих, ҚР Конституциялық құқығы.
Теория государства и права,  История государства и права, Конституционное

право РК.
Theory of State and Law, History of State and Law of the Republic of Kazakhstan

Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan.
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
ҚР  азаматтық  құқығы,  ҚР  азаматтық  іс  жүргізу  құқығы,  Адвокатура,

Халықаралық жеке құқығ, Тәжірибе.
Гражданское  право  РК,  Граждаское  процессуальное  право  РК,  Адвокатура,

Международное частное право, Практика.
Civil Law of the Republic of Kazakhstan, Civil Procedure Law of the Republic of

Kazakhstan, Advocacy, Private International Law, Practice.

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:
1. Жетписбаев  Б.А.,  Тыныбеков  С.Т.,Кусаинов  Д.О.  Әкімшілік  жауаптылық  :

оқулық.- Алматы : НұрПресс, 2014.-352 бет.
2. Сабитова  А.А.  Администратвиное  право :  учебное  пособие.  -  Өскемен  :

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2016.-152 бет.
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару  құқығы
Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан
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Penal law of the Republic оf Kazakhstan
 Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
UIPRK-3307
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
3 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
6 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
5кредита
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
Д.ю.н Рахимбердин К.Х., ст.преподаватель Кусманова Л.Е.

«Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару құқығы» пәні заңдық болып
табылады және оны  заң ғылымы мен құқыққорғаушылық тәжірибесінің қылмыстық-
құқықтық саласында оқитын  студенттер оқиды.

Курстың  мақсаты:  қылмыстық  атқару  заңнамасының  жүйесімен  орган
жүйесінің,жазаны атқарушы,жазаны орындаудың өзгешілігімен танысу.

Бұл пәнде ҚР-ң қылмыстық-атқару заңдары, ҚР-ғы сотталғандардың құқықтық
жағдайы,  мемлекеттік  органдары  мен  мекемелерінің  жаза  атқару  жүйесі  және
қызметкерлері,  ҚР-сындағы сотталғандардың құқықтық жағдайы, бас бостандығынан
айыруға соттталғандарды топастыру  және бас бостандағынан айыру орындарындағы
ұстау  режимін  құқықтық  реттеу,  сотталғандардың  әлеуметтік  жағдайлары,  жазаның
ерекшелігіне байланысты өтеу түрлері қарастырылады.

Пәннің  мазмұны:  «Қазақстан  Республикасының  қылмыстық-атқару  құқығы»
пәні  Жалпы бөлімінде  қылмыстық атқару  құқығының түсінігі,  пәні,  қайнар  көздері,
қылмыстық  саясаттың  негізгі  бағыттары,  қылмыстық  атқару  құқығының нормалары
мен қатынастары, Қазақстан Республикасындағы жазаны атқару жүйесінің мемлекеттік
органдары мен мекемелерінің,  лауазымды тұлғаларының, сотталғандардың құқықтық
жағдайы  (құқықтық  мәртебесі),  Ерекше  бөлімінде  бас  бостандығынан  айыруға
сотталғандарды   топтастыру  және  бас  бостандығынан  айыру  орындарындағы  ұстау
режимін  құқықтық  реттеу,  сотталғандардың  әлеуметтік  жағдайлары,  жазаның
ерекшелігіне  байланысты  өтеу  түрлері,  сотталғандардың  әлеуметтік  бейімделуіне
көмек көрсетудің құқықтық реттелуі туралы білімдерді қарастырады.

Студент курс аяқталғаннан кейін мынаған міндетті:
Білу  керек:  Қылмыстық  атқару  заңнамысын  және  мемлекеттегі  қылмыстың

жағдайын.
Істеу керек:қылмыстық атқару заңнамасына анализ беру,жазаны өтеушілердің

жағдайларын жақсарту.
Дағдылана білу:анализдың және қылмыстық-елгезек заңнаманың құқықтықтың

актісінің  талғап-талдап  түсіндіруінің  дағдыларымен;  дүниежүзілік  және  отандық
үрдістің басын аш- дағдыларымен криминалды шеңбер  және пенитенциар тәжірибеде; 

Құзыретті болу:
- құқық қолданушылық пентенциар тәжірибесі саласында; 
- заңдылық пен құқықтық тәртіпті,  жеке тұлғалардың қауіпсіздігін,  қоғамды,

мемлекетті қамтамасыз етуге байланысты лауазымды міндеттерін орындауға дайын; 
-  жеке  тұлғаның  ар-намысын,  абыройын  құрметтеуге,  адам  мен  азаматтың

құқықтары мен бостандықтарын қорғауға және сақтауға.
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Дисциплина  «Уголовно-исполнительное  право  Республики  Казахстан»
является  юридической  и  изучается  студентами  уголовно-правового  профиля,
специализирующимися в юридической науке и правоохранительной практике.

Содержание  дисциплины: В  соответствии  с  УИК  РК  в  Общей  части
дисциплины излагаются  темы,  связанные с  теоретическими проблемами исполнения
наказания.  Исходя  из  указанных  изменений,  по-новому  рассматриваются  понятие,
содержание  и  механизм  реализации  политики  государства  в  сфере  исполнения
наказания; понятие и предмет уголовно-исполнительного права; содержание уголовно-
исполнительных  отношений;  правовое  положение  лиц,  отбывающих  наказание;
механизм  правового  положения  режима,  труда  и  воспитательной  работы  с
осужденными.  В  Особенной  части  дисциплины  излагаются  темы,  связанные  с
порядком и условиями исполнения всех видов наказания, основаниями освобождения
от  наказания,  и  оказания  помощи  освобожденным,  контроля  за  условно-
освобожденным, правового регулирования содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в содержании преступлений.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать: уголовно-исполнительного законодательства.
Уметь:  анализировать  нормы  уголовно-исполнительного  законодательства;

выбирать   оптимальные  пути    решения  задачи  по  исправлению  осужденных;
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
криминологических тенденциях, о состоянии преступности в стране и мире

Владеть:   навыками  анализа  и  интерпретации  правовых  актов  уголовно-
исполнительного  законодательства;  навыками  выявления  мировых  и  отечественных
тенденций  в  криминальной  сфере   и  пенитенциарной  практике;  навыками  анализа
различных ситуаций  пенитенциарной практики и формулирования выводов.

Быть компетентным:
- в области правоприменительной пенитенциарной практике;
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
-  способен  уважать  честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и  защищать

права и свободы человека и гражданина.

The discipline "The criminal and executive right of the Republic of Kazakhstan" is
legal  and  is  studied  by  the  students  of  a  criminal  and  legal  profile  specializing  in
jurisprudence and law-enforcement practice.

Discipline purpose: 
Content of discipline: According to WICK RK in the General part of discipline are

stated the subjects connected with theoretical problems of an execution of the punishment.
Proceeding  from the  specified  changes,  the  concept,  the  contents  and  the  mechanism  of
realization of policy of the state of the sphere of an execution of the punishment in a new way
are considered; concept and subject of the criminal and executive right; maintenance of the
criminal and executive relations; a legal status of the persons serving sentence; the mechanism
of a legal status of the mode, work and educational work with the condemned. In Special part
of discipline the subjects connected with the order and conditions of execution of all types of
punishment,  the  bases  of  release  from  punishment,  and  assistance  released,  control  for
conditional released, legal regulation of detention of suspects and the crimes accused of the
contents are stated.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
To be able: to analyze standards of the criminal and executive legislation; to choose

optimum solutions of a task of correction of the condemned; to analyze and interpret data of
domestic and foreign statistics on criminological tendencies, on a condition of crime in the
country and the world
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To own: skills of the analysis and interpretation of legal acts of the criminal and
executive legislation; skills of identification of world and domestic tendencies in the criminal
sphere and penitentiary practice; skills of the analysis of various situations of penitentiary
practice and formulation of conclusions.

to be competent:
- in area of to правоприменительной пенитенциарной practice;
-готов to implementation of position requirements on providing of legality and law

and order, safety of personality, society, state; 
- able to respect honour and dignity of personality, observe and protect rights and

freedoms of man and citizen.
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
ҚР  конституциялық  құқығы,  ҚР  құқық  қорғау  органдары,  ҚР  Қылмыстық

құқығы.
Конституционное право РК, Правоохранительные органы РК, Уголовное право

РК.
Constitutional law of RK, Law Enforcement RK, Criminal Law of the RK.
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
Қазақстан Республикасындағы және шет мемлекеттердегі жаза баламалары
Альтернативы наказанию в РК и зарубежных странах 
Alternatives to punishment in the Republic of Kazakhstan and other countries

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:

1. Чукмаитов, Д. С. Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан [Текст] :
учеб. пособие /  Д. С. Чукмаитов ;  М-во образования и науки РК, ЖГУ им. И.
Жансугурова. - Изд. 2-е, перераб., с учетом новой ред. Уголовно-исполнительного
кодекса от 05 июля 2014 года. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2016. - 312 с. -  ISBN
9786012881172 

2. Жукенов А.Т. Квалификация преступлений. – Астана, 2014.  
3. Токубаев,  З.  С. Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан.  Общая

часть  [Текст]  :  учеб.  пособие  /  З.  С.  Токубаев,  К.  З.  Токубаев  ;  МВД  РК.  -
Караганды : Изд-во Кар. Акад. МВД РК, 2013.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Сыбайлас жемқорлықпен күрес негіздері
Основы противодействия коррупции
Framework for combating corruption
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code

Ф ДП ВКГУ 063-13-08



 OPK -3306
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 
 БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
 3год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
 5семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
 5 кредита
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
Ст.преподаватель Еркінқызы З.

 «Сыбайлас жемқорлықпен күрес негіздері» пәні заңдық болып табылады және
оны   заң  ғылымы  мен  құқыққорғаушылық  тәжірибесінің  қылмыстық-құқықтық
саласында оқитын  студенттер оқиды.

Курстың  максаты:Сыбайлас  жемқорлықтың  ұғымы  мен  мәні;Сыбайлас
жемқорлықтың  негізгі  белгілері;Халықаралық  құқықтағы  сыбайлас  жемқорлықтың
ұғымы

Курстың мазмұны:Сыбайлас  жемқорлық (коррупция)  –  қазіргі  кезеңде  әрбір
мемлекетте белең алған қоғам үшін қауіпті  құбылыстардың бірі.  Оның тамыры ерте
тарихи дәуірлерден  бастау  алады. Бұл күрделі  де кең ауқымды әлеуметтік  құбылыс
және  көптеген  әртүрлі  деңгейдегі  құқық  бұзушылықтарды  біріктіреді  (қылмыс
құрамдары, әкімшілік және тәртіптік құқықбұзушылықтар).

Білу  керек:  адам  құқықтары  мен  ұлттық  қауіпсіздікке  нұқсан  келтіруші
құбылыс ретінде ұлттық қауіпсіздік ұғымы және оны қамтамасыз ету шаралары мен
сыбайлас жемқорлық; адам құқықтарын қамтамасыз ету және сыбайлас жемқорлықтың
кері ықпалы

Істеу  керек:  өзінің  алған  білімін  политикалық  сараптамада  қолдана  білу
сыбайлас жемкорлыққа қарсы тұруға байланысты шараларға анализ жасау.   

Құзыретті болу:
- нормативтік құқықтық актілердің жобаларына заңдық сараптама жүргізуге,

соның ішінде  жемқорлықты табуға байланысты оның ережелерін анықтау мақсатында
қатысу;

-  жеке  тұлғаның  ар-намысын,  абыройын  құрметтеуге,  адам  мен  азаматтың
құқықтары мен бостандықтарын қорғауға және сақтауға.

Дисциплина «Основы противодействия коррупции» является  юридической и
изучаетя  студентами  уголовно-правового  профиля,  специализирующимися  в
юридической науке и правоохранительной практике.

Цель:  формирование  представлений  о  международном  и  национальном
законодательстве,  регулирующем противодействие  коррупции,  основных подходах к
формулированию стратегии противодействия коррупции. 

Содержание курса: Курс «Основы противодействия коррупции» рассматривает
понятие  коррупции  как  негативного  социального  явления,  причины  и  условия
способствующие  проявлению  коррупции,  основные  принципы  противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы
с ней, минимизации и ликвидации коррупционных правонарушений.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать:  основные  определения  коррупции,  международное  и  национальное

законодательство,  регулирующее  противодействие  коррупции,  основные  подходы  к
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формулированию  стратегии  противодействия  коррупции  и  базовые  элементы  такой
стратегии.

Уметь: применять полученные знания в политическом анализе, в деятельности
органов  государственной  власти,  политических  и  общественных  организаций,
анализировать проблемы, связанные с коррупцией и противодействием ей.  

Владеть:  умением  распознавать  коррупцию  как  элемент  социально-
политической жизни общества в международном и национальном контексте, анализом
деятельности  органов  государственной  власти,  политических  и  общественных
организаций в сфере противодействия коррупции и принимать в ней участие, выявлять
конструктивные  и  неэффективные  подходы  к  решению  проблемы  коррупции  на
национальном, региональном и местном уровне и формулировать обоснованную точку
зрения по проблеме разработки и реализации антикоррупционной политики.

Быть компетентным:
-  в  области  участия   в  проведении  юридической  экспертизе  проектов

нормативных  правовых  актов,  в  том  числе  в  целях  выявления  в  них  положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции;

-  способен  уважать  честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и  защищать
права и свободы человека и гражданина.

The  discipline  of  "A  corruption  counteraction  basis"  is  legal  and  изучаетя  the
students of a criminal  and legal profile specializing in jurisprudence and law-enforcement
practice.

Purpose: formation of ideas of the international and national legislation regulating
corruption  counteraction,  the  main  approaches  to  a  corruption  counteraction  strategy
formulation. 

Maintenance of a course: The course "Corruption Counteraction Bases" considers
concept  of  corruption  as  negative  social  phenomenon,  reason  and  condition  promoting
corruption  manifestation,  the  basic  principles  of  counteraction  of  corruption,  legal  and
organizational bases of the prevention of corruption and fight against it,  minimization and
eliminations of corruption offenses.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
Nobility: the main definitions of corruption, the international and national legislation

regulating  corruption  counteraction,  the  main  approaches  to  a  formulation  of  strategy  of
counteraction of corruption and Basic Elements of such strategy.

To be able: to apply the gained knowledge in the political  analysis, in activity of
public authorities, political and public organizations, to analyze the problems connected with
corruption and counteraction by it.  

To own:  ability  to  distinguish  corruption  as  an element  of  socio-political  life  of
society in the international and national context, the analysis of activity of public authorities,
political and public organizations in the sphere of counteraction of corruption and to take in it
part,  to  reveal  constructive  and  inefficient  approaches  to  a  solution  of  the  problem  of
corruption at national, regional and local level and to formulate the reasonable point of view
on a problem of development and realization of anti-corruption policy.

to be competent:
- in area of participating  in realization to legal examination of projects of normative

legal acts, including for an exposure in them positions assisting conditioning for the display of
corruption;

- able to respect honour and dignity of personality, observe and protect rights and
freedoms of man and citizen.

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites. 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы, Криминология.
Административное право РК, Уголовное право РК, Криминология.
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Administrative Law of the Republic of Kazakhstan, Criminal Law of the Republic of
Kazakhstan, Criminology.

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
Мемлекеттік  қызмет  және  басқару,  Қылмыстарды  саралаудың  теориялық

негіздері, Тәжірибе.
Государственная служба и управление,  Теоретические основы квалификации

преступлений, Практика. 
State Service and Management, Theoretical Foundations of Criminal Qualification,

Practice.

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:
1. Основы антикоррупционной  культуры: учебное пособие. Под общей редакцией

д.  б.  н.,  профессора Б.  С.  Абдрасилова.  –Астана:  Академия государственного
управления при Президенте Республики Казахстан, 2016. – 176 с.

2. Противодействие  коррупции [Текст]  :  учеб.  и  практикум для академического
бакалавриата / под ред. Е. В. Охотского. - 2-еизд., испр. - М. : Юрайт, 2016. - 367
с.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
Основы антикоррупционной культуры
Bases of anticorruption culture 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
 OАK -2202
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
 БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
 2 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
3 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
 3 кредита
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
К.ю.н., доцент Байркенова Г.Т., Орсаева Р.А.

«Жемқорлыққа  қарсы  мәдениет  негіздері»  пәні  –  жастардың  білім  алу
үдерісіндегі өзінің мүмкін болатын салдары бойынша ұзақ мерзімді, стратегиялық және

Ф ДП ВКГУ 063-13-08



ең тиімді сыбайлас жемқорлыққа карсы бағыт. 
Мақсаты:  «Жемқорлыққа  қарсы  мәдениет  негіздері»  оқу  пәнінің  негізгі

мақсаты – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша және осы негізде аталған
құбылысқа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі білім арқылы қалыптастыру.

Куртың  мазмұны:  «Жемқорлық»  түсінігінің  теориялық-әдістемелік  негіздері.
Қазіргі  мемлекеттердегі  сыбайлас  жемқорлықтың  тасымалдануы.  Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жағдайлары ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-
экономикалық  қатынастарын  жетілдіру.  Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  мәдениеттің
қалыптастыру.  Жастардың  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  мәдениетін  қалыптастыру
ерекшеліктері.  Сыбайлас  жемқорлықтың  мінез-құлық  табиғатының  психологиялық
ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуының этникалық
ерекшеліктері.  ҚР-ғы ұлттық қауіпсіздіктің  факторы ретінде  сыбайлас  жемқорлыққа
төзбеушілікті  қалыптастыру.  Сыбайлас  жемқорлық  әрекеті  үшін  құқықтық
жауапкершілік.  Діни  ережелер  мен  құндылықтар  қоғамның  сыбайлас  жемқорлыққа
қарсы  мәдениетінің  қағидаты  ретінде.  Әр  түрлі  аймақтардағы  сыбайлас  жемқорлық
әрекеті  үшін  моральдық-этикалық  жауапкершілік.  Шенеунік  институтының
қалыптасуы және әлеуметтік құбылыс ретінде сыбайлас жемқорлықтың көрініс беруі
мен таралуы үшін жағдайлардың жасалуы. Сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша
халықаралық  тәжірибе:  құқықтық  аспект.  ҚР-ғы  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  іс-
қимылдың құқықтық және ұйымдастырулық негіздері. Сыбайлас жемқорлық Қазақстан
Республикасының әлеуметтік-мемлекеттік  әрекетсіздігінің  көрінісі  мен  қауіпсіздігіне
қатер ретінде.  

Студент курс аяқталғаннан кейін міндетті 
Білу:  Зерттеп  отырған  саладағы  алдыңғы  қатарлы  білім  элементтерін  қоса

алғанда, сол сала бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу.
Істеу керек: Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу. 
Дағдылана білу: Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саласындағы

мәселелерді шешуге дағдылану.
Пән  келесі  құзыреттіліктердің  қалыптасуына  бағытталған:  дүниетанымдық,

кәсіби, зерттеушілік, коммуникативтік, өзіндік менеджметтік. 

Дисциплина «Основы антикоррупционной культуры» изучаетcя студентами в
целях  формирования  антикоррупционной  культуры,  выработке  знаний,  умений  и
навыков в области противодействия коррупции.

Цель:  формирование  знаний,  умений  и  навыков  в  области  деятельности,
осуществляемой субъектами противодействия коррупции по сохранению и укреплению
в  обществе  системы  ценностей,  отражающей  нетерпимость  к  коррупции,  создание
нулевой терпимости к явлению  коррупции в студенческой среде.

Содержание курса: Курс «Основы антикоррупционной культуры» направлен на
изучение  понятия  антикоррупционной  культуры,  механизмов  совершенствования
социально-экономических  отношений,  как  условий  для  формирования
антикоррупционной  культуры,   правового  противодействия  развитию  коррупции  в
Республике Казахстан; изучение реформ государственного управления, направленные
на  противодействие  коррупции,   изучение  особенностей  формирования
антикоррупционной  культуры  в  различных  социальных  группах,  особенности
морально-этической ответственности за  коррупционные деяния  в различных сферах,
религиозных  норм  и  ценностей,  как  принципов  антикоррупционной  культуры
общества, психологические особенности природы коррупционного поведения.  

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать: основные определения антикоррупционной культуры, международное и

национальное законодательство, регулирующее противодействие коррупции, основные
подходы  к  формированию  антикоррупционной  культуры  в  различных  социальных
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группах,  меры  ответственности  за  коррупционные  правонарушения  в  различных
сферах.

Уметь:  применять  полученные  знания  в  анализе,  в  деятельности  органов
государственного  управления  по  формированию  антикоррупционной  культуры
общества в части правового и социального противодействия коррупции и борьбе с ней
как с социальным явлением. 

Владеть навыками: умением распознавать коррупцию как элемент социально-
политической жизни общества в международном и национальном контексте, анализом
деятельности  органов  государственной  власти,  политических  и  общественных
организаций в сфере противодействия коррупции и принимать в ней участие, навыками
формирования антикоррупционной культуры в различных социальных средах.

Дисциплина  направлена  на  формирование  компетенций:  мировоззренческой,
профессиональной, исследовательской, коммуникативной,  самоменеджмента.

The discipline " Bases of anticorruption culture" is studied by students in order to
create  an anti-corruption culture,  the development  of knowledge and skills  in the field of
combating corruption.

Purpose: creation of knowledge and skills in the field of the activities carried out
anti-corruption  entities  to  preserve  and  strengthen  the  social  value  system  that  reflects
intolerance of corruption, creating zero tolerance for corruption phenomenon among students.

Course content: The course " Bases of anticorruption culture" is aimed at studying
the concept  of  an anti-corruption culture and mechanisms to improve the socio-economic
relations,  as  the  conditions  for  the  formation  of  an  anti-corruption  culture,  counter
pravovovogo  korrruptsii  development  in  the  Republic  of  Kazakhstan;  study  public
administration reforms aimed at fighting corruption, the study of peculiarities of forming an
anti-corruption  culture  in  different  social  groups,  especially  the  moral  and  ethical
responsibility for acts of corruption in various fields, religious norms and values such as the
principles  of  anti-corruption  culture  in  the  society,  the  nature  of  the  psychological
characteristics of corrupt behavior.

Course content: The course " Bases of anticorruption culture" is aimed at studying
the concept  of  an anti-corruption culture and mechanisms to improve the socio-economic
relations,  as  the  conditions  for  the  formation  of  an  anti-corruption  culture,  counter
development in the Republic of Kazakhstan; study public administration reforms aimed at
fighting corruption, the study of peculiarities of forming an anti-corruption culture in different
social groups, especially the moral and ethical responsibility for acts of corruption in various
fields,  religious  norms and values  such as  the principles  of  anti-corruption culture  in  the
society, the nature of the psychological characteristics of corrupt behavior.

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites. 
ҚР  әкімшілік  құқығы,  Қазақстан  Республикасының  Қылмыстық  құқығы,

Криминология.
Административное  право  РК,  Уголовное  право  Республики  Казахстан,

Криминология.
Administrative Law of the Republic of Kazakhstan, Criminal Law of the Republic of

Kazakhstan, Criminology.
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
Мемлекеттік  қызмет  және  басқару,  Қылмыстарды  саралаудың  теориялық

негіздері.
Государственная служба и управление,  Теоретические основы квалификации

преступлений. 
Theoretical basis of the crime definition

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:
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1. Основы  антикоррупционной   культуры:  учебное  пособие.  Под  общей
редакцией  д.  б.  н.,  профессора  Б.  С.  Абдрасилова.  –Астана:  Академия
государственного управления при Президенте Республики Казахстан, 2016. –
176 с.

2. Противодействие коррупции [Текст] : учеб. и практикум для академического
бакалавриата / под ред. Е. В. Охотского. - 2-еизд., испр. - М. : Юрайт, 2016. -
367 с.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Криминология 
Криминология 
Criminology
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
Krim -2304
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
 БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
 2год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
 3 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
 5 кредита
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
Зав. Кафедрой, к.ю.н., доцент Рахимбердин К.Х.,  к.ю.н., доцент Орсаева Р.А.

 «Криминология» пәні  заңдық болып табылады және оны  заң ғылымы мен
құқыққорғаушылық  тәжірибесінің  қылмыстық-құқықтық  саласында  оқитын
студенттер оқиды.

Мақсаты  –  қылмыстылық  құбылысы  туралы  білімді  қалыптастыру,
қылмыскердің  тұлғасы,  қылмыстылықтың  себептерін  және  оны  алдын  алу  туралы
білімді қалыптастыру. 

Пәннің  мазмұны:  «Криминология»  пәнінің  мазмұнына  криминологияның
тарихи  қалыптасуы,  оның  міндеті  мен  мақсаты,  қылмыстылықтың  жекелеген
түрлерінің  себептері,  алдын-алу,  ескерту,  профилактикалық  шаралармен  әсер  ету,
болжау мен саралау кіреді.

              Студент курс аяқталғаннан кейін мынаған міндетті:
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Білу  керек:  алған  білімін  озінің  құқықтық  саласында  қолдана  білу,
         Істеу керек:-қылмыстылықты ескерту, алдын алудағы қылмыстық заңдардың
жетілдірілуін  түсіндіру.  Қылмыстылықты  ескертудегі  алдын-алу  шараларының
тиімділігін көрсету.

 Дағдылана  білу:  -криминология  пәнін  толық  мөлшерде  игеріп,білу
Құзыретті болу:

- нормативтік құқықтық актілердің жобаларына заңдық сараптама жүргізуге,
соның ішінде  жемқорлықты табуға байланысты оның ережелерін анықтау мақсатында
қатысу;

- заңдылық пен құқықтық тәртіпті,  жеке тұлғалардың қауіпсіздігін,  қоғамды,
мемлекетті қамтамасыз етуге байланысты лауазымды міндеттерін орындауға дайын; 

-  жеке  тұлғаның  ар-намысын,  абыройын  құрметтеуге,  адам  мен  азаматтың
құқықтары мен бостандықтарын қорғауға және сақтауға.

Дисциплина  «Криминология»  является  юридической  и  изучаетя  студентами
уголовно-правового  профиля,  специализирующимися  в  юридической  науке  и
правоохранительной практике.

Цель:  формирование  знаний  о  преступности  как  явлении,  личности
преступника, причинах и предупреждении преступности.

Содержание курса: История возникновения криминологии, основные понятия и
цели,  методы  криминологических  исследований,  составляющие  предмет  изучения
дисциплины:  преступность  как  явление,  личность  преступника,  причины  и
предупреждение преступности.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать: содержание  и  проблемы  криминологии;  методические  основы

криминологических исследований;
Уметь: применять полученные знания в своей профессиональной деятельности;

использовать  знания  при  решении  конкретных  задач  в  процессе  практических
отношений;

Владеть:  навыками  управления  самостоятельной  работой  обучающихся;
эффективного  осуществления  правового  воспитания,  разработки  нормативных
правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности.

Быть компетентным:
-  в  области  участия   в  проведении  юридической  экспертизе  проектов

нормативных  правовых  актов,  в  том  числе  в  целях  выявления  в  них  положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции;

-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

-  способен  уважать  честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и  защищать
права и свободы человека и гражданина.

The discipline "Criminology" is legal and изучаетя the students of a criminal and
legal profile specializing in jurisprudence and law-enforcement practice.

Purpose: formation of knowledge of crime as phenomenon, identity of the criminal,
reasons and prevention of crime.

Maintenance  of  a  course:  The  history  of  emergence  of  criminology,  the  basic
concepts and the purposes, methods of criminological researches making a subject of studying
of discipline: crime as phenomenon, identity of the criminal, reason and prevention of crime.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
Nobility: contents and problems of criminology; methodical bases of criminological

researches;
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To  be  able:  to  apply  the  gained  knowledge  in  the  professional  activity;  to  use
knowledge at the solution of specific objectives in the course of the practical relations;

To  own:  skills  of  management  of  independent  work  of  the  trained;  effective
implementation of legal education, development of regulations according to a profile of the
professional activity.

to be competent:
- in area of participating  in realization to legal examination of projects of normative

legal acts, including for an exposure in them positions assisting conditioning for the display of
corruption;

-готов to implementation of position requirements on providing of legality and law
and order, safety of personality, society, state; 

- able to respect honour and dignity of personality, observe and protect rights and
freedoms of man and citizen.

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Мемлекет  және  құқық  теориясы, ҚР  Қылмыстық  құқығы,  ҚР  қылмыстық-

атқару құқығы. 
Теория государства и права, Конституционное право РК, Уголовное право РК 
Theory of State and Law, Criminal Law of RK, the Criminal Procedural Law of the

RK.
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
ҚР  қылмыстық-атқару  құқығы,  Қазақстан  Республикасындағы  және  шет

мемлекеттердегі жаза баламалары, Тәжірибе.
Уголовно-процессуальное  право  РК,  Альтернативы  наказанию  в  РК  и

зарубежных странах, Практика. 
The  Criminal  Procedural  Law  of  the  Republic  of  Kazakhstan,  Alternatives  to

punishment in the Republic of Kazakhstan and other countries, Practice.

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:

1. Долгова А.И. Криминология [Текст] / А. И. Долгова. - 3-изд.,перераб. и доп. - М.
: НОРМА : ИНФРА-М, 2015. - 384 с

2. Жукенов А.Т. Квалификация преступлений. – Астана, 2014.  
3. Татаринова, Лола Фуркатовна. Преступления в сфере компьютерных технологий

:  [моногр.]  /  Л.  Ф.  Татаринова  ;  КазНУ  им.  Аль-Фараби.  -  Алматы  :  Казак
университетi, 2014. - 223 с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name 
Қылмыстарды саралаудың теориялық негіздері
Теоретические основы квалификации преступлений
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Theoretical basis of the crime definition
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
 TOKP-4303
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
 ПД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
 4 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
 7 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
 5 кредита
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
ст. преподаватель Каленова А.А., Амиргалиев А.С.

 «Қылмыстарды саралаудың теориялық негіздері» пәні заңдық болып табылады
және оны  заң ғылымы мен құқыққорғаушылық тәжірибесінің қылмыстық-құқықтық
саласында оқитын  студенттер оқиды.

Мақсаты: қылмыстарды саралаудың негізі туралы, қылмыстық заңнамалардың
негізгі ережелері қылмысты саралауға байланысты сұрақтар туралы білімді жетілдіру.

Мазмұны:  Қылмыстарды  саралаудың  теориялық  негіздері  курсы  ҚР-ның
қылмыстық  құқық  пәнінің  құрылымды  бөлігі  болып  табылады.  Ол  қылмыстардың
көптілігі,  жиынтығы,  қайталануы және тағы басқа  қылмыстық құқықығының негізгі
ережелері мен, категорияларың зерттейді. Курсты оқу-қылмыстың белгілерің, қылмыс
құрамын және қылмысқа қатысудың түсінігін терең талқылау мен байланысты.

Студент курсты оқып бітіргеннен кейін меңгеруі тиіс:
Білу  керек:  қылмысты  саралаудың  негізгі  түсінігін;  қылмысты  саралаудың

ережесін;  қылмыстық  саралаудың  түрлерін,  қылмыстық  саралаудың  теориялық
негіздерін,  қылмыстық  заңнамасының  негізгі  ережелері  қылмыстық  саралауға
байланысты сұрақтар.

Істеу керек:тәжірибелік мәселелерді шешу кезінде теориялық білімді қолдану.
Дағдылана  білу:  тұлға  жасаған  қылмыстың  нақты  белгілерінің  қылмыстық-

құқықтық  нормаларда  көзделеген  нақты  қылмыс  құрамының  белгілеріне  дәл
келетіндігін анықтау.

Құзыретті болу: қылмысты саралау ережелері саласында.

Дисциплина  «Теоретические  основы  квалификации  преступлений»  является
юридической  и  изучается  студентами  уголовно-правового  профиля,
специализирующимися в юридической науке и правоохранительной практике.

Цель: формирование знаний об основах квалификации преступления; основных
положениях  уголовного  законодательства,  касающихся  вопросов  квалификации
преступлений.

Содержание:  Курс  «Теоретические  основы  квлификации  преступлений»
является  составной  частью  уголовного  права  и  рассматривает  объективные  и
субъективные  признаки  состава  преступления,  разграничение  смежных  составов
преступлений, определяет относимость содеянного к определнной статье Уголовного
кодекса РК.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать: основные понятия квалификации преступлений; правила квалификации

преступлений; виды квалификации преступлений; основы квалификации преступления;
основные  положения  уголовного  законодательства,  касающиеся  вопросов
квалификации преступлений.
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Уметь:  применять  полученные  теоретические  знания  при  решении
практических задач.

Владеть: способностью  установления  точного  соответствия  признаков
совершенного  деяния  признакам  конкретного  состава  преступления  (совокупности
фактов и обстоятельств).

Быть компетентным: - в области правил квалификациии преступлений.

The discipline "Theoretical bases of qualification of crimes" is legal and is studied by
the students of a criminal and legal profile specializing in jurisprudence and law-enforcement
practice.

Purpose:  formation  of  knowledge of  bases  of  qualification  of  a  crime;  the  basic
provisions of the criminal legislation concerning questions of qualification of crimes.

Contents: The course "Theoretical Bases of a Kvlifikation of Crimes" is a component
of criminal law and considers objective and subjective signs of corpus delicti, differentiation
of  adjacent  structures  of  crimes,  defines  relevancy  of  deeds  to  opredelnny  article  of  the
Criminal code of RK.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
Nobility: basic concepts of qualification of crimes; rules of qualification of crimes;

types of qualification of crimes; bases of qualification of a crime; the basic provisions of the
criminal legislation concerning questions of qualification of crimes.

To be able:  to apply the gained theoretical knowledge at the solution of practical
tasks.

To own: ability of establishment of exact compliance of signs of perfect act to signs
of concrete corpus delicti (set of the facts and circumstances).

To be competent: - in area of rules of квалификациии crimes.
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
ҚР қылмыстық құқығы, Криминология, ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы.
Теория государства и права,  Уголовное право РК,  Криминология,  Уголовно-

процессуальное право РК.
Criminal Law the Republic of Kazakhstan, Criminology, Criminal Law of the RK.
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
Өндірістік тәжірибе.
Производственная  практика.
Productive  practice

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:
1. Долгова А.И. Криминология [Текст] / А. И. Долгова. - 3-изд.,перераб. и доп.

- М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2015. - 384 с
2. Агыбаева Л.А. По новым составам правонарушений//Юридическая газета. –

25.02.2015 г. 
3. Нурболатов А.Н. Иные меры уголовно-правового воздействия за совершение

преступлений : учеб. пособие / А. Н. Нурболатов ; КазНУ им. аль-Фараби. -
Алматы : Қазақ университетi, 2014. - 312 с.

4. Уголовный кодекс Республики Казахстан. - Алматы : Юрист, 2017. - 212 с.
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.
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Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Жаза тағайындаудың теориясы мен тәжірибесі 
Теория и практика назначения наказания
Theory and practice of sentencing
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
 TPNN -3308
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
 ПД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
3 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
5 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
5 кредита
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
 ст. преподаватель Каленова А.А., Амиргалиев А.С.

 «Жазаны  тағайындаудың  теориясы  мен  тәжірибесі»  пәні  заңдық  болып
табылады және оны  заң ғылымы мен құқыққорғаушылық тәжірибесінің қылмыстық-
құқықтық саласында оқитын  студенттер оқиды.

Мақсаты:  жаза  тағайындаудың  жалпы  және  жеке  (арнайы)  бастамалары
жөнінде білімді қалыптастыру.

Курстың  мазмұны:  Бұл  курс  қылмыстық  құқықтын  ең  маңызды
институттарының бірі болып табылатын жаза тағайындаудың теориялық мәселелерін
және  қылмыстық-құқықтық  әсер  етудің  көлемін  анықтау  жөніндегі  сот  тәжиребесін
терең зерттеуді көздейді.

Студент курс аяқталғаннан кейін мынаған міндетті:
Білу керек: жаза тағайындаудың түсінігі,  анықтамасы және қағидалары; жаза

тағайындаудың  жалпы  бастамалары;  қылмыстық  жауапкершілікті  және  жазаны
жеңілдететін  және  ауырлататын  мән-жайлар;  заңға  сәйкес  жазадан  қарағанда  жеңіл
жаза  түрін  тағайындау;  қылмыс  жиынтығына  және  үкім  жиынтығына  қарай  жаза
тағайындау, жаза тағайындаудың жеке (арнайы) бастамалары; шартты түрде сотталу;
құқықтық табиғат , қолданудың тәртібі мен күшін жою; шет мемлекеттерде қылмыстық
құқықтағы жаза тағайындау.

Істеу  керек:  қылмыстық  жауапкершілікті  және  жазаны  жеңілдететін  және
ауырлататын  мән-жайларды  білуге;  заңға  сәйкес  келетін  жазаға  қарағанда  жеңіл
жазаны тағайындауға болатын негіздер;  қылмыс жиынтығына және үкім жиынтығына
қарай жаза тағайындау, жаза тағайындаудың жеке (арнайы) бастамалары;

Дағдылана білу: қылмыстық жазаны тағайындаудың ережесін дағдылау.
Құзыретті  болу:  құқық  қорғау  органдарының  қызметінде  жаза  тағайындау

саласында.

Дисциплина «Теория и практика назначения наказания» является юридической
и  изучается  студентами  уголовно-правового  профиля,  специализирующимися  в
юридической науке и правоохранительной практике.
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Цель:  формирование  знаний  об  общих  и  частных  (специальных)   началах
назначения наказания. 

Содержание курса:  Курс  предполагает углубленное изучение теоретических
вопросов одного из важных институтов Общей части уголовного права – назначения
наказания,  а  также  практики  судов  по  определению  объема уголовно-правового
воздействия.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать:  понятие,  значение  и  принципы назначения  наказания;  общие начала

назначения  наказания;  смягчающие  и  отягчающие  уголовную  ответственность  и
наказание обстоятельства;  назначение более мягкого  наказания,  чем предусмотрено
законом;  назначение  наказания  по  совокупности  преступлений  и  по  совокупности
приговоров; частные (специальные) начала назначения наказания; условное осуждение:
правовая природа, порядок применения и отмены; назначение наказания в уголовном
праве зарубежных стран.

Уметь: определять смягчающие и отягчающие уголовную ответственность и
наказание  обстоятельства;  основания  назначения  более  мягкого   наказания,  чем
предусмотрено законом; порядок назначения наказания по совокупности преступлений
и по совокупности приговоров; частные (специальные) начала назначения наказания.

Владеть: навыками применения правил назначения уголовного наказания
Быть компетентным:
- в области назначения наказания в деятельности правоохранительных органов.

The discipline "The theory and practice of purpose of punishment" is legal and is
studied by the students of a criminal and legal profile specializing in jurisprudence and law-
enforcement practice.

Purpose: formation of knowledge of the general and private (special) beginnings of
purpose of punishment. 

Maintenance  of  a  course:  The  course  assumes  profound  studying  of  theoretical
questions of one of important  institutes  of the General part  of criminal  law – purpose of
punishment, and also practice of courts on scoping of criminal and legal influence.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
Nobility: concept, value and principles of purpose of punishment; general beginnings

of purpose of punishment; the softening and aggravating criminal liability and punishment of
circumstance;  purpose  of  softer  punishment,  than  is  provided  by  the  law;  purpose  of
punishment on set of crimes and on set of sentences; private (special) beginnings of purpose
of punishment; conditional condemnation: legal nature, order of application and cancellation;
purpose of punishment in criminal law of foreign countries.

To be able: to define the softening and aggravating criminal liability and punishment
of circumstance; the bases of purpose of softer punishment, than it is provided by the law; an
order of purpose of punishment on set of crimes and on set of sentences; private (special)
beginnings of purpose of punishment.

To own: skills of application of rules of criminal sentencing
To be competent:
- in area of awarding punishment in activity of law enforcement authorities.
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Мемлекет  және  құқық  теориясы.  ҚР  қылмыстық  құқығы,  ҚР  қылмыстық-

атқару құқығы, ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы, 
Теория государства  и права,  Уголовное право РК,  Уголовно-процессуальное

право РК.
Theory of State and Law, Criminal Law of the Republic of Kazakhstan, Criminal

Procedural Law of the Republic of Kazakhstan.
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
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Қазақстан Республикасында прокурорлық қадағалау
Прокурорский надзор в Республике Казахстан
Procurator’s supervision of Republic of Kazakhstan

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:
1. Агыбаева Л.А. По новым составам правонарушений//Юридическая газета. –

25.02.2015 г. 
1. Уголовное право Республики Казахстан: учеб. для вузов : в 2 т. / [отв. ред. И.

И. Рогов, К. Ж. Балтабаев, А. И. Коробеев] ; М-во образования и науки РК,
Евразийский нац.  ун-т им.  Л. Н. Гумилева.  -  Алматы :  Жетi  Жарғы.Т.  1 :
Особенная часть (главы 1 - 10). - 2016. - 500 с

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан. - Алматы : Юрист, 2017. - 212 с.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары
Правоохранительные органы Республики Казахстан
Law enforcement agencies of the Republic of Kazakhstan
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
PО -2305
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
2 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
3 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
5 кредита
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
к.ю.н. , доцент Байркенова Г.Т.

 «Қазақстан  Республикасының құқық қорғау органдары» пәні  заңдық болып
табылады  және  оны  барық  заң  ғылымы  мен  тәжірибесінің  әрі  түрлі  салаларында
оқитын  студенттер оқиды.

Курстың мақсаты:.  Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының
құрылуы,  ұйымдастыру  және  іс  әрекет  принціптерінің,  жүйесінің,  құрылымың,
құзіретінің ерекшеліктерін оқыту.
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Курстың мазмұны: Аталмыш пәнде ҚР Құқық қорғау пәнінің негізгі ұғымдары,
оқу  заты  және  жүйесі,  Сот  билігің  ұйымдастыру,  Әділет  министрлігі  және  оның
органдары,  ҚР  прокуратура  органдары;  Алдың  ала  тергеу,  анықтау  және  жедел
іздестіру  қызметің  атқаратың  органдар,  адвокатура,  нотариат,  ҚР  Конституциялық
Кеңесі  және  шет  елдерінде  құқық  қорғау  іс  әрекетінің  ұйымдастырылу  мәселелері
қарстырылады

Студент курс аяқталғаннан кейін мынаған міндетті:
Білу керек:.  құқық қорғау органдарынын мемлекет органдарының жүйесінде

орыны  және  рөлі,  қызмет  принціптері,  міндеттері,  қызметінің  негізгі  бағыттары,
ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері,  ҚР құқық қорғау органдарынын даму және
жетелдіру бағыттыры.

Істеу керек:  ҚР құқық қорғау органдарының қызметінің құқықтық негіздерін
қорытындылау және бағдарлау; Құқық қорғау органдарының өзекті мәселелері жөнінде
оз  көзқарасын логикалық-сауатты түрінде білдіру  және негіздеу;  «ҚР Құқық қорғау
органдары» оқу курсының санаттары мен түсініктерімен бос қолдану.

Дағдылана білу:  Кәсіптік қызметін орындау кезінде туындайтын мәселелерді
шешу үшін қажетті ҚР-ның қолданыстағы заңдарды жоғарғы деңгейде игеру; қазіргі
ақпараттық  бастауларды қолдана  отырып,  құқық қорғау  органдарының саласындағы
жаңа білім алуға дағдылану; ҚР құқық қорғау органдары қызметінің мазмұнына анализ
жасағанда  ҚР қолданыстағы заңдарды және  халықаралық-құқықтық актілердің тиісті
ережесінің қолданылуын дағдылану.

Құзыретті  болу:  заңдылықтарды  жүзеге  асыру  және  оларды  тиімді  қолдану
сұрақтарында.

Дисциплина  «Правоохранительные  органы  Республики  Казахстан»  является
юридической  и  изучаетя  студентами  уголовно-правового  профиля,
специализирующимися в юридической науке и правоохранительной практике.

Цель:  изучение  особенностей  формирования (создания)  правоохранительных
органов  Республики  Казахстан,  принципов  организации  и  деятельности,  системы,
структуры и компетенции.

Содержание  курса:  В   данной дисциплине  рассматриваются  определение
сущности  таких  сложных  общественных  явлений,  как  правоохранительная
деятельность  и  правоохранительная  система  в  РК,  исторического  становления
элементов  данной  системы,  его  источников,  порядка  регулирования  безопасности
общества, субъектов правоохранительной деятельности.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать:  роль  и  место  правоохранительных  органов  в  системе  органов

государства;  принципы  деятельности,  задачи  и  основные  направления  деятельности
правоохранительных  органов;  организационно-правовые  основы  деятельности
правоохранительных  органов;  основные  тенденции  развития  и  совершенствования
деятельности правоохранительных органов Республики Казахстан. 

Уметь:  ориентироваться  и  анализировать  правовые  основы  деятельности
правоохранительных органов Республики Казахстан; логически грамотно выражать и
обосновывать  свою  точку  зрения  по  проблематике  правоохранительных  органов,
свободно оперировать понятиями и категориями учебного курса «Правоохранительные
органы РК».

Владеть:  действующим  законодательством  РК  на  уровне,  необходимом  для
решения задач, возникающих при выполнении профессиональных функций; навыками
приобретения  новых  знаний в  области  деятельности  правоохранительных  органов,
используя  современные  информационные  источники;  навыками  применения
действующего  законодательства  РК  и  соответствующие  положения  международно-
правовых актов при анализе содержания деятельности правоохранительных органов.
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Быть компетентным:
-  в  вопросе  осовершенствования  законодательства  и  эффективности  его

применения.

The discipline "Law enforcement agencies of the Republic of Kazakhstan" is legal
and изучаетя the students of a criminal and legal profile specializing in jurisprudence and
law-enforcement practice.

Purpose: studying of features of formation (creation) of law enforcement agencies of
the Republic of Kazakhstan, principles of the organization and activity, system, structure and
competence.

Maintenance of a course: In this discipline are considered definition of essence of
such difficult public phenomena as law-enforcement activity and law-enforcement system in
RK, historical  formation of elements  of this system, its  sources, an order of regulation of
safety of society, subjects of law-enforcement activity.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
Nobility: a role and a place of law enforcement agencies in system of bodies of the

state;  principles  of  activity,  task  and  main  activities  of  law  enforcement  agencies;
organizational and legal bases of activity of law enforcement agencies; main tendencies of
development and improvement of activity of law enforcement agencies of the Republic of
Kazakhstan. 

To be able:  to be guided and analyze  legal  bases of activity  of law enforcement
agencies of the Republic of Kazakhstan; logically competently to express and prove the point
of view on a perspective of law enforcement agencies, freely to operate with concepts and
categories of a training course "Law enforcement agencies of RK".

To own: the current legislation of RK at the level necessary for the solution of the
tasks arising when performing professional functions; skills of acquisition of new knowledge
in sphere of activity of law enforcement agencies, using modern information sources; skills of
application of the current legislation RK and the relevant provisions of international legal acts
in the analysis of the content of activity of law enforcement agencies.

to be competent: - in the question of осовершенствования legislation and efficiency
of his application.

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Қазақстан  Республикасының  мемлекет  және  құқық  тарихы,  Мемлекет  және

құқық теориясы Қазақстан Республикасының конституциалық құқығы, 
История государства и права Республики Казахстан, Теория государства и права,

Конституционное право РК 
History of the State and Law of the Republic of Kazakhstan, Theory of State and Law,

Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
Уголовное  право  РК,  Уголовно-процессуальное  право  РК,  Уголовно-

исполнительное право РК, Прокурорский надзор РК.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу

құқығы,  Қазақстан  Республикасының  қылмыстық-атқару  құқығы,  Қазақстан
Республикасында прокурорлық қадағалау.

Criminal  Law  of  the  Republic  of  Kazakhstan,  Criminal  Procedural  Law  of  the
Republic of Kazakhstan, Penal Enforcement Law of the Republic of Kazakhstan, Prosecutor's
Office of the Republic of Kazakhstan.

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:

Ф ДП ВКГУ 063-13-08



1. М.К.Самалдыков. Правоохранительные органы Республики Казахстан: учебно-
методическое пособие.  – 2-е изд,,перераб.идопол. Алматы: Қазақуниверситеті, 
2014. – 465 с.

2. С.К.Журсимбаев. Правоохранительные органы Республики Казахстан. 
Электронное учебное пособие. Алматы: NURPRESS. 2014 г. - 
https  ://  nurpress  .  kz  /  products  /  cd  -  pravoohranitelnyie  -  organyi  .

3.   Есбулатова,  Райхан  Макановна.  Правоохранительные  органы  Республики
Казахстан: учеб. пособие / Р. М. Есбулатова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы :
Қазақ университетi, 2016. - 430 с

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name 
Рим құқығы
Римское право
Roman Law
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
RP- 2301
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
2 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
3 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
5 кредита
 Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME

    ст.преподаватель Буканова З.Ч.

 «Рим құқығы» пәні заңдық болып табылады және оны барық заң ғылымы мен
тәжірибесінің әрі түрлі салаларында оқитын  студенттер оқиды.

Курстың мақсаты: Рим  құқығының эволюция процессін және рим заңгерлері
құрастырған  цивилдік  конструкцияларды көрсету  және  оның қазіргі  мемлекеттердің
заңнамаларында қолданудың қажеттілігін негіздеу.

Аталмыш пәнде рим құқығының құрылуы, оның бастаулары, рецепция және
қазіргі заңгерге рим құқығының маңыздылығы. Рим құқығының бастаулары, Юстиниан
кодификациясы,  рим заңгерлерінің  қызметі,  рим жеке құқықтағы тұлғалар,  олардың
құқық  қабілеттілігі  және  әрекет  қабілеттілігі,  римдіктердің,  азаматтардың  және
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азаматтығы жоқтардың жағдайы, құлдар мен колондардың жағдайы, ежелгі римдегі іс
жүргізу,  отбасы  мен  отбасы  қатынастары,  меншік  құқығы  мен  басқа  да  мүліктік
қатынастар, міндеттеме және мұрагерлік құқық.

Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет:
Білу қажет:  Рим құқығының жүйесі  мен салалары жөнінде.  Жеке құқықтың

құрылымы, рим құқығының құрылуы, оның бастаулары, рецепция және қазіргі заңгерге
рим құқығының маңыздылығы.

Игеру  қажет:  негізгі  терминдер  мен  ұйғарымдарды  иелену.  Жеке  құқықтың
құқықтық техникасын сезіну. Казуалдық мәселелерді  заңнама негізінде шешуді білу.
Негізгі қағидаларды, заң мен құқық арақатынасының мәселелерін білу.

Меңгеру  қажет:  ХІІ  кесте  заңына,  Гай  институциясына,  Юстиниан
Дигесттеріне  құқыққолдануы.

Құзыретті болу:
-дамыған  құқықтық  сана,  құқықтық  ой  және  құқықтық  мәдениет  негізінде

кәсіптік қызметін жүзеге асыру;  
- фактілер мен жағдайларды заңдық дұрыс білу;
- әр түрлі құқықтық актілерді талдай білу.

Дисциплина «Римское право» является юридической и изучается студентами
гражданско-правового  профиля,  специализирующимися  в  юридической  науке  и
практике.

Цели  курса показать  процесс  эволюции  римского  права и   разработанных
римскими  юристами  цивилистических  конструкции,  обосновать  необходимость  и
целесообразность его использования в  законодательстве современных государств.

В  содержание  данного  курса  входит  становление  римского  права,  его
источников, рецепция и значение римского права для современного юриста. Источники
римского  права,  кодификация  Юстиниана,  деятельность  римских  юристов,  лица  в
римском  частном  праве,  их  првоспособность  и  дееспособность,  положение  римлян
граждан и неграждан, положение рабов и колонов, судопроизводство в древнем риме,
семья  и  семейные  отношения,  право  собственности  и  иные  вещные  права,
обязательственное и наследственное право.  

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны: 
Знать: О системе римского права, его отраслях. О структуре частного права,

становление римского права, его источников, рецепция и значение римского права для
современного юриста.

Уметь: владеть  основными  терминами  и  определениями.  Осознавать
юридическую технику частного права.  Уметь  разрешать  на основе законодательства
казуальные задачи. Знать основные принципы, проблему соотношения права и закона.

Владеть:  Правоприменение закона о ХII таблицах, институций Гая, Дигестов
Юстиниана

Быть компетентным:
-  в  осуществлении  профессиональной  деятельности  на  основе  развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры;
 -способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
-способен толковать различные правовые акты. 

The discipline "The Roman right" is legal and is studied by the students of a civil
profile specializing in jurisprudence and practice.

The purposes  of  a  course to  show process  of  evolution  of  the  Roman right  and
developed by the Roman lawyers civil designs, to prove need and expediency of its use for
the legislation of the modern states.
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The maintenance of this course includes formation of the Roman right, its sources,
reception and value of the Roman right for the modern lawyer. Sources of the Roman right,
Justinian's codification,  activity of the Roman lawyers, persons in the Roman private law,
their  prvosposobnost  and capacity,  position of  Romans of  citizens  and aliens,  position of
slaves and colons, legal proceedings in ancient Rome, a family and the family relations, the
property right and other real rights, obligations and the law of succession.  

The students who finished studying of this discipline as a result have to: 
Nobility: About system of the Roman right, its branches. About structure of private

law, formation of the Roman right, its sources, reception and value of the Roman right for the
modern lawyer.

To be able: to own the main terms and definitions. To realize legal equipment of
private law. To be able to resolve casual tasks on the basis of the legislation. To know the
basic principles, a problem of a ratio of the right and the law.

To own: Right application of the law on the XII tables, Guy's institutions, Digestov
of Justinian

to be competent:
- in realization of professional activity on the basis of the developed sense of justice,

legal thinking and legal culture;
 -способен it is legally correct to characterize facts and circumstances;
 -способен to interpret different legal acts.
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Бүкіләлемдік мемлекет және құқық тарихы, Мемлекет және құқық теориясы.
Теория государства и права, История государства и права зарубежных стран.
Theory of State and Law, History of State and Law of Foreign Countries.
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
ҚР  азаматтық  құқығы,  ҚР  азаматтық  іс  жүргізу  құқығы,  ҚР  жер  құқығы,

Тәжірибе.
Гражданское  право  РК,  Гражданское  процессуальное  право  РК,  Земельное

право РК, Практика.
Civil law of РК, Civil judicial law of РК, Landed right for РК, Practice.

    Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:        
1. Әлдибеков Ж. С. Римнің жеке құқығы: оқу құралы / Ж. С. Әлдибеков. - Алматы :

Жеті жарғы, 2014. - 116 бет.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы
Предпринимательское право Республики Казахстан 
Business Law of the Republic of Kazakhstan
 Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
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PPRK- 2302
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 
ПД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
2 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
7 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
5 кредита
 Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
     К.ю.н., доцент Рамазанова А.С., ст.преподаватель Садуакасова Л.К.

 «Қазақстан  Республикасының  кәсіпкерлік  құқығы»  пәні  заңдық  болып
табылады және оны  заң ғылымы мен тәжірибесінің  азаматтық-құқықтық саласында
оқитын  студенттер оқиды.

Курстың мақсаты  студенттер курсты аяқтағаннан кейін азаматтық-құқықтық
міндеттемелердің  жеке  түрлері  туралы,  Қазақстан  Республикасының  азаматтық-
құқықтық қатынастарын реттейтін нормативтік құқықтық актілер жүйесіне бейімделуі,
азаматтық  -құқықтық  жүйедегі  шарттардың  ролін  анықтау,  тәжірибеде  шарттарды
құрастыру  негіздерін  үйрену,   ең  негізгі  жақтарын  біле  тұра  және  тәжірибеде
қолдануды  үйрену,  қандай  азаматтық  -құқықтық  қатынастар  қандай  шарттың
түрлерімен реттелетіні туралы білу.  

Пәннің мақсаты Кәсіпкерлік құқықтың түсінігі.  Кәсіпкерлік құқықты реттейтін
құқықтық  әдістер.  Кәсіпкерлік  қызметтің  белгілері  және  заңдық  анықтамасы.
Кәсіпкерліктің  түрлері  мен  нысаны.  Кәсіпкерлік  құқықтың  қайнар  көздері.
Кәсіпкерліктің  түсінігі  мен  түрлері.  Кәсіпкерлік  үйымдардың  ұйымдастырушылық
құқықтық түрлері. Кәсіпкерлік субъектілерінін мемлекеттік тіркеу. 

Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет:
Білу  қажет:  құқық  жүйесінің  теоретикалық  негіздерін;  кәсіпкерлік  қызметті

құқықтық  реттеудің  әдістері  мен  міндеттерін;  жаңа  экономикалық  қатынастардың
пайда болуында және оның тұрақтылығында кәсіпкерлік құқықтың мәні;  кәсіпкерлік
саласындағы қатынастарды реттейтін қолданыстағы заңнамалар.

Игеру  қажет:  Жақсы  экономикалық  нәтижелерге  жету  үшін  кәсіпкерлік
қатынастарды  құқықтық  реттеу  әдістерін  пқолдану;  даулы  жағдайларды  шешеу
үрдісінде  құқықтық  әдістерді  қолдану;  ҚР  қолданыстағы  кәсіпкерлік  туралы  және
азаматтық заңнамаларға  бейімделу;  ұйымдардың мүдделерін қорғау үшін құқықтық
әдістерді  пайдалану;   кәсіпкерлік  қызметті  жүзеге  асыру  үрдісінде  алған  білімдерін
пайдалану  және  заңдық  ұстанымын  сауатты  жеткізе  білу;  қажетті  шарттық
қатынастарды  орнату;  құқықтық білімдерін  билік  органдарымен  бірлесіп  пайдалану,
дауларды шешу үшін құқықтық нормаларды пайдалану.

Меңгеру қажет: экономика саласында  кәсіпкерлік тәжірибе дағдысын, өзінің
кәсіпкерлік қызмет бағытына сәйкес нормативтік құқықтық актілерді талдау дағдысын. 

 Құзыретті болу: - кәсіпкерлік қызметті реттеу және жүзеге асыру саласында
құқықтық доктринаны өзгерту шарттары мен мәселелерін түсіну;

-өінің  кәсіби  қызметіне  сәйкес  нормативтік-құқықтық  актілерді  жасауды
түсіну.

Дисциплина  «Предпринимательское  право  Республики  Казахстан»  является
юридической  и  изучается  студентами  гражданско-правового  профиля,
специализирующимися в юридической науке и практике.
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Цели  курса состоит  в  том,  чтобы  студенты  по  завершении  курса  обладали
знаниями об отдельных видах гражданско-правовых обязательств, ориентировались в
системе  нормативно-правовых  актов  Республики  Казахстан  регулирующих
гражданско-правовые  отношения,  уяснили  роль  контрактов  (договоров)  в
систематизации гражданско-правовых отношений и их установлении, изучили основы
составления  договоров  на  практике,  зная  основные  важные  моменты  и  научились
применять их на практике,  имели четкое представление,  какие гражданско-правовые
отношения будут регулироваться тем или иным видом договора.  

Содержание курса: Понятие предпринимательского права.  Методы правового
регулирования предпринимательского права. Законодательное определение и признаки
предпринимательской деятельности. Виды и формы предпринимательства. Источники
предпринимательского права. Понятие и виды предпринимательства. Организационно-
правовые  формы  предпринимательских  организаций.  Государственная  регистрация
субъектов предпринимательства.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать: теоретические  основы  системы  права; задачи  и  методы  правового

регулирования  предпринимательской  деятельности;  значение  предпринимательского
права  в  становлении  новых  экономических  отношений  и  их  стабилизации;
действующее  законодательство  регулирующее  предпринимательскую  сферу
отношений.

Уметь: использовать  методы правового регулирования предпринимательских
отношений  для  достижения  наилучшего  экономического  результата;  использовать
правовые методы в процессе разрешения конфликтных ситуаций;  ориентироваться в
действующем  гражданском  законодательстве  и  законодательстве  о
предпринимательской  деятельности РК;  применять  правовые  методы  для  защиты
интересов  организации;  использовать  полученные  знания  и  грамотно  излагать
юридическую позицию в процессе осуществления предпринимательской деятельности;
устанавливать необходимые договорные отношения; использовать правовые знания во
взаимодействии с органами власти; применять нормы права при разрешении споров.

Владеть: навыками  правоприменительной  практики  в  экономической  сфере,
навыками разработки нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности.

Быть компетентным:
-в понимании причины, условия и тенденции изменения правовой доктрины в

сфере осуществления и регулирования предпринимательской деятельности;
-в  понимании   разработки  нормативно-правовых  актов  в  соответствии  с

профилем своей профессиональной деятельности.
 
The discipline "The enterprise right of the Republic of Kazakhstan" is legal and is

studied by the students of a civil profile specializing in jurisprudence and practice.
The purposes of a course consists in that students upon completion of a course had

knowledge of separate types of civil obligations, were guided in system of the normative legal
acts  of  the  Republic  of  Kazakhstan  governing  the  civil  relations,  understood  a  role  of
contracts (contracts) in systematization of the civil relations and their establishment, studied
bases of drawing up contracts in practice, knowing the main important points and learned to
put them into practice, had a clear idea, what civil relations will be governed by this or that
type of the contract.  

Maintenance of a course: Concept of the enterprise right. Methods of legal regulation
of the enterprise right. Legislative definition and signs of business activity. Types and forms
of business. Sources of the enterprise right. Concept and types of business. Organizational and
legal forms of the enterprise organizations. State registration of subjects of business.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
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Nobility:  theoretical  bases  of  system  of  the  right;  tasks  and  methods  of  legal
regulation of business activity; value of the enterprise right in formation of the new economic
relations and their stabilization; the current legislation regulating the enterprise sphere of the
relations.

To  be  able:  to  use  methods  of  legal  regulation  of  the  enterprise  relations  for
achievement of the best economic result; to use legal methods in the course of permission of
conflict situations; to be guided in the existing civil legislation and the legislation on business
activity of RK; to apply legal methods to protection of interests of the organization; to use the
gained knowledge and competently to state a legal position in the course of implementation of
business activity; to establish the necessary contractual relations; to use legal knowledge in
interaction with authorities; to apply rules of law at settlement of disputes.

To  own:  skills  of  law-enforcement  practice  in  the  economic  sphere,  skills  of
development of regulations according to a profile of the professional activity.

To be competent:
-в understanding of reason, terms and tendencies of change of legal doctrine in the

field of realization and adjusting of entrepreneurial activity;
-в understanding  of development of normatively-legal acts in accordance with the

profile of the professional activity.
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Мемлекет және құқық теориясы,  ҚР конституциялық құқығы, ҚР азаматтық

құқығы, ҚР еңбек құқығы.
Теория государства и права, Конституционное прво РК, Гражданское право РК,

Трудовое право РК.
Theory of State and Law, Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan, Roman

Law, Civil Law of RK, Labor Law of RK.
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites. 
Өндірістік тәжірибе.
Производственная  практика.
Productive  practice

         
      Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:        
    
1. Елшібаев Р. Қ  . Кәсіпкерлік  : оқу құралы / Р. Қ. Елшібаев. - Алматы : Экономика,  
2014. - 440 бет.
2. Қазақстан Республикасының бәсекелестік құқығы : оқу құралы / А.Т. Айтжанов,  
И.В.Князева,  Қ.Ж.  Қалтұрсынов.-Астана  :  Бәсекелестік  саясатты дамыту  және  қоғау
орталығы, 2015.-260 бет.

3. Қазақстан Республикасының бәсекелестік құқығы : оқу құралы / А.Т. Айтжанов,  
И.В.Князева,  Қ.Ж.  Қалтұрсынов.-Астана  :  Бәсекелестік  саясатты дамыту  және  қоғау
орталығы, 2015.-260 бет.

4. Сагинова Б. К.   Жылжымайтын мүлік экономикасы  : оқулық / Б. К. Сагинова, А.  
Ә. Бименова. - Алматы : [Полиграфкомбинат ЖШС-і], 2014. - 220 бет.

5. 3. Абилмажина А.М.     Қазахстан Республикасының отбасы құқығы : оқу құралы. -  
Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2017.-143 бет.

6. 4.Сагинова Б. К.   Жылжымайтын мүлік экономикасы  : оқулық / Б. К. Сагинова,  
А. Ә. Бименова. - Алматы : [Полиграфкомбинат ЖШС-і], 2014. - 220 бет..

7. 5.  Азаматтық  құқық  (Жалпы бөлім):  Г.М.  Тлебаева,  А.А.  Кожахметова,  И.К.  
Жадраев, А.Т. Жунисалиев / Алматы: Отан ЖҚ, 2015 – 132 б. 

8. 6.Рамазанова А.С. Азаматтық құқық (Жалпы бөлім) /– Өскемен: С. Аманжолов  
атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2016. – 130 б. 
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Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Қазақстан Республикасының нотариат және мұрагерлік құқығы
Нотариат и наследственное право Республики Казахстан
Notary and inheritance law of the Republic of Kazakhstan
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
NNP -2302
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 
БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
2 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
3 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
5 кредита
 Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME

К.ю.н., доцент Дячук М.И., ст.преподаватель Садуакасова Л.К.

 «Қазақстан Республикасының нотариат және мұрагерлік құқығы» пәні заңдық
болып  табылады  және  оны   заң  ғылымы  мен  тәжірибесінің  азаматтық-құқықтық
саласында оқитын  студенттер оқиды.

Курстың  мақсаты: Нотариаттық  қызметтің  негізгі  элементтері  мен  базалық
түсінігін меңгеру. Мұрагерлік қатынастарды реттейтін құқықтық нормаларды жүйелеу
және оқу. Алған білімді нотариат және мұрагердік құқық шеңберінде құру.

Осы курстың мазмұнына  нотариаттың құрылыуы және оның ҚР қызметінің
ұйымдық  құқықтық  нысандары.  Нотариаттық  қызметпен  айналысуға  құқығы  бар
тұлғалар, олардың құзыреттіліктері. Нотариаттық қызметті жүзеге асыруға қойылатын
жалпы  талаптар.  Нотариаттық  қызметті  жүзеге  асыру  тәртібі.  Нотариустардың
жауапкершіліктері.  Мұрагерлік  құқық:  түсінігі  мен  мазмұны.  Мұрагерліктің  түсінігі
мен түрлері. Мұрагерлікті ашу. Мұрагерлікті алу. Мұрадан бас тарту.

Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет:
Білу  қажет:  Құқық жүйесінің  теоретикалық  негіздерін;  кәсіпкерлік  қызметті

құқықтық реттеудің әдістері мен міндеттері, кәсіпкерлік құқықтың жаңа экономикалық
қатынастарды  қалыптастырудағы  мәні  және  олардың  тұрақтылығы;  нотариалдық
қызмет саласын реттейтін қолданыстағы заңнамалар.

Игеру  қажет:  Жақсы  экономикалық  жетістіктерге  жету  үшін  кәсіпкерлік
қатынастарды құқықтық реттеу әдістері; даулы жағдайларды шешу үрдісінде құқықтық
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әдістерді  қолдану;  қолданыстағы  ҚР  азаматтық  заңнамалары  мен  нотариат  туралы
заңнамаларға   бейімделу;  мекемелердің  мүдделерін  қорғау  үшін  құқықтық  әдістер
қолдану;  кәсіпкерлік  қызметті  жүзеге  асыру  кезінде  алған  білімін  пайдалану   және
заңдық  ұстанымын  сауатты  жеткізу;  қажетті  шарттық  қатынастарды  қалыптастыру;
алған құқықтық білімін билік  органдарымен әрекеттесіп  пайдалану;  дауларды шешу
кезінде құқықтық нормаларды пайдалану.

Меңгеру  қажет:  экономика  саласында  кәсіпкерлік  тәжірибенің  дағдысын,
нотариаттық іс әрекет жүргізу дағдысын.
               Құзыретті болу:  

- нотариалдық қызмет және мұрагерлік қатынастар саласында заңдыықтардың
дамуының негізгі сатысы саласында;

- мұрагерлік құқықтың қазіргі қолданыстағы заңнамаларын талдау саласында
және оларды жүзеге асыру үшін ұсыныстар енгізу.

Дисциплина  «Нотариат  и  наследственное  право  Республики  Казахстан»
является  юридической  и  изучается  студентами  гражданско-правового  профиля,
специализирующимися в юридической науке и практике.

Цели курса: Усвоение базовых понятий и основных элементов нотариальной
деятельности.  Изучение  и  систематизация  правовых  норм,  регулирующих
наследственные  отношения.  Структурирование  полученных  знаний  в  области
нотариата и наследственного права.

В  содержание  данного  курса  входит  формирование  нотариата  и
организационно-правовые  основы его  деятельности  в  РК.  Лица,  имеющие  право  на
занятие  нотариальной  деятельностью,  их  компетенция.  Общие  требования,
предъявляемые  к  совершению  нотариальных  действий.  Порядок  совершения
нотариальных действий. Ответственность нотариуса. Наследственное право: понятие и
содержание. Понятие и виды наследства. Открытие наследства. Получение наследства.
Отказ от наследства.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать: теоретические  основы  системы  права; задачи  и  методы  правового

регулирования  предпринимательской  деятельности;  значение  предпринимательского
права  в  становлении  новых  экономических  отношений  и  их  стабилизации;
действующее законодательство регулирующее нотариальную сферу отношений.

Уметь: использовать  методы правового регулирования предпринимательских
отношений  для  достижения  наилучшего  экономического  результата;  использовать
правовые методы в процессе разрешения конфликтных ситуаций;  ориентироваться в
действующем  гражданском  законодательстве  и  законодательстве  о  нотариате  РК;
применять  правовые  методы  для  защиты  интересов  организации;  использовать
полученные  знания  и  грамотно  излагать  юридическую  позицию  в  процессе
осуществления  предпринимательской  деятельности;  устанавливать  необходимые
договорные отношения; использовать правовые знания во взаимодействии с органами
власти; применять нормы права при разрешении споров.

Владеть: навыками  правоприменительной  практики  в  экономической  сфере,
навыками совершения нотариальных действий.

Быть компетентным:
- в  области   основных  этапах  развития   законодательства  в  области

нотариальной деятельности и наследственных отношений;
-  в  области  анализа  существующих  законодательных  норм  наследстенного

права, внесение предложений по их совершенствованию;
- в области развития на современном уровне и тенденциях совершенствования.
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The discipline "A notariate and the law of succession of the Republic of Kazakhstan"
is legal  and is  studied by the students  of a civil  profile  specializing in jurisprudence and
practice.

Course  purposes:  Assimilation  of  basic  concepts  and  basic  elements  of  notarial
activity.  Studying  and  systematization  of  the  precepts  of  law  governing  the  hereditary
relations.  Structuring  the  gained  knowledge  in  the  field  of  a  notariate  and  the  law  of
succession.

The maintenance of this course includes formation of a notariate and organizational
and legal bases of its activity RK. The persons having the right for occupation by notarial
activity,  their  competence.  The  general  requirements  imposed  to  commission  of  notarial
actions.  Order  of  commission  of  notarial  actions.  Responsibility  of  the  notary.  Law  of
succession: concept and contents. Concept and types of inheritance. Discovery of inheritance.
Receiving inheritance. Refusal of inheritance.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
Nobility:  theoretical  bases  of  system  of  the  right;  tasks  and  methods  of  legal

regulation of business activity; value of the enterprise right in formation of the new economic
relations and their stabilization; the current legislation regulating the notarial sphere of the
relations.

To  be  able:  to  use  methods  of  legal  regulation  of  the  enterprise  relations  for
achievement of the best economic result; to use legal methods in the course of permission of
conflict  situations;  to be guided in the existing civil  legislation and the legislation on RK
notariate;  to apply legal  methods to protection of interests  of the organization;  to use the
gained knowledge and competently to state a legal position in the course of implementation of
business activity; to establish the necessary contractual relations; to use legal knowledge in
interaction with authorities; to apply rules of law at settlement of disputes.

To  own:  skills  of  law-enforcement  practice  in  the  economic  sphere,  skills  of
commission of notarial actions.

to be competent:
-in area of  the basic stages of development  of legislation in area of notarial activity

and inherited relations;
- in the areas of analysis of existent legislative norms of наследстенного of right,

making suggestions on their perfection;
- in area of development up-to-date and tendencies of perfection.
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
 Мемлекет және құқық теориясы, ҚР конституциялық құқығы, Рим құқығы, ҚР

азаматтық құқығы.
Теория  государства  и  права,  Конституционное  право  РК,  Римское  право,

Гражданское право РК.
Theory of State and Law, Constitutional Law of of RK, Roman Law, Civil Law of

the RK.
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
 ҚР отбасы құқығы.
 Семейное право РК.
 Family law of РК.

              Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:
1. Идрышева,  С.  К.  Нотариат  Республики  Казахстан  :  учеб.  пособие  /  С.  К.

Идрышева. - Алматы : Жеті жарғы, 2013. - 248 с. -
2. Кусаинова, Л. А.  Наследственное право Республики Казахстан [Текст]  : учеб.-

практ. пособие / Л. А. Кусаинова, Р. Е. Жакупов. - Астана : Фолиант, 2013. - 208
с.
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Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Атқарушылық іс жүргізу
Исполнительное производство
Enforcement proceedings 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code

IsP - 3303
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type

БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study

3 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training

6 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
      5 кредита
 Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
     К.ю.н., ст.преподаватель Квашин А.А., ст.преподаватель Абилмажина А.М.

«Атқарушылық  іс  жүргізу»  пәні  заңдық  болып  табылады  және  оны   заң
ғылымы мен тәжірибесінің азаматтық-құқықтық саласында оқитын  студенттер оқиды.

Курстың  мақсаты  атқарушылық  өндірістің,  істердің  түрлі  дәреже  бойынша
атқарылу  ерекшеліктерінің  жалпы  ережелерін  қарастыру;  сот  орындаушыларының
жұмысын  ұйымдастыру,  сот  шешімдерін  орындау  туралы  мәселелерді  ашу,
атқарушылық өндірістің құжаттар үлгісімен жұмыстарға назар аудару. 

Курстың  мазмұны:  Атқарушылық  өндірістің  түсінігі,  пәні  және  жүйесі.
Атқарушылық  өндірістің  субъектілері.  Атқарушылық  құжаттардың  түрлері.
Атқарушылық құжаттардың орындалуға кететін мерзімі.  Атқарушылық санкция.  Сот
шешімдерін  орындамағаны  үшін  жауапкершілік  түрлері.  Атқарушылық  өндіріске
қатысушылардың  құқықтарын  қорғау.  Атқарушылық  өндіріске  қатысушылардың
құқығын сотпен қорғау. Атқарушылық өндірістегі прокурорлық наразылық. 

 Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет:
 Білу  қажет: атқарушылық өндіріс  негіздерін,  оның  қайнар  көздері  мен

қағидалар жүйесін, атқарушылық өндірістегі субъектілердің құқықтық жағдайларының
негіздері; қазіргі атқарушылық өндірістің негізгі категориялары;

 Игеру  қажет: тәжірибеде  атқарушылық  өндірісті  реттейтін  нормативтік-
құқықтық базаны қолдану; 

Меңгеру қажет: мәжбүрлеме атқарудың ерекшеліктері туралы теориялық білім;
атқарушылық  өндірістегі  заманауи  көздерге  бейімделу,  олардың  ара-қатынасын
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анықтай  білу;  негізгі  заң  мәселелерін  талдау  және  шешу  дағдылары,  оның  ішінде
атқарушылық өндіріс саласындағы заң жанжалдарын. 

Құзыретті болу:
- атқарушылық өндіріс ережелерін қодану, сот шешімдерін орындау саласында;
- заңдылық пен құқықтық тәртіпті,  жеке тұлғалардың қауіпсіздігін,  қоғамды,

мемлекетті қамтамасыз етуге байланысты лауазымды міндеттерін орындауға дайын; 
-  жеке  тұлғаның  ар-намысын,  абыройын  құрметтеуге,  адам  мен  азаматтың

құқықтары мен бостандықтарын қорғауға және сақтауға.

Дисциплина  «Исполнительное  производство»  является  юридической  и
изучается  студентами  гражданско-правового  профиля,  специализирующимися  в
юридической науке и практике.

Цели  курса рассмотреть  общие  правила  исполнительного  производства,
особенности исполнения по различным категориям дел; осветить вопросы организации
работы  судебного  исполнителя,  исполнения  судебных  решений,  уделить  внимание
работе с образцами документов исполнительного производства.

Содержание  курса:  Понятие,  предмет  и  система  исполнительного
производства. Субъекты  исполнительного  производства.  Виды  исполнительных
документов.  Сроки  предъявления  исполнительных  документов  к  исполнению.
Исполнительная санкция. Виды ответственности за неисполнение судебных решений.
Защита  прав  участников  исполнительного  производства.  Судебная  защита  прав
участников  исполнительного  производства.  Прокурорский  надзор  в  исполнительном
производстве.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать: основы исполнительного  производства,  систему  его  источников  и

принципов,  основы  правового  положения  субъектов  исполнительного  производства;
основные категории современного исполнительного производства;

Уметь: применять нормативно-правовую базу, регулирующую исполнительное
производство на практике; 

Владеть: теоретическими  знаниями  об  особенностях  принудительного
исполнения;  ориентироваться  в  современных  источниках  исполнительного
производства,  уметь  определять  их  взаимосвязь;  навыками  анализа  и  решения
основных  юридических  проблем,  в  т.ч.  юридических  конфликтов,  в  области
исполнительного производства.

Быть компетентным:
-  в  области  применения  правил  исполнительного  производства,  исполнения

судебных решений;
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
-  способен  уважать  честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и  защищать

права и свободы человека и гражданина.

The discipline "Executive production" is legal and is studied by the students of a
civil profile specializing in jurisprudence and practice.

The  purposes  of  a  course  to  consider  the  general  rules  of  executive  production,
feature of execution on various categories of affairs; to take up questions of the organization
of work of the judicial  performer,  execution of judgments,  to pay attention  to  work with
samples of documents of executive production.

Maintenance  of  a  course:  Concept,  subject  and  system  of  executive  production.
Subjects of executive production. Types of executive documents. Terms of presentation of
executive  documents  to  execution.  Executive  sanction.  Types  of  responsibility  for  non-
execution  of  judgments.  Protection  of  the  rights  of  participants  of  executive  production.
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Judicial protection of the rights of participants of executive production. Public prosecutor's
supervision in executive production.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
Nobility: bases of executive production, system of its sources and principles, bases of

a  legal  status  of  subjects  of  executive  production;  main  categories  of  modern  executive
production;

To be able: to apply the standard and legal base regulating executive production in
practice; 

To own: theoretical knowledge of features of compulsory execution; to be guided in
modern sources of executive production, to be able to define their interrelation; skills of the
analysis and solution of the main legal problems, including the legal conflicts, in the field of
executive production.

to be competent:
- in area of application of rules of executive production, execution of court decisions;
-готов to implementation of position requirements on providing of legality and law

and order, safety of personality, society, state; 
- able to respect honour and dignity of personality, observe and protect rights and

freedoms of man and citizen.
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
 Мемлекет және құқық теориясы, ҚР конституциялық құқығы, ҚР азаматтық

құқығы, ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы. 
Теория государства и права,  Конституционное право РК,  Гражданское право

РК, Гражданско-процессуальное право РК.
Theory of State and Law, Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan, Civil

Law of the RK, the Civil Procedural Law of the RK.
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
Өндірістік тәжірибе.
Производственная  практика.
Productive  practice

    Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:
1.  Бексултанова,  Р.  Т.  Гражданское  процессуальное  право  РК.  Казусная
технология [Текст]  : сб. казусов по гржд. процессу и постановлений Верх. Суда
РК по вопр. гражд. процесс. права : учеб. пособие  / Р. Т. Бексултанова ; Каз.
гум.-юрид. университет. - Астана : Фолиант, 2014. - 440 с. 
2.Гражданское  процессуальное  право  Республики  Казахстан:  учеб.  пособие  /
сост. Н. Ш. Камбарова. - Алматы : NURPRESS, 2014. - 316 с

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Интеллектуалдық меншік құқығы
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Право интеллектуальной собственности
Intellectual property law
 Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
PIS- 4306
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
ПД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
КВ
қу жылы / Год обучения/ Year of study
3 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
7 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
 5 кредита
 Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
  К.ю.н., доцент Смаилова И.Е., Ст.преподаватель Буканова З.Ч.

 
«Интеллектуалдық меншік  құқығы» пәні заңдық болып табылады және оны

заң  ғылымы  мен  тәжірибесінің  азаматтық-құқықтық  саласында  оқитын   студенттер
оқиды.

Курс  мақсаты  интелектуалды  меншік  құқығы  түсінігі  шегіндегі  құқықтық
реттеу,  авторлық  құқықтығ  обьектілері,  субьектілері,  автордың  құқығы,  іргелес
құқықтарды  қорғау,   патентік  құқықтың  обьектісі,  субьектісі,  патентік  құқықтың
рәсімдеу  тәртібі,   авторлар  мен  патентік  құқық  иелерінің  құқықтарын  қорғау,
интелектуалды құқықтың басқа да обьектілеріне құқықтарды зерттеу болып табылады.

Курстың  мазмұны:  Интелектуалды  меншік  құқығы  құқық  саласы  ретінде.
«Интеллектуалдық  меншіктің»  түсінігі.  Интелектуалдық  меншік  құқығының  негізгі
институттары.  Интеллектуалды  меншік  құқығының құқық саласы  ретіндегі  әдістері,
пәні.  Интелектуалды меншік құқығын қорғау жөніндегі заңнамалар жүйесі. Авторлық
құқық:  субьектісі  және  обьектісі.  Авторлық  шарт.  Қызметтік  шығармашылық.
Автордың құқықтарын қорғау және авторлық құқықтың әрекет ету мерзімдері. Іргелес
құқықтарды қорғау және іргелес құқықтардың әрекет ету мерзімдері. Патентік құқық,
субьектісі және обьектісі. Патентік құқықтың мерзімдері. 

Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет:
Білу  қажет:  Интелектуалды  меншік  құқығын  қорғауға  бағытталған

заңнамаларды.
Игеру қажет: Стандарттау, сертификаттау  бойынша жұмыстарды жоспарлау,

кәсіпорындарда (ұйымдарда) қолданылатын стандарттардың, нормалар және басқа да
құжаттардың қолданыстағы нормативтік  актілерге  және тенденциялардың дамуының
техникалық реттелуіне сәйкестігін тексеру. 

Меңгеру  қажет:  Ғылыми  техникалық  ақпараттарды  саралау  дағдысын,
метрология  саласындағы  отандық  және  шетелдік  тәжірибелерді,  техникалық  реттеу
және сапаны бақылауды. 

Құзыретті болу:  - «Интелектуалды меншік құқығын» зерттеуде шешім 
қабылдау мен дайындау үшіін хабарлама іздеу шегінде;

-  интелектуалды  меншік  құқықтарын,  қолданыстағы  әдістермен  қорғауға
сараптама саласында;

 - «Құқықтану»  мамандығы  бойынша  жоғары  дәрежелі  мамандарды
дайындауда және құқықтық мәдениетті қадыптасыруда түпкілікті тәсілді жетілдіруде.
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Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» является юридической
и  изучается  студентами  гражданско-правового  профиля,  специализирующимися  в
юридической науке и практике.

Цели  курса является  изучение  правового  регулирования  в  области  понятия
право  интеллектуальной  собственности,  объектов,  субъектов  авторских  прав,  права
автора, охрана смежных прав, объекты, субъекты патентных прав, порядок оформления
патентных прав, защита прав патентообладателей и авторов, право на иные объекты
интеллектуальной собственности.

Содержание  курса:  Право  интеллектуальной  собственности  как  отрасль  права.
Понятие «интеллектуальная собственность».  Основные институты права интеллектуальной
собственности. Предмет, метод права интеллектуальной собственности как отрасли права.
Система  законодательства  об  охране  интеллектуальной собственности. Автоское  право:
субъекы и объекты. Авторский договор. Служебное произведение. Защита прав автора и срок
действия авторского права. Соавторство. Смежные права защита и срок действия смежных
прав. Патентное право, объекты и субъекты. Патент и предпатент. Срок действия патента.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать: законодательство,  направленное  на  защиту  права  интеллектуальной

собственности.
Уметь: планировать  работы  по  стандартизации  сертификации,  проверять

соответствие применяемых на предприятии (в организации) стандартов, норм и других
документов  действующим  правовым  актам  и  передовым  тенденциям  развития
технического регулирования.

Владеть: навыками анализа  научно-технической информации, отечественного
и зарубежного опыт в области метрологии, технического регулирования и управления
качеством.

Быть компетентным:
- в  области  поиска,  анализа  и  оценки  информации  для  подготовки  и

принятия решений в исследовании права интеллектуальной собственности;
- в  области  анализа  существующих  форм  и  методов  защиты   права

интеллектуальной собственности;
-в  разработке  оригинального  подхода  к  созданию  правовой  культуры  и

подготовки  высококвалифицированных  специалистов   по  специальности:
«Юриспруденция».

The discipline "Intellectual property right" is legal and is studied by the students of a
civil profile specializing in jurisprudence and practice.

The  purposes  of  a  course  studying  of  legal  regulation  in  the  field  of  concept
intellectual property right, objects, subjects of copyright, the right of the author, protection of
allied  rights,  objects,  subjects  of  patent  rights,  an  order  of  registration  of  patent  rights,
protection of the rights of patent holders and authors, the right for other objects of intellectual
property is.

Maintenance of a course: Intellectual property right as the branch is right. Concept
"intellectual  property".  Main  institutes  of  intellectual  property  right.  Subject,  method  of
intellectual property right as branches of the right. System of the legislation on protection of
intellectual  property.  Avtosky  right:  subjeka  and  objects.  Author's  contract.  Office  work.
Protection  of  the  rights  of  the  author  and period  of  validity  of  copyright.  Co-authorship.
Allied rights protection and period of validity of allied rights. Patent law, objects and subjects.
Patent and prepatent. Period of validity of the patent.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
Nobility: the legislation directed on protection of intellectual property right.
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To  be  able:  to  plan  works  on  certification  standardization,  to  check  compliance
applied at the enterprise (in the organization) standards, norms and other documents to the
existing legal acts and the advanced tendencies of development of technical regulation.

To own: skills of the analysis of scientific and technical information, domestic and
foreign experience in area of metrology, technical regulation and quality management.

To be competent:
-in area of search, analysis and estimation of information for preparation and making

decision in research of right of intellectual ownership;
-in area of analysis of existent forms and methods of defence  of right of intellectual

ownership;
-in development of the original going near creation of legal culture and preparation

of highly skilled specialists  on speciality : " Jurisprudence".
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Мемлекет және құқық теориясы, ҚР конституциялық құқығы, Рим құқығы, ҚР

азаматтық құқығы, ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы, ҚР жер құқығы.
Теория  государства  и  права,  Римское  право,  Гражданское  право  РК,

Гражданско-процессуальное право РК.
Theory of State and Law, Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan, Roman

Law, Civil Law of RK, the Civil Procedural Law of RK, Land Law of RK.
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
Өндірістік тәжірибе.
Производственная  практика.
Productive  practice

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:
1. Аскаров  Е.  С.  Защита  промышленной  интеллектуальной  собаственности  в

Казахстане: учеб. пособие / Е. С. Аскаров.- Алматы: Экономика, 2013.- 160с.
2. Основы интеллектуальной собственности Республики Казахстан [Текст]  : [моногр.]

/ Ж. Т. Сулейменов [и др.]. - Алматы :  [б. и.], 2014. - 220 с.
3. Жылқыбаев Е. С. Қазақстан Республикасындағы интеллектуалды меншік негіздері :

[оқу құралы] / Е. С. Жылқыбаев, А. Н. Семерин. - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 103
бет.

5.  Смаилова И.Е.  Интеллектуалдық меншік құқығы :  оқу құралы / И. Е.  Смаилова.-
Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2017.-59 бет.

           

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
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Қазақстан  Республикасында  банктік  және  сақтандыру  қызметтерін  құқықтық
реттеу 
Правовое  регулирование  банковской  и  страховой  деятельности  в Республике
Казахстан 
Legal regulation of banking and insurance activities in the Republic of Kazakhstan
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
PRBiSD-2305
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
3 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
7 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
5 кредита
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
Ст.преподаватели: Кунанбаева Г.К., Абильмажина А.М.

 «Қазақстан Республикасының банктік және сақтандыру қызметтерін құқықтық
реттеу»  пәні  заңдық  болып  табылады  және  оны   заң  ғылымы  мен  тәжірибесінің
азаматтық-құқықтық саласында оқитын  студенттер оқиды.

Пәннің мақсаты  студенттерде ҚР банктік және сақтандыру қызметін құқықтық
реттеу теориясы туралы терең білім қалыптастыру. 

Пәннің  мазмұны:  банктік  құқық  түсінігі,  пәні,  жүйесі  және  қағидалары.  ҚР
Ұлттық  банкінің  құқықтық  мәртебесі  және  қызметі.  Банктік  қызметті  мемлекеттік
реттеудің  құқықтық  нысаны.  Банктік  қызметтің  жекелеген  түрлерін  екінші  деңгейлі
банктер  мен  ұйымдардың құқықтық  жағдайы.  Банктік  қызмет  көрсетудің  құқықтық
реттелуі.  Банктердің  валюталық  операцияларын  иқұқықтық  реттеу.  Сақтандыру
құқығының  түсінігі  және  пәні.  Сақтандыру  құқығы  нормалары  және  сақтандыру
құқықтыққатынастар. Сақтандыру нысаны, саласы, кластары және түрлері. Сақтандыру
түрлерінің түсінігі.  Сақтандыру саласы. Сақтандыру нысаны. Міндетті сақтандыруды
құқықтық реттеу. Сақтандыру шартының түсінігі, оның құқықтық сипаты. Сақтандыру
шартының тараптары және оның құқықтары мен міндеттері.

Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет:
Білу қажет: банктік және сақтандыру қызметінің құқықтық режимін реттейтін

заңнамаларды. 
Игеру қажет:  кәсіби міндеттерді  мінсіз  атқару,  заңгер этикасы қағидаларын

сақтау,  қорыту,  талдау,  ақпаратты  қабылдау,  мақсаттылық  және  оған  қол  жеткізу
жолдарын анықтау. 

Меңгеру  қажет: мақсаттылық  және  оған  қол  жеткізу  жолдарын  анықтау
қабілеті;  нормативті  құжаттармен  жұмыс істеу  дағдысы;   көпшілік  алдында  сөйлеу,
пікірталас өткізу, әдеби және іскерлік жазбаша және ауызша сөйлеу дағдылары, өзін-өзі
дамыту дағдылары және біліктілікті арттыру. 

Құзыретті болу:  - банк жүйесі мен сақтандыру ұйымдарының қызметтері мен
ұйымдастыру саласында.

Дисциплина «Правовое регулирование банковской и страховой деятельности в
Республике  Казахстан»  является  юридической  и  изучается  студентами  гражданско-
правового профиля, специализирующимися в юридической науке и практике.
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Цели курса  изучения дисциплины заключается  в формировании у студентов
углубленных  знаний  об  основах  теории  правового  регулирования  банковской  и
страховой деятельности в РК.

Содержание курса: понятие, предмет, система и принципы банковского права.
Правовой  статус  и  функции  Национального  банка  РК.  Правовые  формы
государственного регулирования банковской деятельности.Правовое положение банков
второго  уровня  и  организаций,  осуществляющих  отдельные  виды  банковской
деятельности.  Правовое  регулирование  банковского  обслуживания.  Правовое
регулирование  валютных  операций  банков. Правовое  регулирование  кредитных
(заемных) операций банков. Понятие и предмет страхового права. Нормы страхового
права  и  страховые  правоотношения.  Формы,  отрасли,  классы  и  виды  страхования.
Понятие  классификации  страхования.  Отрасли  страхования.  Формы  страхования.
Правовое регулирование  обязательного  страхования.  Понятие  договора страхования,
его  правовая  характеристика.  Стороны  договора  страхования  и  их  общие  права  и
обязанности.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать: законодательство,  регулирующее  правовой  режим  банковской  и

страховой деятельности.
Уметь:  добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать

принципы  этики  юриста;  обобщать,  анализировать,  воспринимать  информацию,
постановку цели и выбор путей ее достижения

Владеть: способностью к  постановке  целей  и  выбору путей их достижения;
навыками  работы  с  нормативной  документацией;  навыками  публичной  речи;
аргументации,  ведения дискуссии;  навыками литературной и деловой письменной и
устной речи, методами саморазвития и повышения квалификации.

Быть компетентным: в области организации и функционирования страховых
организаций и банковской системы.

The discipline "Legal regulation of bank and insurance activity in the Republic of
Kazakhstan"  is  legal  and  is  studied  by  the  students  of  a  civil  profile  specializing  in
jurisprudence and practice.

The purposes of a course of studying of discipline consists in formation at students of
profound knowledge of bases of the theory of legal regulation of bank and insurance activity
in RK.

Maintenance of a course: concept, subject, system and principles of the bank right.
Legal status and functions of National Bank of Kazakhstan. Legal forms of state regulation of
bank activity.  A legal status of banks of the second level and the organizations which are
carrying out separate types of bank activity. Legal regulation of bank service. Legal regulation
of  currency  transactions  of  banks.  Legal  regulation  of  credit  (loan)  operations  of  banks.
Concept and subject of the insurance right. Norms of the insurance right and insurance legal
relationship.  Forms, branches,  classes and types of insurance.  Concept of classification of
insurance. Branches of insurance. Insurance forms. Legal regulation of obligatory insurance.
Concept  of  the  contract  of  insurance,  its  legal  characteristic.  Parties  of  the  contract  of
insurance and their general laws and duties.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
Nobility: the legislation regulating a legal regime of bank and insurance activity.
To be able: honestly to fulfill professional duties, to observe the principles of ethics

of the lawyer; to generalize, analyze, perceive information, statement of the purpose and a
choice of ways of its achievement

To  own:  ability  to  statement  of  the  purposes  and  choice  of  ways  of  their
achievement;  skills  of  work  with  standard  documentation;  skills  of  the  public  speech;
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arguments, conducting discussion; skills of literary and business written and oral speech, by
methods of self-development and professional development.

To be competent: in area of organization and functioning of insurance organizations
and banking system.

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
 ҚР азаматтық құқығы, ҚР қаржы құқығы. 
Гражданское право РК, Налоговое право
Civil Law of the Republic of Kazakhstan, Tax Law
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
Өндірістік тәжірибе.
Производственная  практика.
Productive  practice

          Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:   
1. Бижанова А.Р.  Бағалы қағаздар  нарығындағы қылмыстардың алдын алу
шаралары.- Алматы : Қазақ университеті, 2012.-157 бет.
2. Бижанова  А.Р.  Бағалы  қағаздарға  тікелепй  байланысты  қылмыстар  үшін
қылмыстық жауаптылық : оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-170 бет.
3. Страховое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Юриспруденция»,  «Финансы  и  кредит»  /  под  ред.  В.В.Шахов,  В.Н.Григорьева,
А.Н.Кузбагарова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ- ДАНА: Закон и право,
2011
4. Бижанова А.Р. Қазақстан Республикасы заңдарындағы бағалы қағаздарға жанама
байланысты қылмыстар : оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-101 бет.
 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
 Қазақстан Республикасының отбасы құқығы
Семейное право Республики Казахстан
Family Law of Republic of Kazakhstan
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code

SP- 3304
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type

ПД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline

КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study

3 года
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
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5 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
        5 кредита
 Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
         К.ю.н., доцент Смаилова И.Е., ст.преподаватель  Абилмажина А.М.

 «Қазақстан Республикасының отбасы құқығы» пәні заңдық болып табылады
және  оны   заң  ғылымы  мен  тәжірибесінің  азаматтық-құқықтық  саласында  оқитын
студенттер оқиды.

Курстың  мақсаты:  Отбасы  құқығының  негізгі  институттарын  зерделеу,
отбасылық-құқықтық  қатынас  саласында  құқыққолдану  қызметінің  дағдыларына
төселу. 

Курстың  мазмұны:  Отбасылық  құқық  түсінігі.  Отбасылық  құқық  түсінігі.
Отбасылық  құқық  пәні.  Отбасылық  құқық  әдістері.  Отбасылық  құқық  жүйесі.
Отбасылық құқықтың жеке сипаттамасы. Отбасылық құқықтың қағидалары. Қазақстан
Республикасы отбасы құқығының қайнар көздері, отбасы құқығының Конституциялық
негіздері.  Отбасы  туралы  заңнамалық  актілер,  отбасы  және  неке  туралы  өзге  де
нормативтік құқықтық актілер. Некеге тұрудың тәртібі мен шарттары. Некені тоқтату
және бұзу. Некені жарамсыз деп тану. Отбасындағы ерлі-зайыптылар, ата-аналар мен
балалар арасындағы қатынас. Ата-ана құқығынан айыру және шектеу. Бала асырап алу
және патронаттық тәрбие. Алименттік міндеттемелер.

Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет:
Білу қажет: неке-отбасылық заңнама; неке түсінігі, ата-аналар мен балалардың,

ерлі-зайыптылардың түсінігі, құқықтары мен міндеттері. 
Игеру  қажет: кәсіби  міндеттерін  сапалы  орындау,  заңгердің  этикалық

қағидаттарын сақтау; ақпаратты жиынтықтау, талдау, қабылдау, мақсат қоя білу және
оған жетудің жолдарын таңдау. 

        Меңгеру қажет: мақсат қоя білуге және оған жетудің жолдарын таңдауға
қабілет;  нормативтік  құжаттамалармен  жұмыс  істеу  дағдылары;  көпшілік  алдында
сөйлеу дағдылары; дәлелдеме,  пікірталас  жүргізу,  әдебиеттік  және іскерлік  жазбаша
және ауызша сөйлеу дағдылары; өзін-өзі дамыту және біліктілікті арттыру әдістері. 

Құзыретті болу:
-  дамыған  құқықтық  сана,  құқықтық  ой  және  құқықтық  мәдениет  негізінде

отбасылық қатынастарды құқықтық реттеу саласында кәсіптік қызметін жүзеге асыру;  
-  отбасылық құқықтың нормаларын сақтауды заңдық теория мен тәжірибеге

сүйене отырып қамтамасыз етуге.

Дисциплина «Семейное право Республики Казахстан» является юридической и
изучается  студентами  гражданско-правового  профиля,  специализирующимися  в
юридической науке и практике.

Цели  курса Изучение  основных  институтов  семейного  права,  выработка
навыков правоприменительной деятельности в сфере семейно-правовых отношений.

Содержание  курса:  Понятие  семейного  права.  Предмет  семейного  права.
Методы  семейного  права.  Система  семейного  права.  Частный  характер  семейного
права. Принципы семейного права. Источники семейного права Республики Казахстан,
Конституционные  основы  семейного  права.  Законодательные  акты  о  семье,  иные
нормативные правовые акты о семье и браке.  Порядок и условие заключение брака.
Прекращение и расторжение брака.  Признание барка недействительным. Отношения
между  супругами  в  семье,  между  родителями  и  детьми.  Лишение  и  ограничение
родительских  прав.  Усыновление  и  патронатное  воспитание.  Алиментные
обязательства.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
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Знать: брачно-семейное законодательство; понятие брака, права и обязанности
родителей и детей, супругов.

Уметь: добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,  соблюдать
принципы  этики  юриста;  обобщать,  анализировать,  воспринимать  информацию,
постановку цели и выбор путей ее достижения

Владеть: способностью к  постановке  целей  и  выбору путей их достижения;
навыками  работы  с  нормативной  документацией;  навыками  публичной  речи;
аргументации,  ведения дискуссии;  навыками литературной и деловой письменной и
устной речи, методами саморазвития и повышения квалификации.

Быть компетентным:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в сфере правового

регулирования семейных отношений на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры; 
-  способен  обеспечивать  соблюдение  норм  семейного  права,  опираясь  на

юридическую теорию и практику.
  
The discipline "A family law of the Republic of Kazakhstan" is legal and is studied

by the students of a civil profile specializing in jurisprudence and practice.
The  purposes  of  the  course  Studying  of  the  Main  Institutes  of  a  Family  Law,

development of skills of law-enforcement activity in the sphere of family legal relations.
Maintenance of a course: Concept of a family law. Subject of a family law. Methods

of a family law. System of a family law. Private character of a family law. Principles of a
family law. Sources of a family law of the Republic of Kazakhstan, Constitutional bases of a
family  law.  Acts  for  a  family,  other  regulations  for  a  family  and  marriage.  Order  and
condition marriage. Termination and divorce. Recognition of a bark the invalid. The relations
between spouses in a family, between parents and children. Deprivation and restriction of the
parental rights. Adoption and foster education. Alimentary obligations.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
Nobility: matrimonial legislation; concept of marriage, right and duty of parents and

children, spouses.
To be able: honestly to fulfill professional duties, to observe the principles of ethics

of the lawyer; to generalize, analyze, perceive information, statement of the purpose and a
choice of ways of its achievement

To  own:  ability  to  statement  of  the  purposes  and  choice  of  ways  of  their
achievement;  skills  of  work  with  standard  documentation;  skills  of  the  public  speech;
arguments, conducting discussion; skills of literary and business written and oral speech, by
methods of self-development and professional development.

To be competent:
- able to carry out professional activity in the field of the legal adjusting of domestic

relations on the basis of the developed sense of justice, legal
thinking and legal culture; 
-  able  to provide the observance of norms of family  law, leaning against  a legal

theory and practice.
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Мемлекет және құқық теориясы,  ҚР конституциялық құқығы, ҚР азаматтық

құқығы, ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы.
Теория государства и права, Конституционное право РК, Гражданское право

РК, Гражданско-процессуальное право РК.
Theory of State and Law, Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan, Civil

Law of the Republic of Kazakhstan, Civil Procedural Law of the Republic of Kazakhstan.
Постреквизиттер / Постреквизиты  / Postrequisites.
Өндірістік тәжірибе.
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Производственная  практика.
Productive  practice

     
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:   

1. Мұқалдиева  Г.Б.  қазақстан  Республикасының  отбасы
құқығы : оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 2016.-120 бет.
5. Абилмажина А.М. Қазахстан Республикасының отбасы құқығы : оқу құралы. -

Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2017.-143 бет.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Қазақстан Республикасының тұрғын үй құқығы 
Жилищное право Республики Казахстан 
Housing Law of the Republic of Kazakhstan

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
JP-3205
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
3 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
5 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
 5 кредита
 Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME

Ст.преподаватели: Кунанбаева Г.К., Дуйсембаева С.Д.
 «Қазақстан  Республикасының  тұрғын  үй  құқығы»  пәні  заңдық  болып

табылады және оны  заң ғылымы мен тәжірибесінің  азаматтық-құқықтық саласында
оқитын  студенттер оқиды.

Курстың  мақсаты:  Студенттер  құқық  қолданушылық  тәжірибеге  сәйкес
мәселелер  туралы  және  ҚР  тұрғын  үй  заңнамасының  жалпы  теориялық  аспектілері
туралы білім алу.

Бұл пәнде  Қазақстан  Республикасының тұрғын үй құқығының түсінігі  және
қайнар  көздері.  ҚР  Тұрғын  үй  қоры.  Жылжымайтын   мүлік  құқығын  мемлекеттік
тіркеу. ҚР Тұрғын үй қорын мемлекеттік есепке алу. Тұрғын үйге меншік құқығы. Екі
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және одан да көп үй жайдың иелерінің үйге меншік құқығы,    кондоминиум меншіктің
ерекше  түрі  ретінде.  Кондаминиумды  басқару  нысаны.  Жеке  тұрғын  үй  қорына  үй
жайларды жалдау. Үй жайды мемлекеттік үй қорынан немесе жеке тұрғын үй қорынан
жергілікті  атқарушы органдар жалдаған үй жайдан беру.  ҚР Тұрғын үй заңнамасын
бұзғаны үшін жауапкершілік.

Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет:
Білу қажет: тұрғын үй құқығының негізгі түсінігін мен санаттарын, мазмұны

мен тұрғын үй құқықтық қатынастарының ерекшеліктерін,   тұрғын үйді мемлекеттік
жеке тұрғын үй қорынан беру негізі,  шарты және тәртібі, тұрғын үй құқығын қорғау
жөніндегі негізгі нормативтік құқықтық құжаттар.

Игеру қажет:  тұрғын үй құқықтық қатынастарда  адамдар  мен азаматтардың
құқықтары  мен  бостандықтарын  қорғау  және  сақтау,  Тұрғын  үй  құқықтық
қатынастарындағы іс-жүргізушілік  құжаттарды және басқа  да  құқықтық құжаттарды
құрастыру,  тұрғын үй құқықтық келіспеушіліктерде  заңгерлік  кеңес  пен қорытынды
беру.

Меңгеру қажет: алдына мақсат қойып оған жету жолдарын таңдау, нормативтік
құжаттармен жұмыс істеуді білу, жұрт алдында сөйлеуді білу, пікіп-талас құру, әдеби
және іскерлік жазбаша және ауызша сөз, өзін-өзі дамыту және біліктілігін жоғарлату.

Құзыретті болу:
- тұрғын үй заңнамалары дамуының негізгі сатылары саласында;
-   тұрғын үй құқығының қолданыстағы заңнамалық нормаларына  сараптама

жасау, оларды жүзеге асыру бойынша ұсыныстар енгізу саласында.

Дисциплина «Жилищное право Республики Казахстан» является юридической
и  изучается  студентами  гражданско-правового  профиля,  специализирующимися  в
юридической науке и практике.

Цели  курса  (ожидаемые  цели  обучения  и  приобретаемые  компетенции)
Студенты  должны  получить  общее  представление  о  теоретических  аспектах
жилищного законодательства РК и проблемах соответствующей правоприменительной
практики.

В данной дисциплине рассматриваюся понятие и источники жилищного права
Республики  Казахстан. Жилищный  фонд  Республики  Казахстан.  Государственная
регистрация прав на недвижимое имущество. Государственный учет жилищного фонда
в Республике Казахстан.  Право собственности на жилище.  Кондоминиум как особая
форма  собственности  двух  и  более   собственников  жилых помещений.  Управление
объектом кондоминиума.  Наем жилищ в частном жилищном фонде.  Предоставление
жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным
исполнительным органом в частном жилищном фонде. Ответственность за нарушение
жилищного законодательства РК.

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать: основные  понятия  и  категории  жилищного  права,  содержание  и

особенности  жилищных  правоотношений,  основания,  условия  и  порядок
предоставления  и  пользование  жилищем из  государственного   частного  жилищных
фондов, основные нормативные правовые документы в сфере защиты жилищных прав.

Уметь: соблюдать  и  защищать  права  и  свободы  человека  и  гражданина  в
жилищных правоотношениях, составлять процессуальные и иные правовые документы
в сфере жилищных отношений,  давать консультации и юридические  заключения по
жилищно-правовым спорам.

Владеть: способностью к  постановке  целей  и  выбору путей их достижения;
навыками  работы  с  нормативной  документацией;  навыками  публичной  речи;
аргументации,  ведения дискуссии;  навыками литературной и деловой письменной и
устной речи, методами саморазвития и повышения квалификации.
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Быть компетентным:
- в области  основных этапах развития  жилищного законодательства;
- в области анализа существующих законодательных норм жилищного права,

внесение предложений по их совершенствованию;

The discipline "The housing right of the Republic of Kazakhstan" is legal and is
studied by the students of a civil profile specializing in jurisprudence and practice.

The  course  purposes  (expected  the  purpose  of  training  and  the  acquired
competences)  Students  have to  gain general  idea  about  theoretical  aspects  of  the housing
legislation of RK and problems of the corresponding law-enforcement practice.

In this discipline I am considered concept and sources of the housing right of the
Republic of Kazakhstan. Housing stock of the Republic of Kazakhstan. State registration of
the rights for real estate. The state accounting of housing stock in the Republic of Kazakhstan.
Property right to the dwelling. Condominium as special form of ownership of two and more
owners of premises. Management of object of condominium. Employment of dwellings in
private housing stock. Granting the dwelling from the state housing stock or the dwelling
rented by local executive body in private housing stock. Responsibility for violation of the
housing legislation of RK.

 The students who finished studying of this discipline as a result have to:
Nobility:  the basic concepts and categories of the housing right, the contents and

features of housing legal relationship, the bases, conditions and an order of granting and use
of the dwelling from state private housing stock, the main normative legal documents in the
sphere of protection of the housing rights.

To be able: to observe and protect the rights and freedoms of the person and the
citizen in housing legal relationship,  to make procedural and other legal documents in the
sphere of the housing relations, to give consultations and the legal conclusions on housing and
legal disputes.

To  own:  ability  to  statement  of  the  purposes  and  choice  of  ways  of  their
achievement;  skills  of  work  with  standard  documentation;  skills  of  the  public  speech;
arguments, conducting discussion; skills of literary and business written and oral speech, by
methods of self-development and professional development.

to be competent:
-in area of  the basic stages of development  of housing legislation;
-  in  the  areas  of  analysis  of  existent  legislative  norms of  housing right,  making

suggestions on their perfection.
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Мемлекет  және  құқық  теориясы,  ҚР  азаматтық  құқығы,  ҚР  азаматтық  іс

жүргізу құқығы.
Теория  государства  и  права,  Гражданское  право  РК,  Гражданское

процессуальное право РК.
Theory of State and Law, Civil Law of the Republic of Kazakhstan, Civil Procedural

Law of the Republic of Kazakhstan.
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
Атқарушылық өндіріс.
Исполнительное производство.
Enforcement proceedings.

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:   
1. Сагинова Б. К. Жылжымайтын мүлік экономикасы  : оқулық / Б. К. Сагинова, А.

Ә. Бименова. - Алматы : [Полиграфкомбинат ЖШС-і], 2014. - 220 бет..
2. Азаматтық құқық (Жалпы бөлім): Г.М. Тлебаева, А.А. Кожахметова, И.К. 

Жадраев, А.Т. Жунисалиев / Алматы: Отан ЖҚ, 2015 – 132 б. 
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3. Рамазанова А.С. Азаматтық құқық (Жалпы бөлім) /– Өскемен: С. Аманжолов 
атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2016. – 130 б. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name 
Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы
Экологическое право Республики Казахстан
Environmental law of Republic оf Kazakhstan

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
JP-3205
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
2 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
4 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
 5 кредитов
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
к.ю.н.Квашин А.А., ст. преподаватель Садуакасова Л.К.

 «Қазақстан  Республикасының  экологиялық  құқығы»  пәні  заңдық  болып
табылады  және  оны  барық  заң  ғылымы  мен  тәжірибесінің  әрі  түрлі  салаларында
оқитын  студенттер оқиды.

Курстың  мақсаты:  студенттерді  экологиялық  құқық  нені  білдіретіні  туралы
түсінікпен таныстыру.

Курстың  мазмұны:  Қазақстан  Республикасының  экологиялық  құқығының
түсінігі,  пәні,  міндеті;  қоғам мен табиғаттың ара қатынасының ғылыми әдіснамалық
негіздері;  қоғам  мен  табиғаттың  арақатынасын  құқықтық  реттеудің  объектілері  мен
қайнар көздері; табиғат объектілеріне меншік құқығы.

Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет:
Түсіне білу: экологиялық құқық нені білдіретіндігі туралы.
Білу  қажет:  экологиялық құқықтың  базалық  институттарының мазмұны мен

маңызын; экологиялық құқықтың негізгі түсінігін, оның жүйесін және қайнар көздерін;
қоршаған ортаны қорғаудың және табиғатты ұтымды пайдаланудың негізгі құқықтық
механизмін; негізгі заңдық сөздіктерді.
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Игеру  қажет:  қоршаған  ортаны  қорғау  және  табиғатты  ұтымды  пайдалану
шегінде құқықтық құбылыстарды түсіну; алған білімін қоршаған ортаны қорғау және
табиғатты ұтымды пайдалану саласындағы қолданыстағы заңнамаларды оқу барысында
пайдалану; алған білімін қолданыстағы заңнамалар негізінде мемлекет пен азаматтың
заңдық  құқықтарын  қорғауды  жүзеге  асыра  отырып тәжірибелік  қызмет  барысында
қолдану.

Дағдылана білу: алған білімін қоршаған ортаны қорғау және табиғатты ұтымды
пайдалану саласындағы қолданыстағы заңнамаларды оқу барысында пайдалану; алған
білімін  қолданыстағы  заңнамалар  негізінде  мемлекет  пен  азаматтың  заңдық
құқықтарын қорғауды жүзеге асыра отырып тәжірибелік қызмет барысында қолдану.

Құзыретті болу:
- экологиялық-құқықтық  түсініктер  мен  сөздіктер  туралы  хабарламалар

саласында;
-  экологиялық  құқықтың  қолданыстағы  заңнамалық  нормаларына  сараптама

жасау, оларды жүзеге асыру бойынша ұсыныстар енгізу саласында;
- табиғатты  қорғау  қатынастарын  құқықтық  реттеуге  сараптама  жасау

саласында.

Дисциплина  «Экологическое  право  Республики  Казахстан»  является
юридической  и  изучается  всеми  студентами,  специализирующиеся  в  различных
областях юридической науки и практики.

Цель курса:    ознакомление студентов со знаниями о том, что представляют
собой  экологическое право.

Содержание курса: Понятие, предмет, задачи экологического права Республики
Казахстан;  научно-методологическая  основа  взаимодействия  общества  и  природы;
объекты и источники правового регулирования взаимодействия общества и природы;
право собственности на природные объекты.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Иметь представление: о том, что представляет собой  экологическое право.
Знать:сущность  и  содержание  базовых  институтов  экологического  права;

основные понятия экологического права, его систему и источники;основные правовые
механизмы  охраны  окружающей  природной  среды  и  рационального
природопользования;основные юридические термины.

Уметь: осмысливать правовые явления в области охраны окружающей среды и
рационального  природопользования;применять  полученные  знания  при  изучении
действующего  законодательства  в  области  охраны окружающей природной среды и
рационального  природопользования;использовать  полученные  знания  в  ходе
практической деятельности, осуществляя защиту законных прав граждан и государства
на основе действующего законодательства.

Иметь навыки: применения полученнных знаний при изучении действующего
законодательства  в области охраны окружающей природной среды и рационального
природопользования;  использовать  полученные  знания  в  ходе  практической
деятельности,  осуществляя  защиту  законных прав  граждан и  государства  на  основе
действующего законодательства.

Быть компетентным:
- в области  сведений о эколого-правовых понятиях и терминах;
- в области анализа существующих законодательных норм экологического

права, внесение предложений по их совершенствованию;
- в области анализа в правовом регулировании природоохранных отношений.

The discipline "The ecological right of the Republic of Kazakhstan" is legal and is
studied by all students, specializing in various areas of jurisprudence and practice.
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Course  purpose:  acquaintance  of  students  with  knowledge  that  represent  the
ecological right.

Maintenance of a course: Concept, subject, problems of the ecological right of the
Republic  of Kazakhstan;  scientific  and methodological  basis  of  interaction  of  society  and
nature; objects and sources of legal regulation of interaction of society and nature; property
right to natural objects.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
To have idea: that represents the ecological right.
Znat:sushchnost  and maintenance  of basic institutes  of the ecological  right;  basic

concepts of the ecological right, its system and sources; main legal mechanisms of protection
of surrounding environment and rational environmental management; main legal terms.

To  be  able:  to  comprehend  the  legal  phenomena  in  the  field  of  environmental
protection  and rational  environmental  management;  to  apply  the  gained knowledge when
studying the current  legislation  in  the field of protection  of surrounding environment  and
rational environmental management; to use the gained knowledge during practical activities,
carrying out protection of legitimate rights of citizens and the state on the basis of the current
legislation.

To  have  skills:  applications  of  the  gained  knowledge  when  studying  the  current
legislation in the field of protection of surrounding environment and rational environmental
management; to use the gained knowledge during practical activities, carrying out protection
of legitimate rights of citizens and the state on the basis of the current legislation.

to be competent:
- in area of  information about эколого-правовых concepts and terms;
- in  the  areas  of  analysis  of  existent  legislative  norms  of  ecolaw,  making

suggestions on their perfection;
in area of analysis in the legal adjusting of nature protection relations.
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Мемлекет және құқық теориясы, ҚР конституциялық құқығы
Теория государства и права, Конституционное право РК, 
Theory of State and Law, Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan, 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
ҚР жер құқығы
Земельное право РК
Land law of RK

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:   
1.  Дүрмекбаева Ш.Н. Қазақстандағы экологиялық жағдайының қалыптасуы :  оқулық /
Ш. Н. Дүрмекбаева, С. Қ. Мемешов. - Астана : Фолиант, 2014. - 160 бет..; 
2. Культелеев С. Т. Практикум по экологическому праву Республики Казахстан: учеб. 
пособие / С. Т. Культелеев.- Алматы: Нурпресс, 2013.- 262с.2 
3.  Культелеев

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.
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Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name
Қазақстан Республикасының жер құқығы
Земельное право Республики Казахстан
Land law of RK
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code
JP-3205
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
2 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
4 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
 5 кредитов
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
к.ю.н.Сабитова А.А., ст. преподаватель Буканова З.Ч.

 «Қазақстан Республикасының жер құқығы» пәні заңдық болып табылады және
оны барық заң ғылымы мен тәжірибесінің әрі түрлі салаларында оқитын  студенттер
оқиды.

Курстың мақсаты: студенттерге жер құқығының негізгі  теориялық ержелерін
түсіндіру, нарықтық экономиканың қалыптасуы үшін жер заңдарының  маңызын ашу.

Курстың  мазмұны:Қазақстан  Республикасының  жер  құғының  пәнінің
түсінігі,қайнар  көздері,қағидалары,  жер  құғының  жүйесі,жер  құқығының  орман,
экология және өзгеде құқық салаларымен ара-қатынасы, жерді пайдалану құқығы,жерді
жеке меншік ретінде пайдалану,жер санаттарының құқықтық режимі. 

Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет:
Түсіне білу: жер қықтық институтының базалық негіздерін,қоршаған ортаны

қорғаудың  құқықтық  жүйесін  және  жерді   ұтымды пайдаланудың  негізгі  құқықтық
механизмін; негізгі заңдық сөздіктерді.

Білу қажет: жер құқығының түсінігін санаттарын   институттарының мазмұнын
жер құқық қатынастарының субьектісінің мәртебесін білу.

Игеру қажет: жер құқығының негізгі түсінігі мен санаттарын; институттардың,
санаттардың  негізгі  түсінігінің  мазмұнынын,  жер  құқықтық  қатынастарының
субъектілерінің құқықтық мәртебесін. 

Дағдылана білу: жерді пайдалану және қорғау жөніндегі нормативтік құқықтық
актілерді қолдану және жүзеге асыру.

Құзыретті болу:
- жер заңнамалары дамуының негізгі сатылары саласында;
-  жер құқығының қолданыстағы заңнамалық  нормаларына  сараптама  жасау,

оларды жүзеге асыру бойынша ұсыныстар енгізу саласында;
- жер пайдаланушылардығ құқықтары мен міндеттерін ртттеу саласында;
- жер шарттарын жасау және бұзу сұрақтарының ерекшеліктерінде.  

Дисциплина «Земельное право Республики Казахстан» является юридической и
изучается всеми студентами , специализирующимися в юридической науке и практике.
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Цели  курса:  разъяснение  студентам  основных  теоретических  положений
земельного  права,  раскрытие  значения  земельного  законодательства  в  становлении
рыночной экономики.

Содержание курса: Понятие, предмет и задачи «Земельного права Республики
Казахстан»;  источники,  принципы   и  система  земельного  права;  соотношение
земельного  права  с  лесным,  экологическим  и  другим отраслями  природоресурсного
права;  право  землепользования;  право  частной  собственности  на  землю;  правовой
режим отдельных категорий земель.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Иметь  представление: о  сущности  и  содержании  базовых  институтов

земельного  права;  основные  правовые  механизмы  охраны  окружающей  природной
среды и рационального природопользования; основные юридические термины.

Знать: основные  понятия  и  категории  земельного  права,  сущность  и
содержание  основных понятий,  категорий,  институтов,  правового  статуса  субъектов
земельных правоотношений 

Уметь: квалифицированно  применять  нормативные  правовые  акты  в  сфере
осуществления использования и охраны земель, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности.

Иметь навыки: владение методами  анализа и сопоставления ,  толкования и
правильного  применения  норм  земельного  права;   знаниями  основных  положений
земельного права.

Дисциплина  направлена  на  формирование  компетенций:  мировоззренческой,
профессиональной, исследовательской, коммуникативной,  самоменеджмента.

The discipline "The land right of the Republic of Kazakhstan" is legal and is studied
by all students specializing in jurisprudence and practice.

Course purposes: an explanation to students of the basic theoretical provisions of the
land right, disclosure of value of the land legislation in formation of market economy.

Maintenance of a course: Concept, subject and problems of "The land right of the
Republic of Kazakhstan"; sources, principles and system of the land right; a ratio of the land
right with forest, ecological and another branches of the nature-resource right; right of land
use; right of a private property for the earth; legal regime of separate categories of lands.

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
To have idea: about essence and the maintenance of basic institutes of the land right;

main legal mechanisms of protection of surrounding environment and rational environmental
management; main legal terms.

Nobility: basic concepts and categories of the land right, essence and maintenance of
the basic concepts, categories, institutes, legal status of subjects of land legal relationship 

To be able: competently to apply regulations in the sphere of implementation of use
and protection of lands, to realize norms of a substantive and procedural law in professional
activity.

To have skills: possession of methods of the analysis and comparison, interpretation
and correct application of norms of the land right; knowledge of basic provisions of the land
right.

to be competent:
-in area of  the basic stages of development  of land legislation;
- in the areas of analysis of existent legislative norms of the landed right, making

suggestions on their perfection;
- in order of adjusting by rights and duties of землепользователей;
- in particular  questions of conclusion and dissolution of the landed transactions;  
- in area of development up-to-date and tendencies of perfection
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
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Мемлекет  және құқық теориясы,  ҚР мемлекет  және құқық тарихы ҚР,  Рим
құқығы, ҚР конституциялық құқығы, ҚР азаматтық құқығы, ҚР экологиялық құқығы.

Теория государства и права, Римское право, Гражданское право РК, Уголовное
право РК, Экологическое право РК.

Theory of State and Law, History of State and Law of the Republic of Kazakhstan,
Roman Law, Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan, Civil Law of the Republic of
Kazakhstan, Environmental Law of the Republic of Kazakhstan.

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
ҚР Прокурорлық қадағалау, ҚР салық құқығы, Тәжірибе.
Прокурорский надзор в РК, Налоговое право РК, Практика.
Prosecutor's  supervision in Kazakhstan,  Tax Law of the Republic  of Kazakhstan,

Practice.
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:   

1. Дүрмекбаева Ш.Н. Қазақстандағы экологиялық жағдайының қалыптасуы : оқулық /
Ш. Н. Дүрмекбаева, С. Қ. Мемешов. - Астана : Фолиант, 2014. - 160 бет..; 
2. Культелеев С. Т. Практикум по экологическому праву Республики Казахстан: учеб. 
пособие / С. Т. Культелеев.- Алматы: Нурпресс, 2013.- 262с.2 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name Қазақстан Республикасындағы және шет мемлекеттердегі жаза баламалары
Альтернативы наказанию в Республике Казахстан и зарубежных странах
Alternatives to punishment in the Republic of Kazakhstan and other countries
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
JP-3205
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 
БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
2 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
4 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
 5 кредитов
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
К.ю.н. Рахимбердин К.Х.
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 «Қазақстан Республикасындағы және шет мемлекеттердегі жаза баламалары»
пәні заңдық болып табылады және оны  заң ғылымы мен құқыққорғаушылық
тәжірибесінің қылмыстық-құқықтық саласында оқитын  студенттер оқиды.

Мақсаты: Қазақстан Республикасындағы жаза баламаларын қолданылуын және
мәселелердің дамуын карастыру. 

Жаза  баламалары  ҚР-да  және  көптеген  мемлекеттердің  заңнамаларында
ескерілген.  Алайда,  оны  жетілдіру  және  іске  асыру  үшін,  қылмыстық  саясатының
келешегі  өркениетті  түрде  қалыптасуы  үшін  көп  нәрсе  істеу  қажет.  Санкция
баламалары  әділ сот, ювеналдық әділет және пробация арқылы көрінетіндігі  туралы
айта кеткен жөн. Баламалар мәселелерінің зерттелуі әлеуметтік-құқықтық модельдердің
мәнмәтінінде орындалуы қажет.

Пәннің  мазмұны:  Халықаралық  құқықтағы  жаза  баламаларына  қатысты

стандарттарды,  мазмұнын және оларды ұлттық құқық жүйесін,  шет мемлекеттердегі

жаза орнына балама ретінде қолданылатын шараларды (мысалы, пробация, ювенальды

әділсот,  қалпына  келтіру  әділсоты,  медиация  және  т.б.),  олардың  отандық  жүйеге

сәйкестігін,  қазақстан  заңнамасындағы  қылмыстық  жазаларды  алмастыруға

байланысты жағдайларды, олардың мүмкіншіліктері мен тиімділігін қарастырады.

Студент курс аяқталғаннан кейін мынаған міндетті:
Білу керек: ювеналдық құқықтың негізгі ережесін; ювеналдық құқықтың незізгі

ұғымдарының  мазмұның  және  мәнің;  негізгі  санаттарын,  ювеналдық  құқықтың
институттарын;  халықаралық  тәжірибеде  жаза  баламалардың  сан  алуандығы;  оның
тағайындалуы мен атқарылуы.

Істеу  керек:  ювеналдық  құқықтың  санаттары  мен  түсініктерін  пайдалану;
заңдық  фактілерді  қорытындылау  және  онымен  байланысты  құқықтық
қатынастар,кәмелетке жасы толмағандармен байланысты; құқықтық нормаларды дұрыс
қолдану, түсінік беру және талдау жасау; заңдық әрекеттерді тура заңға сәйкес жасау
және шешім қабылдау.

Дағдылана білу: өзіндік ойлау қабілетімен, тарихи-заңдылық ойлау қабілетімен
дағдылану.

Құзыретті  болу:  жазаны  тағайындаудың  баламалы  әдістерін  қолдану  және
дамыту саласында.

Дисциплина «Альтернативы наказанию в Республике Казахстан и зарубежных
странах» является юридической и изучается студентами уголовно-правового профиля,
специализирующимися в юридической науке и правоохранительной практике.

Цель: рассмотрение проблем развития и применения альтернатив наказанию в
Республике Казахстан.

Альтернативы  наказанию  предусмотрены  законодательством  многих
современных  государств,  в  том  числе  и  Республики  Казахстан.  Однако  еще  очень
много предстоит сделать для их развития и практического воплощения, формирования
цивилизованного  образа  будущего  уголовной  политики.  Необходимо  отметить,  что
альтернативные  санкции  проявляются  в  качестве  восстановительного  правосудия,
ювенальной  юстиции,  пробации.     Представляется,  что  исследование  проблем
альтернатив  должно  осуществляться  в  контексте  названных  социально-правовых
моделей. 

Содержание  курса:  Данная  дисциплина  изучает  знание  многообразий
альтернатив  наказанию  в  мире,  анализ  перспектив  практической  реализации
альтернатив в Казахстане и в  постсоветских  странах,  а  также понимание  ценностей
альтернатив и способности их продвижения в обществе

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
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Знать:  основные  положения  ювенального  права;  сущность  и  содержание
основных понятий ювенального права;  основные категории,  институты ювенального
права;
 многообразие  альтернатив  наказанию  в  международной  практике;  особенности  их
назначения и исполнения.

Уметь:  оперировать  понятиями  и  категориями  ювенального  права;
анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с  ними  правовые
отношения, связанные с несовершеннолетними; анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом.

Владеть:  навыками  историко-юридического  мышления,  самостоятельного
осмысления, анализа.

Быть компетентным:
-  в  области  развития  и  применения  альтернативных  методов  назначения

наказаний;

The  discipline  "Alternatives  to  punishment  in  the  Republic  of  Kazakhstan  and
foreign  countries"  is  legal  and  is  studied  by  the  students  of  a  criminal  and legal  profile
specializing in jurisprudence and law-enforcement practice.

Purpose: consideration of problems of development and application of alternatives to
punishment in the Republic of Kazakhstan.

Alternatives to punishment are provided by the legislation of many modern states,
including Republic of Kazakhstan. However it is necessary to make for their development and
a practical embodiment, formation of a civilized image of the future of criminal policy a lot. It
should be noted that alternative sanctions are shown as recovery justice, juvenile justice, a
probation. It is represented that research of problems of alternatives has to be carried out in
the context of the called social and legal models. 

Maintenance  of  a  course:  This  discipline  studies  knowledge  of  varieties  of
alternatives to punishment in the world, the analysis of prospects of practical realization of
alternatives in Kazakhstan and in the Post-Soviet countries, and also understanding of values
of alternatives and ability of their advance in society

The students who finished studying of this discipline as a result have to:
Nobility: basic provisions of the juvenile right; essence and maintenance of the basic

concepts of the juvenile right; main categories, institutes of the juvenile right;
 variety of alternatives to punishment in the international practice; features of their

appointment and execution.
To be able: to operate with concepts and categories of the juvenile right; to analyze

the legal facts and legal relations arising in connection with them connected with minors; to
analyze, interpret and correctly to apply precepts of law; to make decisions and to make legal
actions in strict accordance with the law.

To own: skills of historical and legal thinking, independent judgment, analysis.
To be competent:
-  in  area  of  development  and  application  of  alternative  methods  of  awarding

punishment.
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites.
Құқық  және  мемлекет  теориясы,  Қылмыстық  құқық  (Жалпы  және  ерекше

бөлімдер),  Қылмыстық іс жүргізу, Қылмыстық атқару құқығы, Криминология.
Уголовное  право  РК,  Уголовно-процессуальное  право  РК,  Уголовно-

исполнительное право РК, Криминология.
For learning course it’s necessary to know the variety of alternatives to punishment

in  the  world  to  analyze  the  prospects  of  practical  implementation  of  alternatives  in
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Kazakhstan and in the post-Soviet countries, understand the value of options and the ability to
promote them in society.

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.
Тәжірибе.
Практика.
Practice.

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:   
1. Уголовное право Республики Казахстан: учеб. для вузов : в 2 т. / [отв. ред. И. И.
Рогов, К. Ж. Балтабаев, А. И. Коробеев] ; М-во образования и науки РК, Евразийский
нац. ун-т им. Л. Н. Гумилева. - Алматы : Жетi Жарғы.Т. 1 : Особенная часть (главы 1 -
10). - 2016. - 500 с
2. Нурболатов  А.Н.  Иные  меры  уголовно-правового  воздействия  за  совершение
преступлений : учеб. пособие / А. Н. Нурболатов ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы :
Қазақ университетi, 2014. - 312 с.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name 
Шарттық құқық
Договорное право
Сontract law
 DP -3213
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 
БД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
3 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
5 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
5 кредита
 Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
 Ст.преподаватели: Кунанбаева Г. К., Буканова З.Ч.
Senior teachers: Kunanbaeva G.K., Bukanova Z.C.

Курс  мақсаты шарттық  құқық  мәселелрі  туралы  теориялық  білімін
қалыптастыру,  ғылыми-зерттеулік  қызметтік  дағдыларын  қалыптастыру,  сонымен
қатар  келісімді  қатынастар  саласында  саяси-құқықтық  жүйесін  заманауи
тенденцияларды дамыту келісімді құқық мәселелерін өзектендіру .

«Шарттық  құқық»  пәнінің  мазмұнына  келісімді  қатынастарды  реттейтін
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нормаларды  зерттеуді  қосады.Келісімді  құқық  мағынасы  және  оның  Қазақстанның
нарықтық экономикасына ықпалының маңыздылығы.

Нәтижесінде осы дисциплинаны зерттеуді аяқтаған студентер міндетті:
Білу керек: шарттық қатынастар саласында заңнаманың тәжірибелік мәселелер

мазмұнын, шарттық құқықты жетілдіру мен жамытудың негізгі бағытын білу;
Істеу керек: Қазақстан Республикасындағы шарттық құқық институт мәселесін

тәжірибелік  қолдану;  өз  бетінше  оқу;   кәсіби  қызметте  алған  теориялық  біліміі
қолдану.

Дағдылана  білу:  азаматтық  заңнама  саласында  ғылыми  және  арнайы
әдебиеттермен жұмыс жасау, сонымен қатар келісімдер жасау.

Компетенциялар:
Кәсіби компетенция:

- Өз мамандығының әлеуметтік маңызын сезіну, өздерінің адал кәсіби міндеттерін
орындау, құқықтық этика принциптерін ұстануға;

Цель  курса  является   формирование  теоретических  знаний  о   проблемных
вопросах   договорного  права,  привитие  навыков  научно-исследовательской
деятельности, а также актуализация правовых проблем  договорного права в контексте
современных  тенденций  развития  политико-правовой системы  в  сфере  договорных
отношений.

В содержание данной дисциплины «Договорное право входит изучение  норм,
регулирующих  договорные  отношения.  Значение  договорного  права  и  его
актуальность  определяется  его  влиянием  на  рыночную  экономику  Казахстана.  В
содержание  данного  курса  входит  изучение  правовой  природы  и  особенностей
договоров  в  гражданском  праве,  отдельных  видов  договорных  обязательств,
теоретические и практические проблемы заключения гражданско-правовых договоров.

Студенты,  завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать:  содержание   проблем  практического  применения  законодательства  в

сфере  договорных  отношений,   знать  основные  направления  развития  и
совершенствования договорного права;

Уметь: правильно  толковать  и  грамотно  анализировать  проблемные вопросы
института  договорного  права  Республики  Казахстан;  обучаться  самостоятельно;
использовать полученные теоретические знания в профессиональной деятельности.

Иметь  навыки: работы  с  научной  и  специальной  литературой  в  области
гражданского законодательства, в том числе по составлению договоров.

Компетентность профессиональная: 
-  осознавать  социальную  значимость  своей  профессии,  обладать  достаточным
уровнем   профессионального   правосознания;   добросовестно   исполнять   свои
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста.

The information contained in this discipline "Contract Law" is  the study of the rules
governing contractual relations. The value of contract law and its relevancies determined by
the influence of the market economy of Kazakhstan. In the content of this course includes
the study of the legal nature and characteristics of contracts in civil law,  certain types of
contractual obligations, the theoretical problem of making civil law contracts.

Undergraduates who have completed the study of this discipline, as a result should be:
Know: The  content  of  implementation  problems  of  legislation  in  the  field  of

contractual relations, know the basic directions of development and improvement of the law
of treaties;

Able: to interpret and correctly analyze the problematic issues of contract law institute
of the Republic of Kazakhstan; self-training; to use the theoretical knowledge in professional
work.
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Have skills: working with the scientific and professional literature in the field of civil
law, including contract drafting.

Competencies:
Professional Competence:
-  Aware  of  the  social  significance  of  their  profession,  have  a  sufficient  level  of

professional  sense  of  justice;  faithfully  perform  their  professional  duties,  respect  the
principles of legal ethics;

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature:

1. Азаматтық құқық (Жалпы бөлім): Г.М. Тлебаева, А.А. Кожахметова, И.К. Жадраев, 
А.Т. Жунисалиев / Алматы: Отан ЖҚ, 2015 – 132 б. 

2. Рамазанова А.С. Азаматтық құқық (Жалпы бөлім) /– Өскемен: С. Аманжолов 
атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2016. – 130 б. 

3. Лепесова А.К. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы : оқулық.- Алматы : 
Дәуір, 2012.-232 бет.

4. Белов В. А. Гражданское право. Общая часть. Т. 1: Введение в гражданское право:
учебник / В. А. Белов.- М.: Юрайт, 2011.- 521с.

5. Гражданское право России: учебник / под ред. А. Я. Рыженкова.- М.: Юрайт, 2011.-
463с.

6.  Сабитова, А. А. Договорное право : вопросы теории и практики: учеб. пособие / А.
А.  Сабитова,  И.  Е.  Смаилова  ;  М-во  образования  и  науки  РК  ;  ВКГУ  им.  С.
Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 164 с.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name 
Мәдениеттану
Культурология
Culturology

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
Kul -2204

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type
ОК

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
КВ
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қу жылы / Год обучения/ Year of study
3 года

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
2 семестр

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
   3 кредита
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
Ст. преподаватель Жиренова А.Т., к.ф.н. Шуршитбай М. 

Мақсаты: мәдени нысандары мен процестерді терең, жан-жақты зерттеу, адам
баласының  өмір  сүру  формалары,  олардың  әртүрлі  мәдени  бағыттарын   көруге
студенттердің қабілетін қалыптастыру.

Цель курса: формирование у студентов способности видеть многообразие форм
существования  человеческих  сообществ,  ориентация  их  на  глубокое,  всестороннее
изучение культурных форм и процессов. 

Purpose of the course: formation of students' capacity to see the variety of forms of
existence of human communities, targeting them at a deep, comprehensive study of cultural
forms and processes.

Мазмұны:  адам  баласының  логикалық  тұрғысында  өзін-өзі  сана  мәдениеті
ұғымдарын  қалыптастыру;  мәдениетінің  негізгі  ұғымдарының  мазмұны;  мәдениет
құрылымы  және  мәдени  әралуандылық  әлемнің  тұрғысында  адам  болмысының
проблемасы  (ежелгі  заманнан  бүгінгі  күнге  дейін);  адам  дамуының  нақты  тарихи
нысандарын  материалдық  талдау  әлеуметтік-мәдени  үрдісінің  нақтылы  тарихи
мазмұны;  Қазақстан  аумағында  мәдени  үрдістерді  қалыптастыру  логикасы;  дәстүрлі
қазақ мәдениетінің мазмұны; қазіргі заманғы Қазақстан -  қағидаттары мен Қазақстан
Республикасындағы мәдени саясаттың құқықтық шеңберінде мемлекеттік мәдениет.

Содержание  курса:  логика  формирования  представлений  о  культуре  в
контексте  самосознания  человеческих  сообществ;  содержание  основных  концепций
культуры;  структура  культуры  и  проблема  существования  человека  в  контексте
многообразия  культурных  миров;  конкретно-историческое  содержание
социокультурного  процесса  на  материале  анализа  конкретно-исторических  форм
развития  человечества  (от  архаики  до  современности);  логика  формирования
культурных процессов на территории Казахстана; содержание традиционной казахской
культуры; состояние культуры в современном Казахстане,  принципы и нормативная
база культурной политики в РК. 

Course content: the logic of the formation of concepts of culture in the context of
self-consciousness of human communities; the content of the basic concepts of culture; the
structure of the culture and the problem of human existence in the context of the diversity of
cultural  worlds;  concrete  historical  content  of  the  socio-cultural  process  in  the  material
analysis  of specific  historical  forms of human development  (from antiquity to the present
day);  the  logic  of  the formation  of  cultural  processes  on the  territory  of  Kazakhstan;  the
content  of  the  traditional  Kazakh  culture;  state  of  culture  in  modern  Kazakhstan,  the
principles and legal framework of cultural policy in the Republic of Kazakhstan.

Білу:  мәдениеттанулық  негізгі  категориялық  аппараты,  мәдениет  негізгі
тұжырымдамасын,  Қазақстандық  мәдени  жүйелерде  өз  ұстанымын,  оның  ішінде
мәдениеттану,  қазіргі  заманғы  қоғамдағы  әсіресе  әлеуметтік-мәдени  үрдістердің
әдіснамасы мен әдістерінің негізін.

Істей  алу:  өз  пікірін  білдіруге  және  дәлелдеу  үшін,  халықтар  арасындағы
мәдени  және  діни  айырмашылықтар  түсіну  және  көпұлтты  қоғамда  өмір  сүруге,
олардың  күнделікті  және  кәсіби-мәдени  көзқарастарын  пайдалану.  тәуелсіз  зерттеу
жобасын дайындау және жүзеге асыру тобымен жұмыс істеу.
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Дағдылану:  мәдениеттануда  әр  түрлі  ақпарат  көздерін  пайдалана  отырып,
әлеуметтік-мәдени талдау дайындау және жүзеге асыру.

Дүниетанымдық құзіреттілік.
В результате изучения дисциплины «Культурология» студент должен:
- знать: базовый категориальный аппарат культурологии, основные концепции

культуры,  основы  методологии  и  методики  проведения  культурологических
исследований,  особенности  социокультурных  процессов  в  современном обществе,  в
том числе, в Казахстане,  свою позицию в культурных системах;

-  уметь использовать  культурологический  подход  в  повседневной  и
профессиональной деятельности,  понимать  культурные,  религиозные отличия между
людьми и жить  в  поликультурном обществе,  выражать  и  обосновывать  свою точку
зрения.  работать  в  группе,  подготовить  и  реализовать  самостоятельный  несложный
исследовательский проект;

- иметь навыки: подготовки и реализации культурологического исследования,
анализа социокультурной информации из различных источников.

В  результате  освоения  дисциплины  студент  осваивает  мировоззренческие
компетенции.

As a result of studying the discipline students should:
- know: basic categorical apparatus of cultural studies, the basic concept of culture,

the  basis  of  the  methodology  and techniques  of  cultural  studies,  especially  socio-cultural
processes  in  contemporary  society,  including  in  Kazakhstan,  its  position  in  the  cultural
systems;

-  be  able  to  use  cultural  approach  in  their  daily  and  professional  activities,  to
understand the cultural and religious differences between people and live in a multicultural
society,  to express and justify their  views, work in a group, to prepare and implement an
independent research project is simple;

- have the skills: preparation and implementation of cultural studies, socio-cultural
analysis of information from various sources.

As a result of the development of the discipline the student mastering worldview
competence.

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:
Мектептегі пәндер «Тарих»,«Адам және қоғам»
Школьные дисциплины «История», «Человек и общество»
Schools social and humanitarian disciplines «History», «Man and Society»
Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites:
Қазахстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы
История государства и права Республики Казахстан
History of the state and right for Republic of Kazakhstan

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:   
   1.   Армстронг Карен Иудаизм,  христандық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс  :
Құдайтану  баяны []  :  [оқулық]  /  К.Армстронг.  -  Астана :  Ұлттық аударма бюросы.
Қоғамдық қоры, 2018. - 432 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ
тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943066 : Б. ц.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
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Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name 
Қақтығыстану
Конфликтология
Conflict
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code

K -2212
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type

ОК
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
КВ

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
2 года

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
4 семестр

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
   5 кредитов
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
Доценты, к.псих. наук: Ауренова М.Д,, Диналевич Ю.И.  

 «Қақтығыстану»  пәні  психологиялық  болып  табылады   және  бизнес-
психология саласында оқитын студенттерге арналған   

Курстың   мақсаты  –  қақтығыс  феномені  жайлы   психологиялық  білімдер
жүйесін қалыптастыру,   қақтығыстың заманауи психотехнологиялармен студенттерді
таныстырду, қақтығыстарды реттеу және алдын алу.

«Қақтығыстану»  пәні  келесі  бөлімдерден  тұрады:   қақтығыстануға  кіріспе;
қақтығыстың  феноменологиясы;  қақтығыстарды  басқару;  қақтығыстардың  әр-түрлі
түрлерін зерттеу бағыттары; қақтығыстанудың практикалық  тіркемелер.

Пәнді оқыту нәтижесінде студент:
-әлеуметтік  қақтығыстар  және  әлеуметтік  қарама-қайшылықтарды  білу,

әлеуметтік  қақтығыстардың  құрылымы;  қақтығыстар  әдістерінің  ерекшеліктері;
қақтығыс  жағдайдағы  адамдардың  мінез-құлықтарының  негізгі  типтері;  топтық
қақтығыстардың  пайда  болу  себептері  және  оның  жіктелуі,  қақтығыстарды  басқару
және болжау әдістерді.

-қақтығыс  құбылыстар  мен  процестерді  қарастыру  кезінде  әдіснамалық
ықпалдарды  қолдана  білу;   топтық  қақтығыстардың  пайда  болу  себептерін  бөліп
көрсету және оларды жіктеумен;  қақтығыстың даму динамикасы мен механизмдерін
аңықтау; қақтығыстарды шешудің адекватты тәсілдерді таба алу. 

-дағдылар қақтығыстарды реттеу мақсатында және әр-түрлі технологияларды
талдай алу дағдысы .

Қалыптстыратын құзыреттіліктер: кеңес-берушілік-коррекциялық

Дисциплина  «Конфликтология»  является  психологической  и  изучается
студентами специализирующимися в бизнес психологии.

Цели  курса  -  освоение  студентами  системы  психологических  знаний  о
феномене  конфликта  и  ознакомление  их  с  современными  психотехнологиями
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предотвращения и урегулирования конфликтов.
Дисциплина включает разделы:  введение в конфликтологию; феноменология

конфликта;  управление  конфликтами;  направления  исследований  различных  типов
конфликтов; практические приложения конфликтологии.

В результате изучения дисциплины студент должен:
-знать  социальные  противоречия  и  социальные  конфликты,  структура

социальных  конфликтов;  особенности  методов  конфликтологии;  основные  типы
поведения  людей  в  конфликтных  ситуациях;  причины  возникновения  групповых
конфликтов и их классификации, методы прогнозирования и управления конфликтам.

-уметь  применять  разнообразные  методологические  подходы  при
рассмотрении конфликтных явлений и процессов;  выделять причины возникновения
групповых  конфликтов  и  их  классифицировать;  определять  механизмы
функционирования и динамику развития конфликта; уметь найти адекватные способы
разрешения конфликта.

-иметь  навыки  сравнительного  анализа  при  сопоставлении  различных
технологий и методов работы по урегулированию конфликтов.

Дисциплина  направлена  на  формирование  компетенций:  консультационно-
коррекционных

The discipline "Conflict" is a psychological and studied by students specializing in
business psychology.

Course objectives - students mastering the system of psychological knowledge about
the phenomenon of conflict and familiarizing them with modern psychological technologies
for the prevention and settlement of conflicts.

Discipline  includes  the  following  sections:  introduction  to  conflict  studies;
phenomenology of conflict; conflict management; research directions of the different types of
conflict; the practical application of conflict resolution.

As a result of studying discipline the student should:
-to  know  the  social  contradictions  and  social  conflicts,  the  structure  of  social

conflicts;  specific  methods  of  conflict  resolution;  the  main  types  of  behavior  in  conflict
situations;  causes  of  group  conflicts  and  their  classification,  methods  of  prediction  and
management of conflicts.

-to be able to apply a variety of methodological approaches in the consideration of
conflict phenomena and processes; to highlight the causes of group conflicts and to classify
them; to identify the mechanisms of the functioning and dynamics of conflict; to be able to
find an adequate means of dealing with conflict.

-to have skills of comparative analysis when comparing different technologies and
working methods in conflict resolution.

Discipline is aimed at formation of competences: consulting-correction

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites
Психология практикумы, Ерікжәнеэмоцияпсихологиясы
Практикум по психологии, Психология воли и эмоции
Practical  Psychology , Psychology of  will and emotions

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites
Басқару психологиясы,Криминалдыпсихологиясы, Жанұялықкеңесберу
Психология управления, Криминальная психология, Семейное консультирование
Psychology of management, Criminal psychology, Family consultation

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:   
1. Культурология. История мировой культуры: Учебник. / Под ред. А.Н. Марковой. -
М.: ЮНИТИ, 2014. - 600 c.
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 2. Горелов А.А. История мировой культуры: Учебное пособие / А.А. Горелов. - М.:
Флинта, 2016. - 512 c.
3.  История  мировой  культуры:  Учебник  для  студентов  вузов  /  А.Н.  Маркова,  Ф.О.
Айсина, Е.М. Скворцова; Под ред. Н.О. Воскресенская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -
759 c.
4.  Никитич,  Л.А.  Культурология.  Теория,  философия,  история  культуры:  Учебник  /
Л.А. Никитич. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 559 c.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.

Курстың атауы/пәндер/юнита
Название курса/дисциплины/юнита/ 
Name 
Ювенальное право
Ювеналдық құқық
Juvenile law
 YuP -4302
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 
ПД
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline
КВ
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study
4 год
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training
7 семестр
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits
5 кредита
 Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME
 К.ю.н./ З.ғ.к./ Candidate of Legal Sciences Орсаева Р.А./ Orsaeva R.A, аға оқытушы /ст.
преподаватель Каленова А.А./, Senior Teacher Kalenova A.A..

Курстың  мақсатыстудентерде  кәмелетке  толмаған  тұлғалардың  құқық  бұзуы  мен
алдын алу шаралар жүйесіне  кіретін  құқық қорғау органдарында,  кәсіпорындар мен
ұйымдарда,  жақсы жұмыс жасауына  қажетті білімді қалыптастыру.
Пререквизитттер:Отбасы құқығы, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, халықаралық
құқықзаң  терминдерін  білу,  халықаралық-құқықтық  актілер,  балалар  құқығын
қорғаудағы ұлттық заңнамалар.
Постреквизиттер:оқу жоспарының осы  өндірістік практикасының арқасында Курсты
меңгеруді қарастырады. 
Курс дисциплинасының мазмұны:  Қазіргі  таңда  мемлекеттің  міндеті  жасөспірімдерді
әдеттер  мен  көзқарасты,  сау  пейілді,  моральді,  адами  құндылықтар  рухында
тәрбиелеу.Алай да  жеткіншектерді  тәрбиелеуде  олқылықтар табылуда.  Республикада
кәмелетке  толмағандар  арасындағы  қылмыстар  үрей  туғызуда.  Қазіргі  кездегі
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кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстармен күресудің өзектілігі  қылмыстардың
қалпы мен өсуін анықтайды.
Құзыреттер:
Кәсіптік құзыреттілік: мотивациялық-құндылық; әрекеттік;эмоционалдық-еріктілік.
коммуникациялық.
Нәтижесінде осы дисциплинаны зерттеуді аяқтаған магистранттар міндетті:
Білу керек: Қазақстан Республикасындағы ювенальдық құқық саласындағы заңнаманы
қолданудың тәжірибелік мәселелерінің мазмұны.
Істеу керек: алған білімді органдарда, тәжірибеде қолдану, өзекті мәселелерді сауатты
сараптау мен талдау; өз бетінше оқу; алғвн теориялық білімді кәсіби қызметте қолдану.
Дағдылана білу: Алған білім тәжірибелік қызметте, дипломдық жұмыстарын жазу мен
жетілдіруге  қолданылуы  мүмкін.  Сонымен  қатар,  студент  өзінің  мамандығының
әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби деңгейге ие болу, өзінің кәсіби міндеттерін
адами тұрғыда орындау, юрист этикасының принципін орындау.
Цель–   формирование  у  студентов  знаний,  необходимых  для  успешной  работы  в
правоохранительных  органах,  учреждениях  и  организациях,  входящих  в  систему
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Пререквизиты: Семейное право, гражданское право, уголовное право, международное
право,  знать  юридические  термины,  международно-правовые  акты,  национальное
законодательство в области охраны прав детей.
Постреквизиты:Освоение  курса,   согласно  учебного  плана  дает  основу  для
прохождения производственной практики.
Содержание курса дисциплины: В настоящее время насущной и неотложной задачей
государственного  значения  стало  воспитание  подрастающего  поколения  в  духе
общечеловеческих ценностей, обладающего здоровыми нравами, моралью, взглядами и
привычками.  Однако  в  воспитании  подрастающего  поколения  имеются  серьезные
недочеты.  Состояние  безнадзорности  и  преступности  среди  несовершеннолетних  в
республике  вызывает  серьезную  озабоченность  и  тревогу.  Актуальность  борьбы  с
преступностью среди несовершеннолетних на современном этапе обусловлена тем, что
ее уровень в значительной степени определяет состояние и перспективы преступности
в целом.
Компетенции:
Компетентность профессиональная: мотивационно-ценностный; деятельностный;
эмоционально-волево; коммуникативная.
Знать:содержание  проблем практического применения о законодательства  в области 
ювенального права Республики Казахстан.
Уметь: использовать обученные навыки  в органах, на практике.правильно толковать и
грамотно анализировать проблемные актуальные вопросы; обучаться самостоятельно;
использовать полученные теоретические знания в профессиональной деятельности
Иметь  навыки:Полученные  знания  могут  быть  использованы  при  разработке  и
написании  дипломной  работы,  практической  деятельности.  Помимо  этого,
студентдолжен  осознавать  социальную  значимость  своей  профессии,  обладать
достаточным  уровнем  профессионального  правосознания;  добросовестно  исполнять
свои профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста.
The purpose-the formation of undergraduates knowledge necessary for successful work in law
enforcement students, institutions and organizations included in the system of prevention of
neglect and juvenile delinquency.
Prerequisites: Family law, civil law, criminal law, international law, to know the legal terms,
international legal acts, national legislation in the field of protection of children's rights.
Postrekvizity: the Development of the course, according to the curriculum provides the basis
for practical training.
The content  of  the  course  of  discipline:  currently,  an  urgent  and  urgent  task  of  national
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importance was the education of the younger generation in the spirit of universal values, with
healthy morals, morals, attitudes and habits. However, there are serious shortcomings in the
education of the younger generation.  The state of neglect and juvenile delinquency in the
Republic  is  a  matter  of  serious  concern  and  concern.  The  relevance  of  the  fight  against
juvenile crime at the present stage due to the fact that its level largely determines the state and
prospects of crime in General.

Competenses: 
Competence professional : motivational-valued; emotionally-volitional; - communicative.
Know: the content of the problems of practical application of the legislation in the field of 
juvenile law of the Republic of Kazakhstan.
To be able  to use the trained skills  in the students,  in  practice.  to  correctly  interpret  and
properly  analyze  the  problem current  issues;  to  learn  independently;  to  use  the  obtained
theoretical knowledge in professional activity
Have skills: the knowledge Can be used in the development and writing of a master's thesis,
practice. In addition,  the graduate student must be aware of the social importance of their
profession, have a sufficient level of professional legal awareness; conscientiously perform
their professional duties, comply with the principles of ethics of the lawyer.

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература /Recommended literature:   
5. Кунгурцев, Э.     Счастливое детство - счастливой семье [Текст] : [о процедуре 
медиации по ювенальному суду: статистика в инфографике] / Э. Кунгурцев // Рудный 
Алтай. - 2016. - 12 ноября. - . 14 Рубрики: Право--Исполнительное производство--
Ювенальная юстиция
6. Кунгурцев, Э.      Счастливое детство - счастливой семье [Текст] : [о процедуре 
медиации по ювенальному суду: статистика в инфографике] / Э. Кунгурцев // Рудный 
Алтай. - 2016. - 12 ноября. - . 14 
7. Оразалиев, Ж.      Причины и условия порождающие преступления в молодежной 
среде / Ж. Оразалиев // Фемида. - 2012. - № 3. - . 12 – 15

Оқытуәдістері:ауызша, көрнекілік, практикалық.
Әдістері / бағалаутүрлері: рейтинг, емтихан.
Оқутілі: Орысша

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан
Оқыту тілі: Қазақша, орысша
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: рус, каз.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: russian, kazakh.
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http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20--%20%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20--%20%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%AD.


Модульдық анықтамалық 5В030100 - Құқықтану
Модульный справочник ОП 5B030100- Юриспруденция

Modular directory 5В030100 -  Jurisprudence

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Коммуникативті 1
Коммуникативный 1
Communicative 1

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

Ларионова  И.Ю.,  Абдрахманова  М.К.,  Садыкова
С.Т., Демченко Л.Н.

Модуль түрі/ 
Тип модуля
Module Type

ЖПММ / ООбм / GECM

Модуль деңгейі  /  Уровень модуля/
Module Level

Бакалавриат / Baccalaureate

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

15

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

15/26

Оқу түрі / Форма обучения/ Form of
training

Күндізгі / Дневная/ / full-time

Семестр/ Semester 1,2
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/ Number of students

По набору  2018  г.  /  2018  ж.  қабылдау  бойынша  /
Recruitment 2018

Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты модуля/ Prerequisites
of the module

Школьный курс казахского языка (уровень АІ, А2, 
В1)
Мектептегі қазақ тілі курсы (АІ, А2, В1 деңгейі)
The Kazakh language course (level АІ, А2, В1)
Для 1 сем - Иностранный язык (школьный курс)
1 сем. үшін - Шетел тілі (мектеп курсы)
For 1 sem. - Foreign language (school course)
Для 2 сем - Иностранный язык   (уровень А1)
2 сем. үшін - Шет тілі (А1 деңгейі)
For the 2nd semester - Foreign language (level A1)

Модуль  мазмұны  Содержание
модуля/ Module content

Шетел тілі 
Иностранный язык 
Foreign language (ООД ОК)
Қазақ (орыс) тілі 
Казахский (русский) язык 
Kazakh (Russian) Language (ООД ОК)
Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар
(ағылшын  тілде)  
Информационно-коммуникационные технологии (на
англ. языке) 
Information  and  communication  technologies  (in
English language) (ООД ОК)

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

білу  және  түсіну:  тілдер,  ауызша  және  жазбаша
диалог,  монолог,  іскерлік  хат  алмасу жүргізе  білу,
заманауи ақпараттық жүйеде бағдарлай білу.
білімдерін  қолдану  және  түсіну:  коммуникативтік



қарым-қатынас тәсілдерінің қалыптастыру арқылы;
пікір  білдіру:  іздеу,  таңдау,  жүйелеу,  талдау,
ақпаратты  өңдеу,  оны  пайдасын  бағалау  және
болашақта  алға  қойылған  оқу  міндеттерін  шешу
үшін мақсатты қолдану; 
коммуникативті  қабілеттер:  қоғаммен,  топпен
әлеуметтік  және  коммуникативтік  қарым-қатынас
жасай  білу  мен  дағдылары,  топта  жұмыс  істеу
дағдылары, ынтымақтастық, толеранттылық;
білу  қабілеті:  өздігінен  білім  алу  саласындағы  өз
біліктіліктері  мен  дағдыларының  көрінісі,  білімді
игеру  және  сақтау  қабілеті,  оларды  қолдануды
дамыту және ұтымды ету

знание и понимание: языков, умение вести устный и
письменный  диалог,  монолог,  деловую  переписку,
ориентироваться в современных инфосистемах.
применение  знаний  и  понимания: посредством
формирования коммуникативных приемов общения;
выражение суждений: поиск, отбор, систематизация,
анализ,  обработка  информации,  оценка  ее
полезности  и  целенаправленное  применение  в
перспективе  для  решения  поставленных  учебных
задач;
коммуникативные  способности:  умения  и  навыки
социально-коммуникативного  взаимодействия  с
обществом,  коллективом,  навыки работы в группе,
сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:  проявление  собственных
умений  и  навыков  в  области  самообразования,
умение  приобретать  и  сохранять  знания,  а  также
развивать и рационально их использовать

knowledge and understanding of:  languages,  ability  to
conduct oral and written dialogue, monologue, business
correspondence,  navigate  in  modern  information
systems.
application  of  knowledge  and  understanding:  through
the  formation  of  communicative  communication
techniques;
expression  of  judgments:  search,  selection,
systematization,  analysis,  information  processing,
evaluation of its usefulness and purposeful application
in the long term to solve the set learning tasks;
communicative abilities:  skills and skills  of social and
communicative interaction with society, team, skills of
working in a group, cooperation, tolerance;
ability to learn: the manifestation of their own skills and
skills in the field of self-education, the ability to acquire
and  retain  knowledge,  and to  develop  and rationalize
their use

Қорытынды  бақылау  нысаны Емтихан /Экзамен / Exam



/Форма  итогового  контроля/  Form
of final control
Оқү кредит алу шарттары / Условия
для получения кредитов/ Terms and
conditions for loans

- пререквизитов сақтау
- оқу жұмыс бағдарламасының 
орындалуы(силлабуса)
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) және қорытынды
бақылауды тапсыру (емтихан)/
- соблюдение пререквизитов
- выполнение рабочей учебной программы 
(силлабуса)
- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 
сдача итогового контроля (экзамена)/ 
- observance of prerequisites
- the implementation of a working training program 
(syllabus)
-  obtaining  a  top-ranking  rating  (7,15  weeks)  and
passing the final control (examination)

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

Оқу жылы, 15/15 апта /Учебный год, 15/15 недель / /
Academic year, 15/15 weeks

Әдебиет
Литература
Literature

1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's 
Book / S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - 
Macmillan, 2017. 
2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate 
Workbook with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: 
Macmillan, 2017. - 95 p. 
3 Байсақалова, Ұ.С. Қазақ тілі: оқу құралы : ҚР білім
және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік 
білім беру ұйымдарына ұсынады / Ұ. С. 
Байсақалова. - Астана : Фолиант, 2016.  
4 Есбулатова Р.М. Русский язык : учеб. пособие по 
развитию навыков устной речи / Р. М. Есбулатова, 
Ж. Т. Абдуллаева ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы
: Қазақ университетi, 2015.  
5  Жүнісова,  К.  Қ.  Қазақ  тілі./  К.  Қ.  Жүнісова.  -
Алматы : ССК, 2017.

Жаңарту  күні  /  Дата  обновления/
Date of update

30.03.2018

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Дүниетанымдық
Мировоззренческий
Worldview

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

Оскембай  А.А.,  Сейтембетов  Е.Ж.,  Рякова  Е.Г.,
Жиренова А.Т., Ситникова Е.С.

Модуль түрі/ 
Тип модуля
Module Type

ЖПММ / ООбм / GECM

Модуль  деңгейі  /  Уровень
модуля/ Module Level

Бакалавриат / Baccalaureate 

Аптасына  сағаттар  саны  / 10



Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week
Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

10/17

Оқу түрі /  Форма обучения/ Form
of training

күндізгі / Дневная/ / full-time

Семестр/ Semester 1,2
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/ Number of students

По  набору  2018  г.  /2018  ж.  қабылдау  бойынша  /
Recruitment 2018

Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

Школьные  курсы:  ЧОП,  История  Казахстана,
Всемирная  история,  География/  Мектептегі  курсы:
АҚС,  Қазақстан  тарихы,  Дүние  жүзі  тарихы,
География/ School courses: PSR, History of Kazakhstan,
World History, Geography

Модуль  мазмұны  Содержание
модуля/ Module content

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 
Современная история Казахстана 
The modern history of Kazakhstan (ООД ОК)
Мәдениеттану 
Культурология 
Culturology  (ООД КВ)
Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 
Основы экономики и предпринимательства 
The basics of Economics and entrepreneurship (ООД ОК)
Саясаттану-әлеуметтану  
Политология-социология  
Political science-sociology (ООД ОК)

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

білу  және  түсіну: әлемнің  ғылыми  көрінісін,
әлеуметтік,  саяси-экономикалық,  әлеуметтік  және
мәдени құбылыстардың негіздерін түсіну; 
білімдерін қолдану және түсіну:  әлемдегі құндылық-
мағыналық  бағдар:  өмірдің,  тұрмыстың
құндылықтары;  мәдениет,  ғылым;  өндіріс;  өркениет
тарихы, өз елі; дін құндылықтары;
пікір  білдіру:  іздеу,  таңдау,  жүйелеу,  талдау,
ақпаратты  өңдеу,  оны  пайдасын  бағалау  және
болашақта алға қойылған оқу міндеттерін шешу үшін
мақсатты қолдану; 
коммуникативті  қабілеттер:  толеранттылықты
қалыптастыру,  этникалық  сәйкестендіру,  көп
мәдениетті қоғамда бейімделу, басқа халықтар мен дін
өкілдерінің мүдделерін құрметтеу;
білу  қабілеті:  білімнің  құрылымын  қалыптастыру,
білімді  жағдайға  қарай  сәйкес  келтіру,  жинақталған
білімді кеңейтуі, өсіру
знание  и  понимание:  понимание  научной  картины
мира,  основ  социальных,  политико-экономических,
общественных, культурных явлений;
применение  знаний  и  понимания:  ценностно-
смысловой  ориентации  в  мире:  ценности  бытия,
жизни;  ценности  культуры,  науки;  производства;
истории цивилизаций, собственной страны; религии;
выражение  суждений:  поиск,  отбор,  систематизация,
анализ, обработка информации, оценка ее полезности



и  целенаправленное  применение  в  перспективе  для
решения поставленных учебных задач;
коммуникативные  способности: формирование
толерантности,  этнической  идентификации,  умение
адаптироваться в поликультурном обществе, уважать
интересы представителей других народов, религий;
способности  к  учебе:  структурирование  знаний,
ситуативно-адекватной  актуализации  знаний,
расширения, приращения накопленных знаний
knowledge  and  understanding:  an  understanding  of  the
scientific picture of the world, the foundations of social,
political, economic, social, cultural phenomena;
the  application  of  knowledge  and  understanding:  the
value-semantic  orientation  in  the  world:  the  values  of
being,  life;  the  values  of  culture,  science;  production;
history of civilizations, own country; religion;
Expression  of  judgments:  search,  selection,
systematization,  analysis,  information  processing,
evaluation of its usefulness and purposeful application in
the long term to solve the set learning tasks;
communicative  abilities:  the  formation  of  tolerance,
ethnic identification, the ability to adapt in a multicultural
society,  respect  the  interests  of  representatives  of  other
peoples, religions;
ability to learn: the structuring of knowledge, situationally
adequate  actualization  of  knowledge,  expansion,
increment of accumulated knowledge

Қорытынды  бақылау  нысаны
/Форма итогового контроля/ Form
of final control

Емтихан /Экзамен/ / Exam

Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия для получения кредитов/
Terms and conditions for loans

- пререквизитов сақтау
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса)
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) және қорытынды
бақылауды тапсыру (емтихан)/
- соблюдение пререквизитов
- выполнение рабочей учебной программы 
(силлабуса)
- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача
итогового контроля (экзамена)/ 
- observance of prerequisites
- the implementation of a working training program 
(syllabus)
- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing
the final control (examination)

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

Оқу жылы, 15/15 апта /Учебный год, 15/15 недель / /
Academic year, 15/15 weeks

Әдебиет
Литература
Literature

1 Оспанов К. И Основы права: [учеб. пособие] / К. И. 
Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. 
2 Экономическая теория : учеб. пособие / Л. М. 
Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; М-во 
образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : 



Изд-во ВКГУ, 2017. 
3 Политология и социология : учеб. для вузов / Е. В. 
Куканова, П. Д. Павленок. - 2-е изд., испр. и доп. - 
М. : Юрайт, 2017.
4 Аминов, Т. М. Современная история Казахстана: 
учеб. пособие / Т. М. Аминов ; М-во образования и 
науки РК. - Алматы : Бастау, 2017.
5 Саясаттану : дәрістер жинағы :оқу құралы : ҚР Білім
және  ғылым  министрлігі  техникалық  және  кәсіптік
білім беру ұйымдарына ұсынады / А. С. Рахымбаева. -
3-ші бас. - Астана : Фолиант, 2016.

Жаңарту күні / Дата обновления/
Date of update

30.03.2018

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Әлеуметтік-құқықтық
Социально-правовой
Social and legal

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

Рякова Е.Г., Жиренова А.Т., Ситникова Е.С.

Модуль түрі/ 
Тип модуля
Module Type

ЖПММ / ООбм / GECM

Модуль  деңгейі  /  Уровень
модуля/ Module Level

Бакалавриат / Baccalaureate

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

5

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

5/9

Оқу түрі / Форма обучения/ Form
of training

Күндізгі / Дневная/ / full-time

Семестр/ Semester 3,4
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/  Number  of
students

По  набору  2018  г.  /  2018  ж.  қабылдау  бойынша  /
Recruitment 2018

Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

Саясаттану-әлеуметтану  
Политология-социология  
Political science-sociology 
Мәдениеттану  
Культурология  
Culturology

Модуль  мазмұны  Содержание
модуля/ Module content 

Философия  
Философия  
Philosophy
Кәсіби-бағытталған  шет  тілі  
Профессионально-ориентированный иностранный язык

Professionally-oriented foreign language
Қақтығыстану  



Конфликтология  
Conflictology

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

білім мен түсініктерді қолдану: кәсіби кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым – қатынастық  қабілеттері:  ұжыммен әлеуметтік
-  қарым  –  қатынастық  өзара  әректтесу,  әріптестік,
төзімділік;
оқуға қабілеттілігі: өзіндігімен білім алуға дайындығы
және қабілеттілігі.
білу  және  түсіну:  әлеуметтік  саяси  қатынастардың
теориялық және құқықтық негіздерін;
знание и понимание:  теоретических и правовых основ
социальных политических отношений;
применение знаний и понимания: в профессиональном
пространстве; 
выражение  суждений:  формирование  критического
мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с  коллективом,
сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и  способность  к
самообразованию; 
Knowledge and understanding: theoretical and legal bases
of social political relations;
Application  of  knowledge  and  understanding:  in  the
professional space;
Expression of judgments: perform tasks in accordance with
specified standards;
communicative  abilities:  social  and  communicative
interaction with the team, cooperation, tolerance;
ability to study: readiness and ability to self-education;

Қорытынды  бақылау  нысаны
/Форма  итогового  контроля/
Form of final control

Экзамен/ емтихан/ Exam

Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия  для  получения
кредитов/  Terms  and  conditions
for loans

- соблюдение пререквизитов
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)
- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 
итогового контроля (экзамена)/ 
- пререквизитов сақтау
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса)
-  аралық  рейтинг  алу  (7,15  аптада)  және  қорытынды
бақылауды тапсыру (емтихан)/
- observance of prerequisites
- the implementation of a working training program 
(syllabus)
- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing
the final control (examination)

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

Учебный  год,  15/15  недель  /  Оқу  жылы,  15/15  апта/
Academic year, 15/15 weeks

Әдебиет 1 Оспанов К. И Основы права: [учеб. пособие] / К. И. 



Литература
Literature

Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. 
2 Экономическая теория : учеб. пособие / Л. М. 
Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; М-во 
образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : 
Изд-во ВКГУ, 2017. 
3 Политология и социология : учеб. для вузов / Е. В. 
Куканова, П. Д. Павленок. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Юрайт, 2017.
4 Аминов, Т. М. Современная история Казахстана: 
учеб. пособие / Т. М. Аминов ; М-во образования и 
науки РК. - Алматы : Бастау, 2017.
5 Саясаттану : дәрістер жинағы :оқу құралы : ҚР Білім
және  ғылым  министрлігі  техникалық  және  кәсіптік
білім беру ұйымдарына ұсынады / А. С. Рахымбаева. -
3-ші бас. - Астана : Фолиант, 2016.

Жаңарту күні / Дата обновления/
Date of update

30.03.2018

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Теориялық-құқықтық
Теоретико-правовой 
Teoretical-legal

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

Кусманова Л.Е. , Баиркенова Г.Т.

Модуль түрі/ 
Тип модуля
Module Type

ЖПМ / ООМ /  GCМ

Модуль деңгейі / Уровень модуля/
Module Level

Бакалавриат / Baccalaureate 

птасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

7

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

7/12

Оқу түрі /  Форма обучения/ Form
of training

Күндізгі / Дневная/ / full-time

Семестр/ Semester 1,2
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/ Number of students

По  набору  2018  г.  /  2018  ж.  қабылдау  бойынша  /
Recruitment 2018

Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

Философия  
Философия  
Philosophy 
Қазақстанның  қазіргі  заман  тарихы  
Современная  история  Казахстана  
The modern history of Kazakhstan

Модуль  мазмұны  Содержание
модуля/ Module content

Қазақстан  Республикасының  мемлекет  және  құқық
тарихы  
История государства и права Республики Казахстан  
History of State and Law of the Republic of Kazakhstan
Мемлекет  және  құқық  теориясы  



Теория  государства  и  права  
Theory of Law and State
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы

Конституционное  право  Республики  Казахстан  
Constitutional law of the Republic of Kazakhstan

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

білу  және  түсіну:  кәсіби  білімдердің  Теориялық-
құқықтық негіздерін;
білім мен түсініктерді қолдану: кәсіби кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым  –  қатынастық   қабілеттері:   ұжыммен
әлеуметтік  -  қарым  –  қатынастық  өзара  әректтесу,
әріптестік, төзімділік;
оқуға  қабілеттілігі:  өзіндігімен  білім  алуға
дайындығы және қабілеттілігі.
знание  и  понимание:   теоретико-правовых основ
профессиональных знаний;
применение  знаний  и  понимания: в
профессиональном пространстве; 
выражение  суждений:  формирование  критического
мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с  коллективом,
сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и  способность  к
самообразованию; 
Кnowledge and understanding: theoretical and legal bases
of professional knowledge;
Application  of  knowledge  and  understanding:  in  the
professional space;
Expression  of  judgments:  perform  tasks  in  accordance
with specified standards;
communicative  abilities:  social  and  communicative
interaction with the team, cooperation, tolerance;
ability to study: readiness and ability to self-education;

Қорытынды  бақылау  нысаны
/Форма итогового контроля/ Form
of final control

Емтихан / Экзамен/ / Exam

Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия для получения кредитов/
Terms and conditions for loans

- пререквизитов сақтау
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса)
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) және қорытынды
бақылауды тапсыру (емтихан)/
- соблюдение пререквизитов
- выполнение рабочей учебной программы 
(силлабуса)
- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача
итогового контроля (экзамена)/ 
- observance of prerequisites
- the implementation of a working training program 
(syllabus)
- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing
the final control (examination)



Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

Оқу жылы, 15/15 апта / Учебный год, 15/15 недель //
Academic year, 15/15 weeks

Әдебиет
Литература
Literature

1.Какимова, Майра Шариповна Основы теории 
государства и права [Текст] : учеб. для тех. проф. 
образования / М. Ш. Какимова. - 3-е изд., перераб. - 
Астана : Фолиант, 2014. - 256 с. - (Профессиональное 
образование). - ISBN 
2.  Енгибарян,  Роберт  Вачаганович.  Теория
государства и права: учеб. пособие / Р. В. Енгибарян,
Ю.  К.  Краснов  ;  МГИМО  МИД  России  ;
Международный  ин-т  управления.  -  2-е  изд.,
пересмотр. и доп. - М. : НОРМА, 2015..
3.  Шапақ,  Үнзила.  Мемлекет және құқық теориясы:
оқу құралы / Ү. Ш. Шапақ,  Ж. Р. Темірбеков, С. Т.
Молдабекова. - Астана : КазГЮУ, 2015.
4.  Конституционное  (государственное)  право
зарубежных  стран  [Текст]  :  [учеб.  пособие]  /  Э.  Б.
Мухамеджанов. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2014. - 356
с. - ISBN 9786012880700
5.  Сапаргалиев,  Гайрат  Сапаргалиевич.
Конституционное  право  Республики  Казахстан
[Электронный  ресурс]  :  академ.  курс  /  Г.  С.
Сапаргалиев.  -  Алматы  :  Юрид.  лит.,  2014.  -  CD-
ROM.- Загл. с этикетки диска
6.Жарболова  А.Ж.  Қазақстан  республикасының
конституциялық  құқығы.  Дәрістер  Оспанов  К.И.
Основы права: [учеб. пособие] / К. И. Оспанов. - Изд.
5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. 

Жаңарту күні  /  Дата  обновления/
Date of update

30.03.2018

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Мемлекеттік-құқықтық
Государственно-правовой  
State and legal

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

Сабитова А.А., Квашин А.А.

Модуль түрі/ 
Тип модуля
Module Type

ООМ /ЖПМ/ GCМ

Модуль деңгейі / Уровень модуля/
Module Level

Бакалавриат / Baccalaureate

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

6

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

6/10

Оқу түрі /  Форма обучения/ Form Күндізгі/Дневная/ full-time



of training
Семестр/ Semester 2
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/ Number of students

По  набору  2018  г.  /2018  ж.  қабылдау  бойынша  /
Recruitment 2018

Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

Мемлекет  және  құқық  теориясы  
Теория  государства  и  права  
Theory of Law and State
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы

Конституционное  право  Республики  Казахстан  
Constitutional law of the Republic of Kazakhstan

Модуль  мазмұны  Содержание
модуля/ Module content

Қазақстан  Республикасының  әкімшілік  құқығы  
Административное  право  Республики  Казахстан  
Administrative Law of Republic of Kazakhstan
Қазақстан  Республикасының  еңбек  құқығы  
Трудовое  право  Республики  Казахстан  
Labor Law of Republic of Kazakhstan

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

білу  және  түсіну:  кәсіби  білімдердің  Мемлекеттік-
құқықтық негіздерін;
білім мен түсініктерді қолдану: кәсіби кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым  –  қатынастық   қабілеттері:   ұжыммен
әлеуметтік  -  қарым  –  қатынастық  өзара  әректтесу,
әріптестік, төзімділік;
оқуға  қабілеттілігі:  өзіндігімен  білім  алуға
дайындығы және қабілеттілігі.
знание и понимание:  государственно-правовых основ
профессиональных знаний;
применение  знаний  и  понимания: в
профессиональном пространстве; 
выражение  суждений:  формирование  критического
мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с  коллективом,
сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и  способность  к
самообразованию; 
State and legal foundations of professional knowledge;
Application  of  knowledge  and  understanding:  in  the
professional space;
Expression  of  judgments:  perform  tasks  in  accordance
with specified standards;
communicative  abilities:  social  and  communicative
interaction with the team, cooperation, tolerance;
ability to study: readiness and ability to self-education;

Қорытынды  бақылау  нысаны
/Форма итогового контроля/ Form
of final control

Емтихан / Экзамен/ / Exam

Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия для получения кредитов/
Terms and conditions for loans

- пререквизитов сақтау
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса)
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) және қорытынды



бақылауды тапсыру (емтихан)/
- соблюдение пререквизитов
- выполнение рабочей учебной программы 
(силлабуса)
- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача
итогового контроля (экзамена)/ 
- observance of prerequisites
- the implementation of a working training program 
(syllabus)
- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing
the final control (examination)

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

Оқу жылы, 15/15 апта / Учебный год, 15/15 недель / /
Academic year, 15/15 weeks

Әдебиет
Литература
Literature

1. Жетписбаев  Б.А.,  Тыныбеков
С.Т.,Кусаинов  Д.О.  Әкімшілік  жауаптылық  :
оқулық.- Алматы : НұрПресс, 2014.-352 бет.

2. Сабитова А.А.  Администратвиное право :
учебное  пособие.  -  Өскемен  :  С.Аманжолов
атындағы ШҚМУ баспасы, 2016.-152 бет.

3. Дурановская  Г.П.  Еңбек  шарттары  :
көмекші  құралы.-Толық.,  және  түзетілген  5-
шығарылым.- Алматы : Идательство  LEM, 2014.-
72 бет.

4. Жампейісов  Д.  Ә.  Еңбек  құқығы  және
әлеуметтік қамсыздандыру құқығы : оқулық.- 2-ші
бас.  /  Д.  Ә.  Жампейісов,  Д.  Ә.  Жампейісов.  -
Астана : Фолиант, 2014. - 664 бет.

Жаңарту күні  /  Дата  обновления/
Date of update

30.03.2018

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Азаматтық-құқықтық
Гражданско-правовой  
The civil

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

Рамазанова А.С. Буканова З.Ч.

Модуль түрі/ 
Тип модуля
Module Type

ЖПМ /ООМ / / GCМ

Модуль деңгейі / Уровень модуля/
Module Level

Бакалавриат / Baccalaureate 

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

6 

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

6/10

Оқу түрі /  Форма обучения/ Form
of training

Күндізг/ Дневная/ і/ full-time



Семестр/ Semester 3,4
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/ Number of students

2018  ж.  қабылдау  бойынша  /  По  набору  2018  г./  /
Recruitment 2018

Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

Мемлекет  және  құқық  теориясы  
Теория  государства  и  права  
Theory of Law and State 
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы

Конституционное  право  Республики  Казахстан  
Constitutional law of the Republic of Kazakhstan
Рим құқығы
Римское право
Roman Law

Модуль  мазмұны  Содержание
модуля/ Module content 

Қазақстан  Республикасының  азаматтық
құқығы(жалпы бөлім)
Гражданское  право  Республики  Казахстан  (общая
часть)  
Civil Law of Republic Kazakhstan(general part)
.Қазақстан  Республикасының  азаматтық
құқығы(ерекше  бөлім)
Гражданское право Республики Казахстан (особенная
часть)  
Civil Law of the Republic of Kazakhstan (special part)

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes 

білу  және  түсіну:  азаматтық  –құқықтық  қатынастар
негіздері саласында;
білім мен түсініктерді қолдану: кәсіби кеңістікте;
ікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру;
қарым  –  қатынастық   қабілеттері:   ұжыммен
әлеуметтік  -  қарым  –  қатынастық  өзара  әректтесу,
әріптестік, төзімділік;
оқуға  қабілеттілігі:  өзіндігімен  білім  алуға
дайындығы және қабілеттілігі.
знание  и  понимание:   в  области  основ  гражданско-
правовых отношений;
применение  знаний  и  понимания: в
профессиональном пространстве; 
выражение  суждений:  формирование  критического
мышления;
п 
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с  коллективом,
сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и  способность  к
самообразованию; 
Knowledge  and  understanding:  the  historical  and
theoretical foundations of professional knowledge;
Application  of  knowledge  and  understanding:  in  the
professional space;
Expression  of  judgments:  perform  tasks  in  accordance
with specified standards;
communicative  abilities:  social  and  communicative



interaction with the team, cooperation, tolerance;
ability to study: readiness and ability to self-education;

Қорытынды  бақылау  нысаны
/Форма итогового контроля/ Form
of final control

Емтихан / Экзамен/ / Exam

Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия для получения кредитов/
Terms and conditions for loans

- пререквизитов сақтау
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса)
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) және қорытынды
бақылауды тапсыру (емтихан)/
- соблюдение пререквизитов
- выполнение рабочей учебной программы 
(силлабуса)
- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача
итогового контроля (экзамена)/ 
- observance of prerequisites
- the implementation of a working training program 
(syllabus)
- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing
the final control (examination)

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

Оқу жылы, 15/15 апта / Учебный год, 15/15 недель / /
Academic year, 15/15 weeks

Әдебиет
Литература
Literature

1.Азаматтық  құқық  (Жалпы  бөлім):  Г.М.  Тлебаева,
А.А. Кожахметова, И.К. Жадраев, А.Т. Жунисалиев /
Алматы: Отан ЖҚ, 2015 – 132 б. 
2.  Рамазанова  А.С.  Азаматтық  құқық  (Жалпы
бөлім) /– Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ
«Берел» баспасы, 2016. – 130 б. 
3. Жайлин Ғ. Қазақстан Республикасының азаматтық
құқығы. Жалпы бөлім : оқу құралы.- Алматы : Жеті
жарғы, 2014.-304 бет.
4. Идрышева С. Қазақстан Республикасының 
азаматтық құқығы. Ерекше бөлім : оқу құралы.- 
Астана : Фолиант, 2015.-248 бет
5.  Договорное право: вопросы теории и практики 
(учеб.пособие).  Усть-Каменогорск, изд-во «Берел», 
2016. – 163 с
6. Рамазанова А.С. Азаматтық құқық (Жалпы бөлім)
(оқу  құралы).  -  Өскемен  :  С.Аманжолов  атындағы
ШҚМУ баспасы, 2016.-126 бет.

Жаңарту күні  /  Дата  обновления/
Date of update

30.03.2018

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Қылмыстық-құқықтық
Уголовно-правовой 
Сriminal and legal

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

Орсаева Р.А.

Модуль түрі/ ООМ /ЖПМ/ GCМ



Тип модуля
Module Type
Модуль  деңгейі  /  Уровень
модуля/ Module Level

Бакалавриат / Baccalaureate 

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

6

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

6/10

Оқу түрі / Форма обучения/ Form
of training

Дневная/ күндізгі/ full-time

Семестр/ Semester 3,4
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/  Number  of
students

2018  ж.  қабылдау  бойынша  /  По  набору  2018  г./
Recruitment 2018

Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

Философия  
Философия  
Philosophy
Мемлекет  және  құқық  теориясы  
Теория  государства  и  права  
Theory of Law and State
Қазақстан  Республикасының  мемлекет  және  құқық
тарихы  
История  государства  и  права  Республики  Казахстан  
History of State and Law of the Republic of Kazakhstan

Модуль  мазмұны  Содержание
модуля/ Module content

Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  құқығы
(жалпы  бөлім)  
Уголовное право Республики Казахстан (общая часть) 
Criminal Law of Republic of Kazakhstan(general part)
Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  құқығы
(ерекше  бөлім)  
Уголовное  право  Республики  Казахстан  (особенная
часть)  
Criminal Law of the Republic of Kazakhstan (special part)

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

білу  және  түсіну:  қылмыстық  –құқықтық  қатынастар
негіздері  саласында; 
білім мен түсініктерді қолдану: кәсіби кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым – қатынастық  қабілеттері:  ұжыммен әлеуметтік
-  қарым  –  қатынастық  өзара  әректтесу,  әріптестік,
төзімділік;
оқуға қабілеттілігі: өзіндігімен білім алуға дайындығы
және қабілеттілігі.
знание  и  понимание:   в  области  основ  уголовно-
правовых отношений;
применение знаний и понимания: в профессиональном
пространстве; 
выражение  суждений:  формирование  критического
мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с  коллективом,



сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и  способность  к
самообразованию; 

Knowledge and understanding: in the field of criminal law;
 Application  of  knowledge  and  understanding:  in  the
professional space;
Expression of judgments: the formation of critical thinking;
Communicative  abilities:  social  and  communicative
interaction with the team, cooperation, tolerance;
Cbility to study: readiness and ability to self-education;

Қорытынды  бақылау  нысаны
/Форма  итогового  контроля/
Form of final control

Экзамен/ емтихан/ Exam

Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия  для  получения
кредитов/  Terms  and  conditions
for loans

- пререквизитов сақтау
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса)
-  аралық  рейтинг  алу  (7,15  аптада)  және  қорытынды
бақылауды тапсыру (емтихан)/
- соблюдение пререквизитов
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)
- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 
итогового контроля (экзамена)/ 
- observance of prerequisites
- the implementation of a working training program 
(syllabus)
- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing
the final control (examination)

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

Оқу жылы, 15/15 апта /Учебный год, 15/15 недель /  /
Academic year, 15/15 weeks

Әдебиет
Литература
Literature

1. Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в 
уголовном праве: Учебное пособие. – М.: Статут, 
2015.
2. Уголовное право Республики Казахстан. Общая 
часть [Текст] : [учеб. для вузов] / М-во образования и 
науки РК, Евразийский нац. ун-т им. Л. Н. Гумилева ;
[отв. ред. И. И. Рогов, К. Ж. Балтабаев]. - Алматы : 
ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2016. - 448 с. - ISBN 9786012881189
3. Нурболатов  А.Н.  Иные  меры  уголовно-
правового воздействия за совершение преступлений :
учеб. пособие /  А. Н. Нурболатов ;  КазНУ им. аль-
Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2014. - 312 с.
4. Правовые основы борьбы с правонарушениями
в глобальных коммуникационных сетях:  [моногр.]  /
КазНУ  им.  Аль-Фараби  ;  [под  общ.  ред.  Д.  В.
Татаринова  [и  др.].  -  Алматы :  Казак  университетi,
2014. - 344 с

Жаңарту күні / Дата обновления/
Date of update

30.03.2018



Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Іс жүргізушілік-құқықтық (азаматтық)
Процессуально-правовой (гражданский)

Procedural and legal (civil)
Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

Рамазанова А.С., Дячук М.И.

Модуль түрі/ 
Тип модуля
Module Type

ЖПМ /ООМ / / GCМ

Модуль  деңгейі  /  Уровень
модуля/ Module Level

Бакалавриат / Baccalaureate

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

6

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

6/14

Оқу түрі / Форма обучения/ Form
of training

Күндізгі / Дневная/ / full-time

Семестр/ Semester 5,6
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/  Number  of
students

По  набору  2018  г.  /  2018  ж.  қабылдау  бойынша
/Recruitment 2018.

Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

Мемлекет  және  құқық  теориясы  
Теория  государства  и  права  
Theory of Law and State
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы(жалпы
бөлім)  
Гражданское  право  Республики  Казахстан  (общая
часть)  
Civil Law of Republic Kazakhstan(general part)
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы(ерекше
бөлім)  
Гражданское  право Республики  Казахстан  (особенная
часть)  
Civil Law of the Republic of Kazakhstan (special part)

Модуль  мазмұны  Содержание
модуля/ Module content 

Адвокатура  
Адвокатура  
Advocacy
Шарртық құқық 
Договорное право Contract Law
Қазақстан  Республикасының  азаматтық  іс  жүргізу
құқығы  
Гражданское  процессуальное  право  Республики
Казахстан  
Civil Procedural Law of the Republic of Kazakhstan

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

білу  және  түсіну:  азаматтық  іс  ж  үргізу  құқықтық
қатынастар саласында;
білім мен түсініктерді қолдану: кәсіби кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым – қатынастық  қабілеттері:  ұжыммен әлеуметтік



-  қарым  –  қатынастық  өзара  әректтесу,  әріптестік,
төзімділік;
оқуға қабілеттілігі: өзіндігімен білім алуға дайындығы
және қабілеттілігі.
знание  и  понимание:   в  области  гражданско-
процессуальных правовых отношений;
применение знаний и понимания: в профессиональном
пространстве; 
выражение  суждений:  формирование  критического
мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с  коллективом,
сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и  способность  к
самообразованию; 
Knowledge  and  understanding:  in  the  field  of  civil
procedural legal relations;
Application  of  knowledge  and  understanding:  in  the
professional space;
Expression of judgments: the formation of critical thinking;
Communicative  abilities:  social  and  communicative
interaction with the team, cooperation, tolerance;
Ability to study: readiness and ability to self-education;

Қорытынды  бақылау  нысаны
/Форма  итогового  контроля/
Form of final control

емтихан /экзамен/ / еxam

Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия  для  получения
кредитов/  Terms  and  conditions
for loans

- пререквизитов сақтау
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса)
-  аралық  рейтинг  алу  (7,15  аптада)  және  қорытынды
бақылауды тапсыру (емтихан)/
- соблюдение пререквизитов
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)
- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 
итогового контроля (экзамена)/ 
- observance of prerequisites
- the implementation of a working training program 
(syllabus)
- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing
the final control (examination)

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

Оқу  жылы,  15/15  апта/  Учебный  год,  15/15  недель
/Academic year, 15/15 weeks

Әдебиет
Литература
Literature

1. Дячук  М.  И.  Гражданское  процессуальное
право(в схемах с комментариями) : учеб. пособие / М.
И. Дячук.- Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2016.- 199с.;
2. Бексултанова,  Р.  Т.  Гражданское
процессуальное право РК. Казусная технология [Текст]
: сб. казусов по гржд. процессу и постановлений Верх.
Суда РК по вопр. гражд. процесс. права : учеб. пособие
/  Р.  Т.  Бексултанова  ;  Каз.  гум.-юрид.  университет.  -
Астана : Фолиант, 2014. - 440 с..;
3. Дячук, М. И.Адвокатура и адвокатская деятельность 



в РК (в схемах с комментариями) [Текст]  : учеб. 
пособие / Дячук М. И. ; М-во образования и науки РК ; 
ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел :
Изд-во ВКГУ, 2015. - 165 с. –

Жаңарту күні / Дата обновления/
Date of update

30.03.2018

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Іс жүргізушілік-құқықтық (қылмыстық)
Процессуально-правовой (уголовный)
 The procedural and legal (criminal)

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

Каленова А.А. 

Модуль түрі/ 
Тип модуля
Module Type

ЖПМ/ ООМ /GCМ

Модуль  деңгейі  /  Уровень
модуля/ Module Level

Бакалавриат / Baccalaureate 

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

6

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

6/10

Оқу түрі / Форма обучения/ Form
of training

күндізгі/ дневная/ full-time

Семестр/ Semester 5,6
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/  Number  of
students

2018  ж.  қабылдау  бойынша/  По  набору  2018
г./Recruitment 2018.

Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

Мемлекет  және  құқық  теориясы  
Теория  государства  и  права  
Theory of Law and State
Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  құқығы
(жалпы  бөлім)  
Уголовное право Республики Казахстан (общая часть) 
Criminal Law of Republic of Kazakhstan(general part)
Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  құқығы
(ерекше  бөлім)  
Уголовное  право  Республики  Казахстан  (особенная
часть)  
Criminal Law of the Republic of Kazakhstan (special part)

Модуль  мазмұны  Содержание
модуля/ Module content

Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  іс  жүргізу
құқығы  
Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан

Law of Criminal Procedure of republic of Kazakhstan
Қазақстан  Республикасында  прокурорлық  қадағалау  
Прокурорский  надзор  в  Республике  Казахстан  
Procurator’s Supervision of RK

Оқу нәтижелері білу  және  түсіну:  қылмыстық  іс  жүргізу  құқықтық



Результаты обучения
Learning outcomes

қатынастар саласында;
білім мен түсініктерді қолдану: кәсіби кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым – қатынастық  қабілеттері:  ұжыммен әлеуметтік
-  қарым  –  қатынастық  өзара  әректтесу,  әріптестік,
төзімділік;
оқуға қабілеттілігі: өзіндігімен білім алуға дайындығы
және қабілеттілігі.
знание  и  понимание:   в  области  уголовно-
процессуальных правовых отношений;
применение знаний и понимания: в профессиональном
пространстве; 
выражение  суждений:  формирование  критического
мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с  коллективом,
сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и  способность  к
самообразованию; 
Knowledge  and  understanding:  in  the  field  of  criminal
procedural legal relations;
Application  of  knowledge  and  understanding:  in  the
professional space;
Expression of judgments: the formation of critical thinking;
Communicative  abilities:  social  and  communicative
interaction with the team, cooperation, tolerance;
Ability to study: readiness and ability to self-education;

Қорытынды  бақылау  нысаны
/Форма  итогового  контроля/
Form of final control

емтихан /экзамен/ / еxam

Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия  для  получения
кредитов/  Terms  and  conditions
for loans

- пререквизитов сақтау
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса)
-  аралық  рейтинг  алу  (7,15  аптада)  және  қорытынды
бақылауды тапсыру (емтихан)/
- соблюдение пререквизитов
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)
- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 
итогового контроля (экзамена)/ 
- observance of prerequisites
- the implementation of a working training program 
(syllabus)
- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing
the final control (examination)

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

Оқу  жылы,  15/15  апта/  Учебный  год,  15/15  недель
/Academic year, 15/15 weeks

Әдебиет
Литература
Literature

1. Курс  уголовного  процесса  /  Под  ред.  д.ю.н.,
проф. Л.В. Головко. - 2-е изд., испр. - М.: Статут, 2017.

2. Практикум по уголовному процессу /  Под ред.
д-ра юрид. наук, проф. Л.В. Головко. 6-е изд., перераб.
и доп. - М.: Статут, 2017.
3. Капсалямов, Кайрат Жаксылыкович. Уголовно-



процессуальное  право  Республики  Казахстан.
Общая  часть:  [учебник  :  в  2  т.]  /  К.  Ж.
Капсалямов,  С.  С.  Капсалямова.  -  Алматы  :
Эверо.Т. 2. - 2017. - 248 с.

4. Особенности  уголовного и  гражданского
судопроизводства  с  участием  детей  в
Республике  Казахстан  :  международные
стандарты  и  национальная  практика.:  практ.
пособие . - Астана : [б. и.], 2014. - 170 с.

Жаңарту күні / Дата обновления/
Date of update

30.03.2018

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Қаржылық-құқықтық
Финансово-правовой 
Financial and legal

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

Дуйсембаева С.Д., Квашин А.А.

Модуль түрі/ 
Тип модуля
Module Type

ЖПМ/ ООМ /GCМ

Модуль  деңгейі  /  Уровень
модуля/ Module Level

Бакалавриат / Baccalaureate

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

9

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

9/15

Оқу түрі / Форма обучения/ Form
of training

күндізгі/ дневная/ full-time

Семестр/ Semester 7
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/  Number  of
students

2018  ж.  қабылдау  бойынша/  По  набору  2018
г./Recruitment 2018.

Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

Мемлекет  және  құқық  теориясы  
Теория  государства  и  права  
Theory of Law and State
Қазақстан  Республикасының  әкімшілік  құқығы  
Административное  право  Республики  Казахстан  
Administrative Law of Republic of Kazakhstan

Модуль  мазмұны  Содержание
модуля/ Module content

Мемлекеттік  қызмет  және  басқару  
Государственная  служба  и  управление  
Public Administration and Management
Қазақстан  Республикасының  салық  құқығы  
Налоговое  право  Республики  Казахстан  
Tax Law of the Republic of Kazakhstan
Қазақстан  Республикасының  қаржы  құқығы  
Финансовое  право  Республики  Казахстан  
Financial Law of the Republic of Kazakhstan

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения

білу  және  түсіну:  қаржылық–құқықтық  қатынастар
саласында;



Learning outcomes білім мен түсініктерді қолдану: кәсіби кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым – қатынастық  қабілеттері:  ұжыммен әлеуметтік
-  қарым  –  қатынастық  өзара  әректтесу,  әріптестік,
төзімділік;
оқуға қабілеттілігі: өзіндігімен білім алуға дайындығы
және қабілеттілігі.
знание и понимание:   в области финансово-правовых
отношений;
применение знаний и понимания: в профессиональном
пространстве; 
выражение  суждений:  формирование  критического
мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с  коллективом,
сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и  способность  к
самообразованию; 
Knowledge and understanding: in the field of financial and
legal relations;
Application  of  knowledge  and  understanding:  in  the
professional space;
Expression of judgments: the formation of critical thinking;
Communicative  abilities:  social  and  communicative
interaction with the team, cooperation, tolerance;
Ability to study: readiness and ability to self-education;

Қорытынды  бақылау  нысаны
/Форма  итогового  контроля/
Form of final control

емтихан /экзамен/ / еxam

Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия  для  получения
кредитов/  Terms  and  conditions
for loans

- пререквизитов сақтау
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса)
-  аралық  рейтинг  алу  (7,15  аптада)  және  қорытынды
бақылауды тапсыру (емтихан)/
- соблюдение пререквизитов
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)
- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 
итогового контроля (экзамена)/ 
- observance of prerequisites
- the implementation of a working training program 
(syllabus)
- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing
the final control (examination)

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

Оқу  жылы,  15/15  апта/  Учебный  год,  15/15  недель
/Academic year, 15/15 weeks

Әдебиет
Литература
Literature

1. Қуаналиева  Г.А.  Қаржы  құқығы,  оқу  құралы.-
Алматы : Жеті жарғы, 2017.- 162 бет.; 
2. Айдарханова  К.Н.,  Қожабек  Қ.М.,  Молдағалиева
А.С. Қазақстан Республикасының валюталық құқығы :
оқу құралы.-  Алматы :  Қазақ  университеті,  2015.-140
бет. 
3. Весельская Н. Р. Финансовое право Республики 



Казахстан : учебник / Н.Р. Весельская, М. Т. 
Какимжанов ; М-во образования и науки РК.- Алматы :
Ассоц. вузов РК, 2015.- 312 с. 25 
4. Сактаганова И.С. Қазақстан Республикасының 
қаржы құқығы. Жалпы және ерекше бөлім : оқулық.- 
Алматы : Эверо, 2014.-256 бет. 
5. 6. Сактаганова И.С. Қазақстан Республикасының 
салық құқығы. Жалпы және ерекше бөлім : оқулық.- 
Алматы : Эверо, 2014.-242 бет. 

Жаңарту күні / Дата обновления/
Date of update

30.03.2018

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Сараптау-криминалистикалық
Экспертно-криминалистичекий 
Forensic

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

Абиканов Е.Ж., Еркинкызы З.

Модуль түрі/ 
Тип модуля
Module Type

ЖПМ/ ООМ /GCМ

Модуль  деңгейі  /  Уровень
модуля/ Module Level

Бакалавриат / Baccalaureate

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

6

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

6/10

Оқу түрі / Форма обучения/ Form
of training

күндізгі/ дневная/ full-time

Семестр/ Semester 5,6
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/  Number  of
students

2018  ж.  қабылдау  бойынша/  По  набору  2018
г./Recruitment 2018.

Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

Мемлекет  және  құқық  теориясы  
Теория  государства  и  права  
Theory of Law and State
Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  іс  жүргізу
құқығы  
Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан

Law of Criminal Procedure of republic of Kazakhstan

Модуль  мазмұны  Содержание
модуля/ Module content

Криминалистика  
Криминалистика  
Criminalistics
Сот сараптамасы
 Судебная экспертология 
Theory of legal authorities

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения

білу және түсіну: криминалистика және экспертология
саласында;



Learning outcomes білім мен түсініктерді қолдану: кәсіби кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым – қатынастық  қабілеттері:  ұжыммен әлеуметтік
-  қарым  –  қатынастық  өзара  әректтесу,  әріптестік,
төзімділік;
оқуға қабілеттілігі: өзіндігімен білім алуға дайындығы
және қабілеттілігі.
знание  и  понимание:   в  области  криминалистики  и
экспертологии;
применение знаний и понимания: в профессиональном
пространстве; 
выражение  суждений:  формирование  критического
мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с  коллективом,
сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и  способность  к
самообразованию; 
Knowledge and understanding: in the field of criminalistics
and expert science;
Application  of  knowledge  and  understanding:  in  the
professional space;
Expression of judgments: the formation of critical thinking;
Communicative  abilities:  social  and  communicative
interaction with the team, cooperation, tolerance;
Ability to study: readiness and ability to self-education;

Қорытынды  бақылау  нысаны
/Форма  итогового  контроля/
Form of final control

емтихан /экзамен/ / еxam

Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия  для  получения
кредитов/  Terms  and  conditions
for loans

- пререквизитов сақтау
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса)
-  аралық  рейтинг  алу  (7,15  аптада)  және  қорытынды
бақылауды тапсыру (емтихан)/
- соблюдение пререквизитов
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)
- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 
итогового контроля (экзамена)/ 
- observance of prerequisites
- the implementation of a working training program 
(syllabus)
- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing
the final control (examination)

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

Оқу  жылы,  15/15  апта/  Учебный  год,  15/15  недель
/Academic year, 15/15 weeks

Әдебиет
Литература
Literature

1.О  судебно-экспертной  деятельности  Закон
Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 44-
VI ЗРК.
2.Тапалова  Р.Б.  «Судебная  экспертиза»,  монография.
2015г.
3.Тапалова  Р.Б.  және  т.б.  «Сот  сараптамасының
нормативтік құқықтық негіздері», 2014ж.



4.Шакиров,  Каримжан  Нурумович.  Судебная
экспертология: проблемы  и  решения  (от  теории  -  к
практике) : моногр. / К. Н. Шакиров ; КазНУ им. Аль-
Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2016.

Жаңарту күні / Дата обновления/
Date of update

30.03.2018

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Табиғи ресурстық
Природоресурсный
Nature-resource

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

Садуакасова Л.К. , Буканова З.Ч.

Модуль түрі/ 
Тип модуля
Module Type

ЖПМ/ ООМ /GCМ

Модуль  деңгейі  /  Уровень
модуля/ Module Level

Бакалавриат / Baccalaureate 

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

6

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

6/10

Оқу түрі /  Форма обучения/ Form
of training

күндізгі/ дневная/ full-time

Семестр/ Semester 4
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/ Number of students

2018  ж.  қабылдау  бойынша/  По  набору  2018
г./Recruitment 2018.

Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

Мемлекет  және  құқық  теориясы  
Теория  государства  и  права  
Theory of Law and State
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы 
Конституционное  право  Республики  Казахстан  
Constitutional law of the Republic of Kazakhstan
Қазақстан  Республикасының  әкімшілік  құқығы  
Административное  право  Республики  Казахстан  
Administrative Law of Republic of Kazakhstan

Модуль  мазмұны  Содержание
модуля/ Module content

Қазақстан  Республикасының  экологиялық  құқығы  
Экологическое  право  Республики  Казахстан  
Environmental Law of Republic of Kazakhstan
Қазақстан  Республикасының  жер  құқығы  
Земельное  право  Республики  Казахстан  
Land Law of RK

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

білу және түсіну:  табиғиресурстық заңдар саласында;
білім мен түсініктерді қолдану: кәсіби кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым  –  қатынастық   қабілеттері:   ұжыммен
әлеуметтік  -  қарым  –  қатынастық  өзара  әректтесу,
әріптестік, төзімділік;
оқуға қабілеттілігі: өзіндігімен білім алуға дайындығы



және қабілеттілігі.
знание  и  понимание:   в  области  природоресурсного
законодательства;
применение  знаний  и  понимания: в
профессиональном пространстве; 
выражение  суждений:  формирование  критического
мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с  коллективом,
сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и  способность  к
самообразованию; 
Knowledge  and  understanding:  in  the  field  of  natural
resources legislation;
Application  of  knowledge  and  understanding:  in  the
professional space;
Expression  of  judgments:  the  formation  of  critical
thinking;
Communicative  abilities:  social  and  communicative
interaction with the team, cooperation, tolerance;
Ability to study: readiness and ability to self-education;

Қорытынды  бақылау  нысаны
/Форма итогового контроля/ Form
of final control

емтихан /экзамен/ / еxam

Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия для получения кредитов/
Terms and conditions for loans

- пререквизитов сақтау
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса)
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) және қорытынды
бақылауды тапсыру (емтихан)/
- соблюдение пререквизитов
- выполнение рабочей учебной программы 
(силлабуса)
- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача
итогового контроля (экзамена)/ 
- observance of prerequisites
- the implementation of a working training program 
(syllabus)
- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing
the final control (examination)

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

Оқу  жылы,  15/15  апта/  Учебный  год,  15/15  недель
/Academic year, 15/15 weeks

Әдебиет
Литература
Literature

1.  Дүрмекбаева  Ш.Н.  Қазақстандағы  экологиялық
жағдайының  қалыптасуы  :  оқулық  /  Ш.  Н.
Дүрмекбаева,  С.  Қ.  Мемешов.  -  Астана  :  Фолиант,
2014. - 160 бет..
2. Культелеев С. Т. Практикум по экологическому 
праву Республики Казахстан: учеб. пособие / С. Т. 
Культелеев.- Алматы: Нурпресс, 2013.- 262с.2 

Жаңарту күні / Дата обновления/
Date of update

30.03.2018



Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Халықаралық құқықтық
Международно-правовой
International legal

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

Смаилова И.Е. , Буканова З.Ч.

Модуль түрі/ 
Тип модуля
Module Type

ЖПМ/ ООМ /GCМ

Модуль  деңгейі  /  Уровень
модуля/ Module Level

Бакалавриат / Baccalaureate 

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

8

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

8/14

Оқу түрі /  Форма обучения/ Form
of training

күндізгі/ дневная/ full-time

Семестр/ Semester 5,6
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/ Number of students

2018  ж.  қабылдау  бойынша/  По  набору  2018
г./Recruitment 2018.

Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

Мемлекет  және  құқық  теориясы  
Теория  государства  и  права  
Theory of Law and State
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы 
Конституционное  право  Республики  Казахстан  
Constitutional law of the Republic of Kazakhstan

Модуль  мазмұны  Содержание
модуля/ Module content

Халықаралық  бұқаралық  құқығы  
Международное  публичное  право  
International Public Law
Халықаралық  жеке  құқық  
Международное  частное  право  
International Private Law
Кәсіптік  қазақ  (орыс)  тілі  
Профессиональный  казахский(русский)  язык  
Professional Kazakh (Russian) Language

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

білу және түсіну:  халықаралық  құқық саласында;
білім мен түсініктерді қолдану: кәсіби кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым  –  қатынастық   қабілеттері:   ұжыммен
әлеуметтік  -  қарым  –  қатынастық  өзара  әректтесу,
әріптестік, төзімділік;
оқуға қабілеттілігі: өзіндігімен білім алуға дайындығы
және қабілеттілігі.
знание  и  понимание:   в  области  международного
права;
применение  знаний  и  понимания: в
профессиональном пространстве; 
выражение  суждений:  формирование  критического



мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с  коллективом,
сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и  способность  к
самообразованию; 
Knowledge and understanding: in the field of international
law;
Application  of  knowledge  and  understanding:  in  the
professional space;
Expression  of  judgments:  the  formation  of  critical
thinking;
Communicative  abilities:  social  and  communicative
interaction with the team, cooperation, tolerance;
Ability to study: readiness and ability to self-education;

Қорытынды  бақылау  нысаны
/Форма итогового контроля/ Form
of final control

емтихан /экзамен/ / еxam

Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия для получения кредитов/
Terms and conditions for loans

- пререквизитов сақтау
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса)
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) және қорытынды
бақылауды тапсыру (емтихан)/
- соблюдение пререквизитов
- выполнение рабочей учебной программы 
(силлабуса)
- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача
итогового контроля (экзамена)/ 
- observance of prerequisites
- the implementation of a working training program 
(syllabus)
- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing
the final control (examination)

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

Оқу  жылы,  15/15  апта/  Учебный  год,  15/15  недель
/Academic year, 15/15 weeks

Әдебиет
Литература
Literature

1. Международное право : учеб. для вузов / отв. ред. Б.
Р.  Тазмухамедов.-  4-е  изд.,  перераб.-  М.  6  Норма,
2015.- 576 с.; 
2.  Садықанова Г. Е.  Халықаралық жария (бұқаралық)
құқық   :  оқу-әдістемелік  құрал.  -  Өскемен  :  С.
Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2014.
- 91 бет.; 
3.  Смаилова  И.Е.Международное  публичное  право:
учебное пособие.  –  Усть-Каменогорск:  Издательство
ВКГУ, 2017.- 267 с.

Жаңарту күні / Дата обновления/
Date of update

30.03.2018



Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Ювенология
Ювенология
Juvenile studies

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

Каленова А.А., Абиканов Е.Ж.

Модуль түрі/ 
Тип модуля
Module Type

Белгілі  бір  мамандық  үшін  таңдау  модулі
Модули  по  выбору  для  определенной
специальности(МВОС)
Optional modules for the specialty

Модуль  деңгейі  /  Уровень
модуля/ Module Level

Бакалавриат / Baccalaureate

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

9

Кредиттер  саны /  Количество
кредитов/ Amount of credits

9/15

Оқу түрі /  Форма обучения/
Form of training

күндізгі/ дневная/ full-time

Семестр/ Semester 7
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/  Number  of
students

2018  ж.  қабылдау  бойынша/  По  набору  2018
г./Recruitment 2018.

Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

Қазақстан  Республикасының  әкімшілік  құқығы  
Административное  право  Республики  Казахстан  
Administrative Law of Republic of Kazakhstan
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы
бөлім)  
Уголовное право Республики Казахстан (общая часть)  
Criminal Law of Republic of Kazakhstan(general part)
Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  іс  жүргізу
құқығы  
Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан  
Law of Criminal Procedure of republic of Kazakhstan

Модуль мазмұны Содержание
модуля/ Module content 

Ювеналдық құқықЮвенальное правоJuvenile law
Қылмыстарды  саралаудың  теориялық  негіздері
Теоретические  основы  квалификации  преступлений
Theoretical basis of the crime definition
Виктимиология
Виктимиология
Victimology

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

білу және түсіну: жаза баламасы  және ювеналды әділет
саласында;
білім мен түсініктерді қолдану: кәсіби кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым – қатынастық  қабілеттері:  ұжыммен әлеуметтік -
қарым  –  қатынастық  өзара  әректтесу,  әріптестік,
төзімділік;



оқуға  қабілеттілігі:  өзіндігімен  білім  алуға  дайындығы
және қабілеттілігі.
знание и понимание:  в области альтернативы наказанию
и ювенальной юстиции;
 применение знаний и понимания: в профессиональном
пространстве; 
выражение  суждений:  формирование  критического
мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с  коллективом,
сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и  способность  к
самообразованию; 
Knowledge and understanding: in the field of alternatives to
punishment and juvenile justice;
Application  of  knowledge  and  understanding:  in  the
professional space;
Expression of judgments: the formation of critical thinking;
Communicative  abilities:  social  and  communicative
interaction with the team, cooperation, tolerance;
Ability to study: readiness and ability to self-education;

Қорытынды бақылау нысаны /
Форма  итогового  контроля/
Form of final control

емтихан /экзамен/ / еxam

Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия  для  получения
кредитов/ Terms and conditions
for loans

- пререквизитов сақтау
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса)
-  аралық  рейтинг  алу  (7,15  аптада)  және  қорытынды
бақылауды тапсыру (емтихан)/
- соблюдение пререквизитов
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)
- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 
итогового контроля (экзамена)/ 
- observance of prerequisites
- the implementation of a working training program 
(syllabus)
- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the
final control (examination)

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

Оқу  жылы,  15/15  апта/  Учебный  год,  15/15  недель
/Academic year, 15/15 weeks

Әдебиет
Литература
Literature

 

Жаңарту  күні  /  Дата
обновления/ Date of update

30.03.2018

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Қазақстан Республикасының құқық қорғау жүйесі
Правоохранительная система Республики Казахстан
Law-enforcement system of the Republic of Kazakhstan

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль

Баиркенова Г.К.



Responsible for the module
Модуль түрі/ 
Тип модуля
Module Type

Белгілі  бір  мамандық  үшін  таңдау  модулі
Модули  по  выбору  для  определенной
специальности(МВОС)
Optional modules for the specialty

Модуль  деңгейі  /  Уровень
модуля/ Module Level

Бакалавриат / Baccalaureate 

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

6

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

6/10

Оқу түрі / Форма обучения/ Form
of training

күндізгі/ дневная/ full-time

Семестр/ Semester 3
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/ Number of students

2018  ж.  қабылдау  бойынша/  По  набору  2018
г./Recruitment 2018.

Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

Қазақстан  Республикасының  әкімшілік  құқығы  
Административное  право  Республики  Казахстан  
Administrative Law of Republic of Kazakhstan
Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  құқығы
(жалпы  бөлім)  
Уголовное право Республики Казахстан (общая часть) 
Criminal Law of Republic of Kazakhstan(general part)
Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  іс  жүргізу
құқығы  
Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан

Law of Criminal Procedure of republic of Kazakhstan

Модуль  мазмұны  Содержание
модуля/ Module content

Криминология  
Криминология
Criminology
Қазақстан  Республикасының құқық қорғау  органдары
Правоохранительные  органы  Республики  Казахстан
Law enforcement agencies of the Republic of Kazakhstan

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

білу  және  түсіну:   құқықтар  мен  бостандықтарды
сақтау   жүйесі    және   қоғам   мен   мемлекет
мүдделерін  қорғау; 
білім мен түсініктерді қолдану: кәсіби кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым – қатынастық  қабілеттері:  ұжыммен әлеуметтік
-  қарым  –  қатынастық  өзара  әректтесу,  әріптестік,
төзімділік;
оқуға қабілеттілігі: өзіндігімен білім алуға дайындығы
және қабілеттілігі.
знание и понимание:   системы охраны прав, свобод и
защиты интересов общества и государства;
применение знаний и понимания: в профессиональном
пространстве; 
выражение  суждений:  формирование  критического
мышления;



коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с  коллективом,
сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и  способность  к
самообразованию; 

Knowledge  and  understanding:  systems  for  protecting
rights, freedoms and protecting the interests of society
and the state;
Application  of  knowledge  and  understanding:  in  the
professional space;
Expression  of  judgments:  the  formation  of  critical
thinking;
Communicative  abilities:  social  and  communicative
interaction with the team, cooperation, tolerance;

Ability to study: readiness and ability to self-education;
Қорытынды  бақылау  нысаны
/Форма  итогового  контроля/
Form of final control

емтихан /экзамен/ / еxam

Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия  для  получения
кредитов/  Terms  and  conditions
for loans

- пререквизитов сақтау
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса)
-  аралық  рейтинг  алу  (7,15  аптада)  және  қорытынды
бақылауды тапсыру (емтихан)/
- соблюдение пререквизитов
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)
- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 
итогового контроля (экзамена)/ 
- observance of prerequisites
- the implementation of a working training program 
(syllabus)
- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing
the final control (examination)

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

Оқу  жылы,  15/15  апта/  Учебный  год,  15/15  недель
/Academic year, 15/15 weeks

Әдебиет
Литература
Literature

1. М.К.Самалдыков. Правоохранительные органы 
Республики Казахстан: учебно-методическое 
пособие.  – 2-е изд,,перераб.идопол. Алматы: 
Қазақуниверситеті, 2014. – 465 с.

2. С.К.Журсимбаев. Правоохранительные органы 
Республики Казахстан. Электронное учебное 
пособие. Алматы: NURPRESS. 2014 г. - 
https  ://  nurpress  .  kz  /  products  /  cd  -  pravoohranitelnyie  -  
organyi.

Жаңарту күні / Дата обновления/
Date of update

30.03.2018

Модуль атауы және шифр Қазақстан Республикасы қылмыстық саясатының 

https://nurpress.kz/products/cd-pravoohranitelnyie-organyi
https://nurpress.kz/products/cd-pravoohranitelnyie-organyi


Название модуля и шифр
Module name and code number

мәселелері
Проблемы уголовной политики Республики Казахстан
Problems of the criminal policy of the Republic of 
Kazakhstan

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

Рахимбердин К.Х..

Модуль түрі/ 
Тип модуля
Module Type

Белгілі  бір  мамандық  үшін  таңдау  модулі
Модули  по  выбору  для  определенной
специальности(МВОС)
Optional modules for the specialty

Модуль  деңгейі  /  Уровень
модуля/ Module Level

Бакалавриат / Baccalaureate

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

9

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

9/15

Оқу түрі / Форма обучения/ Form
of training

күндізгі/ дневная/ full-time

Семестр/ Semester 5,6
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/ Number of students

2018  ж.  қабылдау  бойынша/  По  набору  2018
г./Recruitment 2018.

Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

Қазақстан  Республикасының  әкімшілік  құқығы  
Административное  право  Республики  Казахстан  
Administrative Law of Republic of Kazakhstan
Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  құқығы
(жалпы  бөлім)  
Уголовное право Республики Казахстан (общая часть) 
Criminal Law of Republic of Kazakhstan(general part)
Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  іс  жүргізу
құқығы  
Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан

Law of Criminal Procedure of republic of Kazakhstan

Модуль  мазмұны  Содержание
модуля/ Module content

Сыбайлас  жемқорлықпен  күрес  негіздері
Основы  противодействия  коррупции
Framework for combating corruption
Қазақстан  Республикасының  қылмыстық-атқару
құқығы
Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан
Penal law of the Republic of Kazakhstan
Жазаны  тағайындаудың  теориясы  мен  тәжірибесі
Теория  и  практика  назначения  наказания
Theory and practice of sentencing

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

білу  және  түсіну:  жеке-құқықтық  қатынастар
саласында;
білім мен түсініктерді қолдану: кәсіби кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру;
қарым – қатынастық  қабілеттері:  ұжыммен әлеуметтік
-  қарым  –  қатынастық  өзара  әректтесу,  әріптестік,



төзімділік;
оқуға қабілеттілігі: өзіндігімен білім алуға дайындығы
және қабілеттілігі.
знание и понимание:  в области частно-правовых 
отношений;
применение знаний и понимания: в профессиональном
пространстве; 
выражение  суждений:  формирование  критического
мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с  коллективом,
сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и  способность  к
самообразованию; 
Knowledge and understanding: in the field of criminal 
policy;
Application of knowledge and understanding: in the 
professional space;
Expression of judgments: the formation of critical thinking;
Communicative abilities: social and communicative 
interaction with the team, cooperation, tolerance;
Ability to study: readiness and ability to self-education;

Қорытынды  бақылау  нысаны
/Форма  итогового  контроля/
Form of final control

емтихан /экзамен/ / еxam

Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия  для  получения
кредитов/  Terms  and  conditions
for loans

- пререквизитов сақтау
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса)
-  аралық  рейтинг  алу  (7,15  аптада)  және  қорытынды
бақылауды тапсыру (емтихан)/
- соблюдение пререквизитов
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)
- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 
итогового контроля (экзамена)/ 
- observance of prerequisites
- the implementation of a working training program 
(syllabus)
- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing
the final control (examination)

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

Оқу  жылы,  15/15  апта/  Учебный  год,  15/15  недель
/Academic year, 15/15 weeks

Әдебиет
Литература
Literature

1.  Основы  антикоррупционной   культуры:  учебное
пособие. Под общей редакцией д. б. н., профессора Б.
С. Абдрасилова. –Астана: Академия государственного
управления  при  Президенте  Республики  Казахстан,
2016. – 176 с.
2. Бюллетень Верховного суда РК 2013-2017 годы: 
3.Жукенов А.Т. Квалификация преступлений. – Астана,
2014.  

Жаңарту күні / Дата обновления/ 30.03.2018



Date of update

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

1 Жеке-құқықтық
Частно-правовой 1 
Private-law 1

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

Буканова З.Ч.

Модуль түрі/ 
Тип модуля
Module Type

Модули  по  выбору  для  определенной
специальности(МВОС)
Optional modules for the specialty

Модуль  деңгейі  /  Уровень
модуля/ Module Level

Бакалавриат / Baccalaureate

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

6

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

6/10

Оқу түрі / Форма обучения/ Form
of training

күндізгі/ дневная/ full-time

Семестр/ Semester 3
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/ Number of students

2018  ж.  қабылдау  бойынша/  По  набору  2018
г./Recruitment 2018.

Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

Мемлекет  және  құқық  теориясы  
Теория  государства  и  права  
Theory of Law and State
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы  
Конституционное  право  Республики  Казахстан  
Constitutional law of the Republic of Kazakhstan
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы(жалпы
бөлім)  
Гражданское  право  Республики  Казахстан  (общая
часть)  
Civil Law of Republic Kazakhstan(general part)

Модуль  мазмұны  Содержание
модуля/ Module content

Рим құқығы
Римское право
Roman Law
Қазақстан Республикасының нотариат және мұрагерлік
құқығы
Нотариат  и  наследственное  право  Республики
Казахстан
Notary and inheritance law of the Republic of Kazakhstan

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

білу  және  түсіну:  жеке-құқықтық  қатынастар
саласында;
білім мен түсініктерді қолдану: кәсіби кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым – қатынастық  қабілеттері:  ұжыммен әлеуметтік
-  қарым  –  қатынастық  өзара  әректтесу,  әріптестік,
төзімділік;
оқуға қабілеттілігі: өзіндігімен білім алуға дайындығы



және қабілеттілігі.
знание и понимание:  в области частно-правовых 
отношений;
применение знаний и понимания: в профессиональном
пространстве; 
выражение  суждений:  формирование  критического
мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с  коллективом,
сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и  способность  к
самообразованию; 
Knowledge and understanding: in the field of private law 
relations;
Application of knowledge and understanding: in the 
professional space;
Expression of judgments: the formation of critical thinking;
Communicative abilities: social and communicative 
interaction with the team, cooperation, tolerance;
Ability to study: readiness and ability to self-education;

Қорытынды  бақылау  нысаны
/Форма  итогового  контроля/
Form of final control

емтихан /экзамен/ / еxam

Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия  для  получения
кредитов/  Terms  and  conditions
for loans

- пререквизитов сақтау
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса)
-  аралық  рейтинг  алу  (7,15  аптада)  және  қорытынды
бақылауды тапсыру (емтихан)/
- соблюдение пререквизитов
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)
- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 
итогового контроля (экзамена)/ 
- observance of prerequisites
- the implementation of a working training program 
(syllabus)
- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing
the final control (examination)

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

Оқу  жылы,  15/15  апта/  Учебный  год,  15/15  недель
/Academic year, 15/15 weeks

Әдебиет
Литература
Literature

1. Әлдибеков Ж. С. Римнің жеке құқығы  : оқу құралы /
Ж. С. Әлдибеков. - Алматы : Жеті жарғы, 2014. - 116
бет..
2.  Азаматтық  құқық  (Жалпы  бөлім):  Г.М.  Тлебаева,
А.А.  Кожахметова,  И.К.  Жадраев,  А.Т.  Жунисалиев  /
Алматы: Отан ЖҚ, 2015 – 132 б. 
3. Рамазанова А.С. Азаматтық құқық (Жалпы бөлім) /–
Өскемен:  С.  Аманжолов  атындағы  ШҚМУ  «Берел»
баспасы, 2016. – 130 б. 
4. Жайлин  Ғ.  Қазақстан  Республикасының азаматтық
құқығы.  Жалпы бөлім  :  оқу  құралы.-  Алматы :  Жеті
жарғы, 2014.-304 бет.
5. Идрышева С. Қазақстан Республикасының азаматтық



құқығы. Ерекше бөлім : оқу құралы.- Астана : Фолиант,
2015.-248 бет
6.  Договорное право: вопросы теории и практики 
(учеб.пособие).  Усть-Каменогорск, изд-во «Берел», 
2016. – 163 с
7. Рамазанова А.С. Азаматтық құқық (Жалпы бөлім)
(оқу  құралы).  -  Өскемен  :  С.Аманжолов  атындағы
ШҚМУ баспасы, 2016.-126 бет.

Жаңарту күні / Дата обновления/
Date of update

30.03.2018

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

2 Жеке-құқықтық
Частно-правовой 2 
Private-law 2

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

Смаилова И.Е., Абилмажина А.М.

Модуль түрі/ 
Тип модуля
Module Type

Модули  по  выбору  для  определенной
специальности(МВОС)
Optional modules for the specialty

Модуль  деңгейі  /  Уровень
модуля/ Module Level

Бакалавриат / Baccalaureate

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

9

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

9/15

Оқу түрі / Форма обучения/ Form
of training

күндізгі/ дневная/ full-time

Семестр/ Semester 5,6
туденттер  саны  /Количество
обучающихся/ Number of students

2018  ж.  қабылдау  бойынша/  По  набору  2018
г./Recruitment 2018.

Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

Мемлекет  және  құқық  теориясы  
Теория  государства  и  права  
Theory of Law and State
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы  
Конституционное  право  Республики  Казахстан  
Constitutional law of the Republic of Kazakhstan
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы(жалпы
бөлім)  
Гражданское  право  Республики  Казахстан  (общая
часть)  
Civil Law of Republic Kazakhstan(general part)

Модуль  мазмұны  Содержание
модуля/ Module content

 Атқарушылық іс жүргізу
Исполнительное производство
Enforcement proceedings
Қазақстан  Республикасының  отбасы  құқығы
Семейное  право  Республики  Казахстан



Family Law of Republic of Kazakhstan
Қазақстан  Республикасының  тұрғын  үй  құқығы
Жилищное  право  Республики  Казахстан
Housing Law of the Republic of Kazakhstan

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

білу  және  түсіну:  жеке-құқықтық  қатынастар
саласында;
білім мен түсініктерді қолдану: кәсіби кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым – қатынастық  қабілеттері:  ұжыммен әлеуметтік
-  қарым  –  қатынастық  өзара  әректтесу,  әріптестік,
төзімділік;
оқуға қабілеттілігі: өзіндігімен білім алуға дайындығы
және қабілеттілігі.
знание и понимание:  в области частно-правовых 
отношений;
применение знаний и понимания: в профессиональном
пространстве; 
выражение  суждений:  формирование  критического
мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с  коллективом,
сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и  способность  к
самообразованию; 
Knowledge and understanding: in the field of private law 
relations;
Application of knowledge and understanding: in the 
professional space;
Expression of judgments: the formation of critical thinking;
Communicative abilities: social and communicative 
interaction with the team, cooperation, tolerance;
Ability to study: readiness and ability to self-education;

Қорытынды  бақылау  нысаны
/Форма  итогового  контроля/
Form of final control

емтихан /экзамен/ / еxam

Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия  для  получения
кредитов/  Terms  and  conditions
for loans

- пререквизитов сақтау
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса)
-  аралық  рейтинг  алу  (7,15  аптада)  және  қорытынды
бақылауды тапсыру (емтихан)/
- соблюдение пререквизитов
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)
- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 
итогового контроля (экзамена)/ 
- observance of prerequisites
- the implementation of a working training program 
(syllabus)
- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing
the final control (examination)

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

2018  ж.  қабылдау  бойынша/  По  набору  2018
г./Recruitment 2018.



Әдебиет
Литература
Literature 

1. Мұқалдиева  Г.Б.  қазақстан  Республикасының
отбасы  құқығы  :  оқу  құралы.-Алматы  :  Қазақ
университеті, 2016.-120 бет.
2.  Сагинова Б. К. Жылжымайтын мүлік экономикасы  :
оқулық / Б. К. Сагинова, А. Ә. Бименова. - Алматы :
[Полиграфкомбинат ЖШС-і], 2014. - 220 бет.
3.  Абилмажина  А.М. Қазахстан  Республикасының
отбасы құқығы : оқу құралы. - Өскемен : С.Аманжолов
атындағы ШҚМУ баспасы, 2017.-143 бет.
4.Сагинова Б. К. Жылжымайтын мүлік экономикасы  :
оқулық / Б. К. Сагинова, А. Ә. Бименова. - Алматы :
[Полиграфкомбинат ЖШС-і], 2014. - 220 бет..
5.  Азаматтық  құқық  (Жалпы  бөлім):  Г.М.  Тлебаева,
А.А.  Кожахметова,  И.К.  Жадраев,  А.Т.  Жунисалиев  /
Алматы: Отан ЖҚ, 2015 – 132 б. 
6.Рамазанова А.С. Азаматтық құқық (Жалпы бөлім) /–
Өскемен:  С.  Аманжолов  атындағы  ШҚМУ  «Берел»
баспасы, 2016. – 130 б. 

Жаңарту күні / Дата обновления/
Date of update

30.03.2018

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Коммерциялық-құқықтық
Коммерческо-правовой 
Сommercial and legal

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

Садуакасова Л.К., Кунанбаева Г.К.

Модуль түрі/ 
Тип модуля
Module Type

Модули  по  выбору  для  определенной
специальности(МВОС)
Optional modules for the specialty

Модуль  деңгейі  /  Уровень
модуля/ Module Level

Бакалавриат / Baccalaureate

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

9

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

9/15

Оқу түрі / Форма обучения/ Form
of training

күндізгі/ дневная/ full-time

Семестр/ Semester 7
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/ Number of students

2018  ж.  қабылдау  бойынша/  По  набору  2018
г./Recruitment 2018.

Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

Мемлекет  және  құқық  теориясы  
Теория  государства  и  права  
Theory of Law and State
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы  
Конституционное  право  Республики  Казахстан  
Constitutional law of the Republic of Kazakhstan



Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы(жалпы
бөлім)  
Гражданское  право  Республики  Казахстан  (общая
часть)  
Civil Law of Republic Kazakhstan(general part)

Модуль  мазмұны  Содержание
модуля/ Module content

Интеллектуалдық  меншік  құқығы
Право  интеллектуальной  собственности
Incorporeal right
Қазақстан  Республикасының  кәсіпкерлік  құқығы
Предпринимательское  право  Республики  Казахстан
Business Law of the Republic of Kazakhstan
Қазақстан  Республикасында  банктік  және сақтандыру
қызметтерін  құқықтық  реттеу
Правовое  регулирование  банковской  и  страховой
деятельности  в  Республике  Казахстан
Legal regulation of banking and insurance activities in the
Republic of Kazakhstan

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

білу  және  түсіну:  жеке-құқықтық  қатынастар
саласында;
білім мен түсініктерді қолдану: кәсіби кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру;
қарым – қатынастық  қабілеттері:  ұжыммен әлеуметтік
-  қарым  –  қатынастық  өзара  әректтесу,  әріптестік,
төзімділік;
оқуға қабілеттілігі: өзіндігімен білім алуға дайындығы
және қабілеттілігі.
знание и понимание:  в области частно-правовых 
отношений;
применение знаний и понимания: в профессиональном
пространстве; 
выражение  суждений:  формирование  критического
мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с  коллективом,
сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и  способность  к
самообразованию; 
Knowledge and understanding: in the field of private law 
relations;
Application of knowledge and understanding: in the 
professional space;
Expression of judgments: the formation of critical thinking;
Communicative abilities: social and communicative 
interaction with the team, cooperation, tolerance;
Ability to study: readiness and ability to self-education;

Қорытынды  бақылау  нысаны
/Форма  итогового  контроля/
Form of final control

емтихан /экзамен/ / еxam

Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия  для  получения
кредитов/  Terms  and  conditions
for loans

- пререквизитов сақтау
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса)
-  аралық  рейтинг  алу  (7,15  аптада)  және  қорытынды
бақылауды тапсыру (емтихан)/



- соблюдение пререквизитов
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)
- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 
итогового контроля (экзамена)/ 
- observance of prerequisites
- the implementation of a working training program 
(syllabus)
- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing
the final control (examination)

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

2018  ж.  қабылдау  бойынша/  По  набору  2018
г./Recruitment 2018.

Әдебиет
Литература
Literature

1. Қазақстан Республикасының бәсекелестік  құқығы :
оқу  құралы  /  А.Т.  Айтжанов,  И.В.Князева,  Қ.Ж.
Қалтұрсынов.-Астана  :  Бәсекелестік  саясатты  дамыту
және қоғау орталығы, 2015.-260 бет.
Сагинова Б.  К. Жылжымайтын мүлік экономикасы  :
оқулық / Б. К. Сагинова, А. Ә. Бименова. - Алматы :
[Полиграфкомбинат ЖШС-і], 2014. - 220 бет.
3.  Абилмажина  А.М. Қазахстан  Республикасының
отбасы құқығы : оқу құралы. - Өскемен : С.Аманжолов
атындағы ШҚМУ баспасы, 2017.-143 бет.
4.Сагинова Б. К. Жылжымайтын мүлік экономикасы  :
оқулық / Б. К. Сагинова, А. Ә. Бименова. - Алматы :
[Полиграфкомбинат ЖШС-і], 2014. - 220 бет..
5.  Азаматтық  құқық  (Жалпы  бөлім):  Г.М.  Тлебаева,
А.А.  Кожахметова,  И.К.  Жадраев,  А.Т.  Жунисалиев  /
Алматы: Отан ЖҚ, 2015 – 132 б. 
6.Рамазанова А.С. Азаматтық құқық (Жалпы бөлім) /–
Өскемен:  С.  Аманжолов  атындағы  ШҚМУ  «Берел»
баспасы, 2016. – 130 б. 

Жаңарту күні / Дата обновления/
Date of update

30.03.2018

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Рухани-адамгершіліктік
Духовно-нравственный
Spiritual and moral

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module
Модуль түрі/ 
Тип модуля
Module Type

Біліктілік  шегінен  шыққан,  таңдау  модулі
Модули по выбору,  выходящие за  рамки квалификации
(МВВК)
Optional modules, beyond qualification

Модуль  деңгейі  /  Уровень
модуля/ Module Level

Бакалавриат / Baccalaureate 

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/

15  



Number of hours per week
Кредиттер  саны /  Количество
кредитов/ Amount of credits

5/9

Оқу түрі /  Форма обучения/
Form of training

күндізгі/ дневная/ full-time

Семестр/ Semester 4
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/  Number  of
students

2018 ж. қабылдау бойынша/ По набору 2018 г./Recruitment
2018.

Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

Философия  
Философия  
Philosophy
Саясаттану-әлеуметтану  
Политология-социология  
Political science-sociology
Мәдениеттану  
Культурология  
Culturology

Модуль мазмұны Содержание
модуля/ Module content

Қақтығыстану  
Конфликтология  
Conflictology
Заңгердің  кәсіптік  этикасы  
Профессиональная  этика  юриста  
Professional ethics of the lawyer
Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  мәдениет  негіздері  
Основы  антикоррупционной  культуры  
Bases of anticorruption culture

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

білу  және  түсіну:  ғалам  бейнесін,   әлеуметтік,  саяси  -
экономикалық,  қоғамдық,   мәдени  құбылыстарды
ғылыми тұрғыдан  түсіну;
білім  мен  түсініктерді  қолдану:  ғаламдағы  құндылық  –
мағналық  бағдарларды:  өмір  мен  болмыстың
құндылықтарын;  мәдениет  құндылықтарын;  өндірісті;
тарихты; өркениетті; өз мемлекетін; дінді;

пікірін білдіру: ақпаратты іздеу, іріктеу, жүйелеу, талдау,
өндеу,  оның  тиімділігін  бағалау  және  болашақта  алға
қойылған  оқу  міндеттерін  шешу    үшін  нысаналы
қолдану;
қарым – қатынастық  қабілеттері: төзімділікті, этникалық
сәйкестендіруді  қалыптастыру,  көпсалалы  қоғамда
дағдылануға   үйрену,  өзге  халық  және  дін  өкілдерінің
мүдделерін құрметтеу;  
оқуға  қабілеттілігі:  білімдерді,  білімдерді  жағдаятты-
адекваттық  көкейтесті  етуді,  жинақтаған  білімдерін
кеңейтуді, жетілдіруді  құрылымдау
знание и понимание:  понимание научной картины мира,
основ  социальных,  политико-экономических,
общественных, культурных явлений;
применение  знаний  и  понимания:  ценностно-смысловой
ориентации  в  мире:  ценности  бытия,  жизни;  ценности
культуры,  науки;  производства;  истории  цивилизаций,



собственной страны; религии;
выражение  суждений:  поиск,  отбор,  систематизация,
анализ,  обработка  информации,  оценка  ее  полезности  и
целенаправленное применение в перспективе для решения
поставленных учебных задач;
коммуникативные  способности: формирование
толерантности,  этнической  идентификации,  умение
адаптироваться  в  поликультурном  обществе,  уважать
интересы представителей других народов, религий;
способности  к  учебе:  структурирование  знаний,
ситуативно-адекватной  актуализации  знаний,
расширения, приращения накопленных знаний
Knowledge  and  understanding:  an  understanding  of  the
scientific  picture  of  the  world,  the  foundations  of  social,
political, economic, social, cultural phenomena;
The application of knowledge and understanding: the value-
semantic orientation in the world: the values of being, life; the
values of culture, science; production; history of civilizations,
own country; religion;
Expression  of  judgments:  search,  selection,  systematization,
analysis, information processing, evaluation of its usefulness
and purposeful application in the long term to solve the set
learning tasks;
Communicative  abilities:  the  formation  of  tolerance,  ethnic
identification,  the ability  to adapt in a multicultural  society,
respect  the  interests  of  representatives  of  other  peoples,
religions;
Ability  to  learn:  the structuring  of  knowledge,  situationally
adequate actualization of knowledge, expansion, increment
of accumulated knowledge

Қорытынды бақылау нысаны /
Форма  итогового  контроля/
Form of final control

емтихан /экзамен/ / еxam

Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия  для  получения
кредитов/ Terms and conditions
for loans

- пререквизитов сақтау
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса)
-  аралық  рейтинг  алу  (7,15  аптада)  және  қорытынды
бақылауды тапсыру (емтихан)/
- соблюдение пререквизитов
- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)
- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 
итогового контроля (экзамена)/ 
- observance of prerequisites
- the implementation of a working training program (syllabus)
- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the
final control (examination)

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

2018 ж. қабылдау бойынша/ По набору 2018 г./Recruitment
2018.

Әдебиет
Литература
Literature

1.  Основы  антикоррупционной   культуры:  учебное
пособие. Под общей редакцией д. б. н., профессора Б. С.
Абдрасилова.  –Астана:  Академия  государственного
управления при Президенте Республики Казахстан, 2016.



– 176 с.
2. Бюллетень Верховного суда РК 2013-2017 годы: 
3.Жукенов  А.Т.  Квалификация  преступлений.  –  Астана,
2014.  
4.Габитов  Т.  Х.  Профессиональная  этика  юриста:  учеб.
пособие / Т. Х. Габитов.- Алматы: Раритет, 2010.- 232с.
5.Иваник  Н.  Н.  Профессиональная  речь  юриста:  учеб.
пособие / Н. Н. Ивакина.-М. : Норма, 2015.- 448 с.
6.Сорокина  Ю.  В.  Введение  в  философию права  :  курс
лекций / Ю. В. Сорокина.- М.: Норма, 2015.- 336 с 
7.Смаилова И.Е. Профессиональная этика юриста : учеб.
пособие  /  И.  Е.  Смаилова.-  Усть-Каменогорск:  ВКГУ,
2015.- 98с.
8.  Рамазанова  А.С..  Зангердін  кәсіби  этикасы  :  оқу
құралы.  -  Өскемен  :  С.Аманжолов  атындағы  ШҚМУ
баспасы, 2017.-138 бет.
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Білім бағдарламасының мазмұны 5В030100 - Құқықтану
Содержание образовательной программы 5B030100- Юриспруденция

The content of the educational program 5В030100 -  Jurisprudence

Модуль атауы
Названиемодуля
Name of the module

Күтілетін нәтижелер
Ожидаемые результаты обучения
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1. Общеобразовательные модули

Коммуникативті 1
Коммуникативный 1
Communicative 1

білу  және  түсіну:  тілдер,  ауызша  және
жазбаша  диалог,  монолог,  іскерлік  хат
алмасу  жүргізе  білу,  заманауи  ақпараттық
жүйеде бағдарлай білу.
білімдерін  қолдану  және  түсіну:
коммуникативтік  қарым-қатынас
тәсілдерінің қалыптастыру арқылы;
пікір білдіру: іздеу, таңдау, жүйелеу, талдау,
ақпаратты  өңдеу,  оны  пайдасын  бағалау
және  болашақта  алға  қойылған  оқу

15 26 1,2 K(R)Ya -11102 Қазақ (орыс) 
тілі
Казахский 
(русский) язык
Kazakh 
(Russian) 
Language  

ООД  А ОК 6  Э К
К1
К
К2
К
К8
К
К9
К
К3

 1,2   IYa -11101 Шетел тілі
Иностранный 
язык

  ООД   
А

ОК  6   
Э 



міндеттерін шешу үшін мақсатты қолдану; 
коммуникативті  қабілеттер:  қоғаммен,
топпен  әлеуметтік  және  коммуникативтік
қарым-қатынас жасай білу мен дағдылары,
топта  жұмыс  істеу  дағдылары,
ынтымақтастық, толеранттылық;
білу  қабілеті:  өздігінен  білім  алу
саласындағы  өз  біліктіліктері  мен
дағдыларының көрінісі,  білімді игеру және
сақтау қабілеті,  оларды қолдануды дамыту
және ұтымды ету

знание и понимание: языков, умение вести
устный  и  письменный  диалог,  монолог,
деловую  переписку,  ориентироваться  в
современных инфосистемах.
применение  знаний  и  понимания:
посредством  формирования
коммуникативных приемов общения;
выражение  суждений:  поиск,  отбор,
систематизация,  анализ,  обработка
информации,  оценка  ее  полезности  и
целенаправленное  применение  в
перспективе  для  решения  поставленных
учебных задач;
коммуникативные  способности:  умения  и
навыки  социально-коммуникативного
взаимодействия с обществом, коллективом,
навыки  работы  в  группе,  сотрудничество,
толерантность;
способности  к  учебе:  проявление
собственных  умений  и  навыков  в  области
самообразования,  умение  приобретать  и
сохранять  знания,  а  также  развивать  и
рационально их использовать

knowledge  and  understanding  of:  languages,
ability  to  conduct  oral  and  written  dialogue,
monologue, business correspondence, navigate
in modern information systems.
application  of  knowledge  and  understanding:
through  the  formation  of  communicative
communication techniques;
expression  of  judgments:  search,  selection,
systematization,  analysis,  information
processing,  evaluation  of  its  usefulness  and
purposeful application in the long term to solve

Foreign 
language

К
К4



the set learning tasks;
communicative  abilities:  skills  and  skills  of
social  and  communicative  interaction  with
society,  team,  skills  of  working  in  a  group,
cooperation, tolerance;
ability to learn: the manifestation of their own
skills and skills in the field of self-education,
the ability to acquire and retain knowledge, and
to develop and rationalize their use

2 IKT -1103 Ақпараттық-
коммуникация
лық 
технологиялар 
(ағылшын 
тілде)
Информацион
но-
коммуникацио
нные 
технологии (на
англ. языке)
Information and
communication 
technologies (in
English 
language)

  ООД   
А

ОК 3 Э

Дүниетанымдық
Мировоззренческий
Worldview

білу және түсіну: әлемнің ғылыми көрінісін,
әлеуметтік, саяси-экономикалық, әлеуметтік
және  мәдени  құбылыстардың  негіздерін
түсіну; 
білімдерін  қолдану  және  түсіну:  әлемдегі
құндылық-мағыналық  бағдар:  өмірдің,
тұрмыстың  құндылықтары;  мәдениет,
ғылым; өндіріс; өркениет тарихы, өз елі; дін
құндылықтары;
пікір білдіру: іздеу, таңдау, жүйелеу, талдау,
ақпаратты  өңдеу,  оны  пайдасын  бағалау
және  болашақта  алға  қойылған  оқу
міндеттерін шешу үшін мақсатты қолдану; 
коммуникативті  қабілеттер:
толеранттылықты қалыптастыру, этникалық
сәйкестендіру,  көп  мәдениетті  қоғамда
бейімделу,  басқа  халықтар  мен  дін
өкілдерінің мүдделерін құрметтеу;
білу  қабілеті:  білімнің  құрылымын
қалыптастыру,  білімді  жағдайға  қарай
сәйкес  келтіру,  жинақталған  білімді

10 17 1 PS -1105 Саясаттану-
әлеуметтану
Политология-
социология
Political 
science-
sociology

  ООД   
А

КВ 3 Э К
К3
К
К5
К
К6
К
К9
К
К5
К
К7
К
К3
К
К5

1
SIK -1106 Қазақстанның 

қазіргі заман 
тарихы 
Современная 
история 
Казахстана
The modern 
history of 
Kazakhstan

ООД А ОК 3 Г
Э



кеңейтуі, өсіру
знание  и  понимание:  понимание  научной
картины  мира,  основ  социальных,
политико-экономических,   общественных,
культурных явлений;
применение  знаний  и  понимания:
ценностно-смысловой  ориентации  в  мире:
ценности бытия, жизни; ценности культуры,
науки; производства; истории цивилизаций,
собственной страны; религии;
выражение  суждений:  поиск,  отбор,
систематизация,  анализ,  обработка
информации,  оценка  ее  полезности  и
целенаправленное  применение  в
перспективе  для  решения  поставленных
учебных задач;
коммуникативные  способности:
формирование  толерантности,  этнической
идентификации,  умение  адаптироваться  в
поликультурном  обществе,  уважать
интересы  представителей  других  народов,
религий;
способности  к  учебе:  структурирование
знаний,  ситуативно-адекватной
актуализации  знаний,  расширения,
приращения накопленных знаний
knowledge  and  understanding:  an
understanding  of  the  scientific  picture  of  the
world,  the  foundations  of  social,  political,
economic, social, cultural phenomena;
the  application  of  knowledge  and
understanding:  the  value-semantic  orientation
in  the  world:  the  values  of  being,  life;  the
values of culture,  science;  production; history
of civilizations, own country; religion;
Expression  of  judgments:  search,  selection,
systematization,  analysis,  information
processing,  evaluation  of  its  usefulness  and
purposeful application in the long term to solve
the set learning tasks;
communicative  abilities:  the  formation  of
tolerance,  ethnic  identification,  the  ability  to
adapt  in  a  multicultural  society,  respect  the
interests  of  representatives  of  other  peoples,
religions;
ability to learn: the structuring of knowledge, 
situationally adequate actualization of 

2 OEP -1107 Экономика 
және 
кәсіпкерліктің 
негіздері 
Основы 
экономики и 
предпринимат
ельства 
The basics of 
Economics and 
entrepreneurshi
p

  ООД   
А

КВ 2 Э

2 Kul -1104 Мәдениеттану
Культурология
Culturology

  ООД   
А

КВ 2 Э 



knowledge, expansion, increment of 
accumulated knowledge

Әлеуметтік- 
құқықтық
Социально-правовой
Social and legal 

білім  мен  түсініктерді  қолдану:  кәсіби
кеңістікте;
пікірін  білдіру:  сыңшыл  ойды
қалыптастыру; 
қарым – қатынастық  қабілеттері:  ұжыммен
әлеуметтік  -  қарым  –  қатынастық  өзара
әректтесу, әріптестік, төзімділік;
оқуға  қабілеттілігі:  өзіндігімен  білім  алуға
дайындығы және қабілеттілігі.
білу  және  түсіну:  әлеуметтік  саяси
қатынастардың  теориялық  және  құқықтық
негіздерін;
знание  и  понимание:   теоретических  и
правовых  основ  социальных  политических
отношений;
применение  знаний  и  понимания:  в
профессиональном пространстве; 
выражение  суждений:  формирование
критического мышления;
коммуникативные способности: социально-
коммуникативного  взаимодействия  с
коллективом,  сотрудничество,
толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и
способность к самообразованию; 
Knowledge and understanding: theoretical and
legal bases of social political relations;
Application of  knowledge and understanding:
in the professional space;
Expression  of  judgments:  perform  tasks  in
accordance with specified standards;
communicative  abilities:  social  and
communicative  interaction  with  the  team,
cooperation, tolerance;
ability  to study:  readiness  and ability  to  self-
education;
способность к самообразованию;

7 12 3 K -2212 Қақтығыстану
Конфликтолог
ия
Confliktology

БД А КВ 2 Э С
К1
С
К2
К
К5
К
К6
К
К7

4 Fil -2108 Философия
Философия
Philosophy

  ООД   
А

ОК 3 Э

3 POIYa -2209 Кәсіби-
бағытталған 
шет тілі
Профессионал
ьно-
ориентированн
ый 
иностранный 
язык
Professionally-
oriented foreign
language

 БД А ОК  
 

2 Э

2.1 Общие обязательные модули по специальности

Құқықтық 
Правовой 
legal 

знание  и  понимание:  основ
профессионального общения,  терминологии
будущей специальности;
применение  знаний  и  понимания: в
профессиональном пространстве; 
выражение  суждений:  выполнять  задачи  в

  8 14 6 MPP-3208 Халықаралық
бұқаралық
құқығы
Международн
ое  публичное
право

 БД А КВ 3 Э С
К
1
С
К
2



соответствии с заданными стандартами;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с
коллективом, сотрудничество, толерантность;
способности к учебе:  готовность и 
способность к самообразованию;

International 
Public Law

К
К
5
К
К
6
К
К
7

6 MChP-3222 Халықаралық
жеке құқық 
Международн
ое  частное
право
International
Private Law

 БД А КВ 3 Э

5 PK(R)Ya -3202 Кәсіптік қазақ 
(орыс) тілі
Профессионал
ьный 
казахский(русс
кий) язык
Professional 
Kazakh 
(Russian) 
Language  

 БД А ОК  
 

2  Э

2.2 Обязательные модули по специальности

Теориялық- 
құқықтық
Теоретико-
правовой
Teoretical-legal   

білу  және  түсіну:  кәсіби  білімдердің
Теориялық-құқықтық негіздерін;
білім  мен  түсініктерді  қолдану:  кәсіби
кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым – қатынастық  қабілеттері:  ұжыммен
әлеуметтік  -  қарым  –  қатынастық  өзара
әректтесу, әріптестік, төзімділік;
оқуға  қабілеттілігі:  өзіндігімен  білім  алуға
дайындығы және қабілеттілігі.
знание  и  понимание:   теоретико-правовых
основ профессиональных знаний;
применение  знаний  и  понимания:  в
профессиональном пространстве; 
выражение  суждений:  формирование
критического мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с
коллективом, сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и
способность к самообразованию; 
Кnowledge  and  understanding:  theoretical  and
legal bases of professional knowledge;
Application of knowledge and understanding: in
the professional space;
Expression  of  judgments:  perform  tasks  in

13 22 1 TGP -1202 Мемлекет 
және құқық 
теориясы 
Теория 
государства и 
права
Theory of Law 
and State

БД А ОК 2 Э К
К
1
К
К
2
К
К
5
К
К
6
К
К
8

2 KPRK -1204 Қазақстан 
Республикасы
ның 
конституциял
ық құқығы
Конституцион
ное право 
Республики 
Казахстан
Constitutional 
law of the 
Republic of 
Kazakhstan

БД А ОК 2 Э

2 IGPRK-1201 Қазақстан
Республикасы
ның  мемлекет
және  құқық
тарихы

БД В КВ 3 Э



accordance with specified standards;
communicative  abilities:  social  and
communicative  interaction  with  the  team,
cooperation, tolerance;
ability  to  study:  readiness  and  ability  to  self-
education;

История
государства  и
права
Республики
Казахстан
History of State
and Law of the 
Republic of 
Kazakhstan

Мемлекеттік-
құқықтық
Государственно-
правовой 
State and legal

білу  және  түсіну:  кәсіби  білімдердің
Мемлекеттік-құқықтық негіздерін;
білім  мен  түсініктерді  қолдану:  кәсіби
кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым – қатынастық  қабілеттері:  ұжыммен
әлеуметтік  -  қарым  –  қатынастық  өзара
әректтесу, әріптестік, төзімділік;
оқуға  қабілеттілігі:  өзіндігімен  білім  алуға
дайындығы және қабілеттілігі.
знание  и  понимание:   государственно-
правовых основ профессиональных знаний;
применение  знаний  и  понимания: в
профессиональном пространстве; 
выражение  суждений:  формирование
критического мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с
коллективом, сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и
способность к самообразованию; 
State  and  legal  foundations  of  professional
knowledge;
Application of knowledge and understanding: in
the professional space;
Expression  of  judgments:  perform  tasks  in
accordance with specified standards;
communicative  abilities:  social  and
communicative  interaction  with  the  team,
cooperation, tolerance;
ability to study: readiness and ability to self-
education;

  6 10 2 APRK -1204 Қазақстан 
Республикасы
ның әкімшілік 
құқығы
Администрати
вное право 
Республики 
Казахстан
Administrative 
Law of 
Republic of 
Kazakhstan

БД В КВ 3 Э

2 TPRK -1203 Қазақстан 
Республикасы
ның еңбек 
құқығы
Трудовое 
право 

БД В КВ 3 Э



Республики 
Казахстан
Labor Law of 
Republic of 
Kazakhstan

Азаматтық- 
құқықтық
Гражданско-
правовой
The civil

білу  және  түсіну:  азаматтық  –құқықтық
қатынастар негіздері саласында;
білім  мен  түсініктерді  қолдану:  кәсіби
кеңістікте;
ікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру;
қарым – қатынастық  қабілеттері:  ұжыммен
әлеуметтік  -  қарым  –  қатынастық  өзара
әректтесу, әріптестік, төзімділік;
оқуға  қабілеттілігі:  өзіндігімен  білім  алуға
дайындығы және қабілеттілігі.
знание  и  понимание:   в  области  основ
гражданско-правовых отношений;
применение  знаний  и  понимания:  в
профессиональном пространстве; 
выражение  суждений:  формирование
критического мышления;
п 
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с
коллективом, сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и
способность к самообразованию; 
Knowledge and understanding: the historical and
theoretical  foundations  of  professional
knowledge;
Application of knowledge and understanding: in
the professional space;
Expression  of  judgments:  perform  tasks  in
accordance with specified standards;
communicative  abilities:  social  and
communicative  interaction  with  the  team,
cooperation, tolerance;
ability  to  study:  readiness  and  ability  to  self-
education;

6 10 3 GPRK(OСh) -
2206

Қазақстан 
Республикасы
ның азаматтық
құқығы(жалпы
бөлім)
Гражданское 
право 
Республики 
Казахстан 
(общая часть)
Civil Law of 
Republic 
Kazakhstan(gen
eral part)

БД А ОК 3 Э К
К
5
К
К
6
С
К
1
С
К
2
С
К
3
С
К
4

4 GPRK(OСh) -
2207

Қазақстан 
Республикасы
ның азаматтық
құқығы(ерекш
е бөлім)
Гражданское 
право 
Республики 
Казахстан 
(особенная 
часть)
Civil Law of 
the Republic of 
Kazakhstan 
(special part)

БД А ОК 3 Э

Қылмыстық- 
құқықтық
Уголовно-
правовой
Criminal and legal 

білу  және  түсіну:  қылмыстық  –құқықтық
қатынастар негіздері  саласында; 
білім  мен  түсініктерді  қолдану:  кәсіби
кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым – қатынастық  қабілеттері:   ұжыммен

6 10 3 UPRK (OCh) -
2208

Қазақстан 
Республикасын
ың қылмыстық 
құқығы (жалпы
бөлім)
Уголовное 

БД А ОК 3 Э С
К
1
С
К
2



әлеуметтік  -  қарым  –  қатынастық  өзара
әректтесу, әріптестік, төзімділік;
оқуға  қабілеттілігі:  өзіндігімен  білім  алуға
дайындығы және қабілеттілігі.
знание  и  понимание:   в  области  основ
уголовно-правовых отношений;
применение  знаний  и  понимания:  в
профессиональном пространстве; 
выражение  суждений:  формирование
критического мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с
коллективом, сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и
способность к самообразованию; 

Knowledge  and  understanding:  in  the  field  of
criminal law;
 Application of knowledge and understanding: in
the professional space;
Expression of judgments: the formation of critical
thinking;
Communicative  abilities:  social  and
communicative  interaction  with  the  team,
cooperation, tolerance;
Cbility to study: readiness and ability to self-
education;

право 
Республики 
Казахстан 
(общая часть)
Criminal Law of
Republic of 
Kazakhstan(gen
eral part)

С
К
3
С
К
4

4 UPRK (OCh) -
2209

Қазақстан 
Республикасын
ың қылмыстық 
құқығы 
(ерекше бөлім)
Уголовное 
право 
Республики 
Казахстан 
(особенная 
часть)
Criminal Law of
the Republic of 
Kazakhstan 
(special part)

БД А ОК 3 Э

Іс жүргізушішлік 
құқықтық
Іс жүргізушілік-
құқықтық 
(азаматтық)
Процессуально-
правовой 
(гражданский)

Procedural and 
legal (civil)

білу  және  түсіну:  азаматтық  іс  ж  үргізу
құқықтық қатынастар саласында;
білім  мен  түсініктерді  қолдану:  кәсіби
кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым – қатынастық  қабілеттері:   ұжыммен
әлеуметтік  -  қарым  –  қатынастық  өзара
әректтесу, әріптестік, төзімділік;
оқуға  қабілеттілігі:  өзіндігімен  білім  алуға
дайындығы және қабілеттілігі.
знание и понимание:  в  области гражданско-
процессуальных правовых отношений;
применение  знаний  и  понимания:  в
профессиональном пространстве; 
выражение  суждений:  формирование
критического мышления;

8 14 6 A -3212 Адвокатура 
Адвокатура 
Advocacy

БД В КВ 3 Э С
К
1
С
К
2
С
К
3
С
К
4
С
К
5

5 DP -3213 Шарртық 
құқық 
Договорное 
право 
Contract Law

БД В КВ 3 Э

5 GPPRK -3314 Қазақстан 
Республикасын
ың азаматтық 
іс жүргізу 
құқығы 
Гражданское 

ПД А ОК 2 Э



коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с
коллективом, сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и
способность к самообразованию; 
Knowledge  and  understanding:  in  the  field  of
civil procedural legal relations;
Application of knowledge and understanding: in
the professional space;
Expression of judgments: the formation of critical
thinking;
Communicative  abilities:  social  and
communicative  interaction  with  the  team,
cooperation, tolerance;
Ability to study: readiness and ability to self-
education;

процессуально
е право 
Республики 
Казахстан 
Civil Procedural
Law of the 
Republic of 
Kazakhstan

Іс жүргізушілік-
құқықтық 
(қылмыстық)
Процессуально-
правовой 
(уголовный)
 The procedural 
and legal (criminal)

білу және түсіну:  қылмыстық іс жүргізу
құқықтық қатынастар саласында;
білім мен түсініктерді қолдану:  кәсіби
кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым –  қатынастық  қабілеттері:   ұжыммен
әлеуметтік -  қарым –  қатынастық өзара
әректтесу, әріптестік, төзімділік;
оқуға қабілеттілігі:  өзіндігімен білім алуға
дайындығы және қабілеттілігі.
знание  и  понимание:   в  области  уголовно-
процессуальных правовых отношений;
применение  знаний  и  понимания:  в
профессиональном пространстве; 
выражение  суждений:  формирование
критического мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с
коллективом, сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и
способность к самообразованию; 
Knowledge  and  understanding:  in  the  field  of
criminal procedural legal relations;
Application of knowledge and understanding: in
the professional space;
Expression of judgments: the formation of critical
thinking;
Communicative  abilities:  social  and
communicative  interaction  with  the  team,
cooperation, tolerance;
Ability to study: readiness and ability to self-

6 10 5 UPPRK -3302 Қазақстан 
Республикасын
ың қылмыстық 
іс жүргізу 
құқығы
Уголовно-
процессуально
е право 
Республики 
Казахстан
Law of Criminal
Procedure of 
republic of 
Kazakhstan

ПД В ОК 3 Э С
К
1
С
К
2
С
К
3
С
К
4
С
К
56 PNRK -3311 Қазақстан 

Республикасын
да 
прокурорлық 
қадағалау 
Прокурорский 
надзор в 
Республике 
Казахстан 
Procurator’s 
Supervision of 
RK

ПД В КВ 3 Э



education;
Қаржылық- 
құқықтық
Финансово-
правовой
Financial and legal

білу  және  түсіну:  қаржылық–құқықтық
қатынастар саласында;
білім  мен  түсініктерді  қолдану:  кәсіби
кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым – қатынастық  қабілеттері:   ұжыммен
әлеуметтік  -  қарым  –  қатынастық  өзара
әректтесу, әріптестік, төзімділік;
оқуға  қабілеттілігі:  өзіндігімен  білім  алуға
дайындығы және қабілеттілігі.
знание  и  понимание:   в  области  финансово-
правовых отношений;
применение  знаний  и  понимания:  в
профессиональном пространстве; 
выражение  суждений:  формирование
критического мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с
коллективом, сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и
способность к самообразованию; 
Knowledge  and  understanding:  in  the  field  of
financial and legal relations;
Application of knowledge and understanding: in
the professional space;
Expression of judgments: the formation of critical
thinking;
Communicative  abilities:  social  and
communicative  interaction  with  the  team,
cooperation, tolerance;
Ability to study: readiness and ability to self-
education;

9 15 7 FPRK-4217 Қазақстан
Республикасын
ың  қаржы
құқығы
Финансовое
право
Республики
Казахстан
Financial Law 
of the Republic 
of Kazakhstan

БД В КВ 3 Э С
К
1
С
К
2
С
К
3
С
К
4
С
К
5

7 NPRK-4216 Қазақстан
Республикасын
ың  салық
құқығы
Налогое  право
Республики
Казахстан
Tax Law of the 
Republic of 
Kazakhstan

БД В КВ 3 Э

7 GSU-4215 Мемлекеттік
қызмет  және
басқару 
Государственн
ая  служба  и
управление
Public 
Administration 
and 
Management

БД В КВ 3 Э

Сараптау- 
криминалистикал
ық
Экспертно-
криминалистичес
кий
Forensic 

білу  және  түсіну:  криминалистика  және
экспертология саласында;
білім  мен  түсініктерді  қолдану:  кәсіби
кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым – қатынастық  қабілеттері:   ұжыммен
әлеуметтік  -  қарым  –  қатынастық  өзара
әректтесу, әріптестік, төзімділік;
оқуға  қабілеттілігі:  өзіндігімен  білім  алуға
дайындығы және қабілеттілігі.
знание  и  понимание:   в  области
криминалистики и экспертологии;
применение  знаний  и  понимания:  в
профессиональном пространстве; 

6 10 5 Kri-3318 Криминалисти
ка
Криминалисти
ка
Criminalistics

БД В КВ 3 Э С
К
2
С
К
3
С
К
4

6 SE-3219 Сот
сараптамасы
Судебная
экспертология
Theory of legal 
authorities

БД А КВ 3 Э



выражение  суждений:  формирование
критического мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с
коллективом, сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и
способность к самообразованию; 
Knowledge  and  understanding:  in  the  field  of
criminalistics and expert science;
Application of knowledge and understanding: in
the professional space;
Expression of judgments: the formation of critical
thinking;
Communicative  abilities:  social  and
communicative  interaction  with  the  team,
cooperation, tolerance;
Ability to study: readiness and ability to self-
education;

Халықаралық 
құқықтық
Международно-
правовой
International legal

білу  және  түсіну:   халықаралық   құқық
саласында;
білім  мен  түсініктерді  қолдану:  кәсіби
кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым – қатынастық  қабілеттері:   ұжыммен
әлеуметтік  -  қарым  –  қатынастық  өзара
әректтесу, әріптестік, төзімділік;
оқуға  қабілеттілігі:  өзіндігімен  білім  алуға
дайындығы және қабілеттілігі.
знание  и  понимание:   в  области
международного права;
применение  знаний  и  понимания: в
профессиональном пространстве; 
выражение  суждений:  формирование
критического мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с
коллективом, сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и
способность к самообразованию; 
Knowledge  and  understanding:  in  the  field  of
international law;
Application of knowledge and understanding: in
the professional space;
Expression of judgments: the formation of critical
thinking;
Communicative  abilities:  social  and

6 MPP -3222 Халықаралық
бұқаралық
құқығы 
Международно
е публичное
право 
International
Public Law

БД В КВ 3 Э С
К
2
С
К
3
С
К
4

8 14 5 PK(R)Ya -3223 Кәсіптік қазақ
(орыс)  тілі 
Профессиональ
ный
казахский(русс
кий)  язык 
Professional
Kazakh
(Russian)
Language

БД А ОК 2 Э

6 MChP -3224 Халықаралық
жеке  құқық  
Международно
е частное право

International
Private Law

БД В КВ 3 Э



communicative  interaction  with  the  team,
cooperation, tolerance;
Ability to study: readiness and ability to self-
education;

Табиғи ресурстық
Природоресурсны
й
Nature-resource

білу  және  түсіну:   табиғиресурстық  заңдар
саласында;
білім  мен  түсініктерді  қолдану:  кәсіби
кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым – қатынастық  қабілеттері:   ұжыммен
әлеуметтік  -  қарым  –  қатынастық  өзара
әректтесу, әріптестік, төзімділік;
оқуға  қабілеттілігі:  өзіндігімен  білім  алуға
дайындығы және қабілеттілігі.
знание  и  понимание:   в  области
природоресурсного законодательства;
применение  знаний  и  понимания:  в
профессиональном пространстве; 
выражение  суждений:  формирование
критического мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с
коллективом, сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и
способность к самообразованию; 
Knowledge  and  understanding:  in  the  field  of
natural resources legislation;
Application of knowledge and understanding: in
the professional space;
Expression of judgments: the formation of critical
thinking;
Communicative abilities: social and 
communicative interaction with the team, 
cooperation, tolerance; 

6 10 4 EPPK -2220 Қазақстан 
Республикасын
ың 
экологиялық 
құқығы
Экологическое 
право 
Республики 
Казахстан
Environmental 
Law of 
Republic of 
Kazakhstan

БД В КВ 3 Э  
С
К
1
С
К
2
С
К
3
С
К
4
С
К
5

4 ZPRK -2221 Қазақстан 
Республикасын
ың жер құқығы
Земельное 
право 
Республики 
Казахстан
Land Law of 
RK

БД В КВ 3 Э

3. Модули по выбору для определенной специальности
3.1 Білім беру бағдарламасы: 

Образовательная программа: Уголовно-правовая
Education program: 

Қазақстан 
Республикасының 
құқық қорғау 
жүйесі
Правоохранительн
ая система 
Республики 
Казахстан

білу және түсіну:   құқықтар мен
бостандықтарды сақтау  жүйесі   және  қоғам
мен  мемлекет  мүдделерін  қорғау; 
білім мен түсініктерді қолдану:  кәсіби
кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым –  қатынастық  қабілеттері:  ұжыммен
әлеуметтік -  қарым –  қатынастық өзара

6 10 3 PO-2305 Қазақстан
Республикасы
ның  құқық
қорғау
органдары
Правоохраните
льные  органы
Республики

ПД   А
 

 
К
В

3   Э К
К
5
К
К
6
К
К



Law-enforcement 
system of the 
Republic 
Kazakhstan  

әректтесу, әріптестік, төзімділік;
оқуға қабілеттілігі:  өзіндігімен білім алуға
дайындығы және қабілеттілігі.
знание и понимание:  системы охраны прав,
свобод  и  защиты  интересов  общества  и
государства;
применение  знаний  и  понимания:  в
профессиональном пространстве; 
выражение  суждений:  формирование
критического мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с
коллективом, сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и
способность к самообразованию; 
Knowledge  and  understanding:  systems  for
protecting  rights,  freedoms  and  protecting  the
interests of society and the state;
Application of knowledge and understanding: in
the professional space;
Expression  of  judgments:  the  formation  of
critical thinking;
Communicative  abilities:  social  and
communicative  interaction  with  the  team,
cooperation, tolerance;
Ability  to  study:  readiness  and  ability  to  self-
education;

Казахстан
Law
enforcement
agencies  of  the
Republic  of
Kazakhstan

8
К
К
9
С
К
5
С
К
2
С
К
3

3 Krim-2304 Криминология
Криминология
Criminology

ПД А К
В

3 Э 

Ювенология 
Ювенология  
Juvenile studies

  білу  және  түсіну:  жаза  баламасы   және
ювеналды әділет саласында;
білім  мен  түсініктерді  қолдану:  кәсіби
кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым – қатынастық  қабілеттері:  ұжыммен
әлеуметтік  -  қарым  –  қатынастық  өзара
әректтесу, әріптестік, төзімділік;
оқуға  қабілеттілігі:  өзіндігімен  білім  алуға
дайындығы және қабілеттілігі.
знание и понимание:  в области альтернативы
наказанию и ювенальной юстиции;
 применение  знаний  и  понимания:  в
профессиональном пространстве; 
выражение  суждений:  формирование
критического мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с
коллективом, сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и

9 15
  

7 ANRK-4301 Қазақстан 
Республикасы
ндағы және 
шет 
мемлекеттерде
гі жаза 
баламалары
Альтернативы 
наказанию в 
РК и 
зарубежных 
странах
Alternatives to 
punishment in 
the Republic of 
Kazakhstan and
other countries

ПД В К
В

3 Э К
К
5
К
К
9
С
К
1
С
К
2
С
К
3
С
К
4
С
К

7 YuP - 4302 Ювенальдық
құқығы 
Ювенальное

ПД В К
В

3 Э



способность к самообразованию; 
Knowledge  and  understanding:  in  the  field  of
alternatives to punishment and juvenile justice;
Application of knowledge and understanding: in
the professional space;
Expression  of  judgments:  the  formation  of
critical thinking;
Communicative  abilities:  social  and
communicative  interaction  with  the  team,
cooperation, tolerance;
Ability  to  study:  readiness  and  ability  to  self-
education;

право
Juvenile law

5

7 TOKP- 4303 Қылмыстарды
саралаудың
теориялық
негіздері 
Теоретические
основы
квалификации
преступлений 
Theoretical 
basis of the 
crime definition

ПД В  К
В 

3 Э 

Қазақстан 
Республикасы 
қылмыстық 
саясатының 
мәселесі
Проблемы 
уголовной 
политики 
республики 
Казахстан
Problems of the 
criminal policy of 
the Republic of 
Kazakhstan

білу және түсіну:  жеке-құқықтық қатынастар
саласында;
білім мен түсініктерді қолдану:  кәсіби
кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру;
қарым –  қатынастық  қабілеттері:  ұжыммен
әлеуметтік -  қарым –  қатынастық өзара
әректтесу, әріптестік, төзімділік;
оқуға қабілеттілігі:  өзіндігімен білім алуға
дайындығы және қабілеттілігі.
знание  и  понимание:   в  области  частно-
правовых 
отношений;
применение  знаний  и  понимания:  в
профессиональном пространстве; 
выражение  суждений:  формирование
критического мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с
коллективом, сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и
способность к самообразованию; 
Knowledge  and  understanding:  in  the  field  of
criminal policy;
Application of knowledge and understanding: in
the professional space;
Expression  of  judgments:  the  formation  of
critical thinking;
Communicative  abilities:  social  and
communicative  interaction  with  the  team,
cooperation, tolerance;
Ability  to  study:  readiness  and  ability  to  self-
education;

9 15 5 ОРК-3306 Сыбайлас
жемқорлықпен
күрес негіздері
Основы
противодейств
ия коррупции
Framework  for
combating
corruption

ПД С К
В

3 Э К
К
5
К
К
9
С
К
1
С
К
2
С
К
3
С
К
4
С
К
5

5 TPNN-3308 Жазаны
тағайындауды
ң  теориясы
мен тәжірбиесі
Теория  и
практика
назначения
наказания 
Theory and 
practice of 
sentencing

ПД С К
В

3 Э

6 UIPRK-3307 Қазақстан
Республикасы
ның
қылмыстық-
атқару құқығы
Уголовно-
исполнительно
е  право
Республики
Казахстан
Penal  law  of
the Republic of
Kazakhstan

ПД С К
В

3 Э



3.2 Білім беру бағдарламасы: 
Образовательная программа: Гражданско-правовая

Education program:

1 Жеке-құқықтық
Частно-правовой 1 
Private-law 1

 білу және түсіну: жеке-құқықтық қатынастар
саласында;
білім  мен  түсініктерді  қолдану:  кәсіби
кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым – қатынастық  қабілеттері:  ұжыммен
әлеуметтік  -  қарым  –  қатынастық  өзара
әректтесу, әріптестік, төзімділік;
оқуға  қабілеттілігі:  өзіндігімен  білім  алуға
дайындығы және қабілеттілігі.
знание  и  понимание:   в  области  частно-
правовых 
отношений;
применение  знаний  и  понимания:  в
профессиональном пространстве; 
выражение  суждений:  формирование
критического мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с
коллективом, сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и
способность к самообразованию; 
Knowledge  and  understanding:  in  the  field  of
private law relations;
Application of knowledge and understanding: in
the professional space;
Expression  of  judgments:  the  formation  of
critical thinking;
Communicative  abilities:  social  and
communicative  interaction  with  the  team,
cooperation, tolerance;
Ability to study: readiness and ability to self-
education;

6 10 3 RP-2301 Рим құқығы
Римское право
Roman Law

ПД А К
В

3 Э К
К
5
К
К
6
К
К
9
С
К
2
С
К
3
С
К
5

4 NNP-2302 Қазақстан
Республикасы
ның  нотариат
және
мұрагерлік
құқығы
Нотариат  и
наследственно
е  право
Республики
Казахстан
Notary and 
inheritance law 
of the Republic 
of

ПД А К
В

3 Э 

Коммерциялық- 
құқықтық
Коммерческо-
правовой
Commercial and 
legal

білу және түсіну: жеке-құқықтық қатынастар
саласында;
білім  мен  түсініктерді  қолдану:  кәсіби
кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру;
қарым – қатынастық  қабілеттері:  ұжыммен
әлеуметтік  -  қарым  –  қатынастық  өзара
әректтесу, әріптестік, төзімділік;
оқуға  қабілеттілігі:  өзіндігімен  білім  алуға

9 15 7 PIS - 4306 Интеллектуал
дық  меншік
құқығы
Право
интеллектуаль
ной
собственности
Intellectual 
property law

ПД В К
В

3 Э К
К
5
К
К
6
К
К
9



дайындығы және қабілеттілігі.
знание  и  понимание:   в  области  частно-
правовых 
отношений;
применение  знаний  и  понимания:  в
профессиональном пространстве; 
выражение  суждений:  формирование
критического мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с
коллективом, сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и
способность к самообразованию; 
Knowledge  and  understanding:  in  the  field  of
private law relations;
Application of knowledge and understanding: in
the professional space;
Expression  of  judgments:  the  formation  of
critical thinking;
Communicative  abilities:  social  and
communicative  interaction  with  the  team,
cooperation, tolerance;
Ability to study: readiness and ability to self-
education;

С
К
1
С
К
2
С
К
3
С
К
4
С
К
5

7 PPRK- 4307 Қазақстан
Республикасы
ның
кәсіпкерлік
құқығы
Предпринимат
ельское  право
Республики
Казахстан
Business Law 
of the Republic 
of Kazakhstan

ПД В К
В

3 Э

7 PRBiSD-4308 Қазақстан
Республикасы
нда  банктік
және
сақтандыру
қызметтерін
құқықтық
реттеу 
Правовое
регулирование
банковской  и
страховой
деятельности в
Республике
Казахстан
Legal 
regulation of 
banking and 
insurance 
activities in the 
Republic of 
Kazakhstan

  ПД В  К
В 

3 Э 

2 Жеке-құқықтық
Частно-правовой 2
Private-law 2

 білу және түсіну: жеке-құқықтық қатынастар
саласында;
білім мен түсініктерді қолдану:  кәсіби
кеңістікте;
пікірін білдіру: сыңшыл ойды қалыптастыру; 
қарым –  қатынастық  қабілеттері:  ұжыммен
әлеуметтік -  қарым –  қатынастық өзара
әректтесу, әріптестік, төзімділік;
оқуға қабілеттілігі:  өзіндігімен білім алуға
дайындығы және қабілеттілігі.
знание  и  понимание:   в  области  частно-
правовых 
отношений;

9 15 5 SP-3304 Қазақстан
Республикасы
ның  отбасы
құқығы
Семейное
право
Республики
Казахстан
Family Law of 
Republic of 
Kazakhstan

ПД В К
В

3 Э К
К
5
К
К
6
К
К
9
С
К
1
С

5 JP-3305 Қазақстан
Республикасы

ПД А К
В

3 Э



применение  знаний  и  понимания:  в
профессиональном пространстве; 
выражение  суждений:  формирование
критического мышления;
коммуникативные  способности:  социально-
коммуникативного  взаимодействия  с
коллективом, сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:   готовность  и
способность к самообразованию; 
Knowledge  and  understanding:  in  the  field  of
private law relations;
Application of knowledge and understanding: in
the professional space;
Expression  of  judgments:  the  formation  of
critical thinking;
Communicative  abilities:  social  and
communicative  interaction  with  the  team,
cooperation, tolerance;
Ability  to  study:  readiness  and  ability  to  self-
education;

ның тұрғын үй
құқығы 
Жилищное
право
Республики
Казахстан
Housing Law of
the Republic of 
Kazakhstan

К
2
С
К
3
С
К
4
С
К
5

6 IsP-3303 Атқарушылық
өндіріс
Исполнительн
ое
производство
Enforcement 
proceedings

ПД А К
В

3 Э

4. Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации

Рухани-
адамгершілік
Духовно-
нравственный
The spiritual and 
moral

білу және түсіну: ғалам бейнесін,  әлеуметтік,
саяси  -  экономикалық,  қоғамдық,   мәдени
құбылыстарды                     ғылыми тұрғыдан
түсіну;
білім  мен  түсініктерді  қолдану:  ғаламдағы
құндылық – мағналық бағдарларды: өмір мен
болмыстың  құндылықтарын;  мәдениет
құндылықтарын;  өндірісті;  тарихты;
өркениетті; өз мемлекетін; дінді;

пікірін  білдіру:  ақпаратты  іздеу,  іріктеу,
жүйелеу,  талдау,  өндеу,  оның  тиімділігін
бағалау  және  болашақта  алға  қойылған  оқу
міндеттерін шешу   үшін нысаналы қолдану;
қарым  –  қатынастық   қабілеттері:
төзімділікті,  этникалық   сәйкестендіруді
қалыптастыру,  көпсалалы  қоғамда
дағдылануға   үйрену,  өзге  халық  және  дін
өкілдерінің мүдделерін құрметтеу;  
оқуға  қабілеттілігі:  білімдерді,  білімдерді
жағдаятты-адекваттық  көкейтесті  етуді,
жинақтаған білімдерін кеңейтуді, жетілдіруді
құрылымдау
знание  и  понимание:  понимание  научной

5 9 3 OAK-2202 Жемқорлық 
мәдениеттің 
негіздері
Основы 
антикоррупцио
нной культуры
Bases of 
anticorruption 
culture

Б
Д

С К
В

2 Э К
К
6
К
К
8
К
К
9
С
К
3

4 PrEYU-1210 Заңгердің
кәсіби этикасы
Профессионал
ьная  этика
юриста
Professional 
ethics of the 
lawyer

Б
Д

В К
В

3 Э



картины мира, основ социальных, политико-
экономических,   общественных,  культурных
явлений;
применение знаний и понимания: ценностно-
смысловой  ориентации  в  мире:  ценности
бытия,  жизни;  ценности  культуры,  науки;
производства;  истории  цивилизаций,
собственной страны; религии;
выражение  суждений:  поиск,  отбор,
систематизация,  анализ,  обработка
информации,  оценка  ее  полезности  и
целенаправленное применение в перспективе
для решения поставленных учебных задач;
коммуникативные  способности:
формирование  толерантности,  этнической
идентификации,  умение  адаптироваться  в
поликультурном обществе, уважать интересы
представителей других народов, религий;
способности  к  учебе:  структурирование
знаний, ситуативно-адекватной актуализации
знаний,  расширения,  приращения
накопленных знаний
Knowledge and understanding: an understanding
of  the  scientific  picture  of  the  world,  the
foundations of social, political, economic, social,
cultural phenomena;
The  application  of  knowledge  and
understanding: the value-semantic orientation in
the world: the values of being, life; the values of
culture,  science;  production;  history  of
civilizations, own country; religion;
Expression  of  judgments:  search,  selection,
systematization,  analysis,  information
processing,  evaluation  of  its  usefulness  and
purposeful application in the long term to solve
the set learning tasks;
Communicative  abilities:  the  formation  of
tolerance,  ethnic  identification,  the  ability  to
adapt  in  a  multicultural  society,  respect  the
interests  of  representatives  of  other  peoples,
religions;
Ability to learn: the structuring of knowledge, 
situationally adequate actualization of 
knowledge, expansion, increment of 
accumulated knowledge

Іс-тәжірибе модулдер
Модули практик (МП)



Modules of practices (MP)
Оқу іс-
тәжірибе
Учебная 
практика
Practicaltr
aining

білу және түсіну:  айналадағы шындықты және
кәсіби  қызметті  меңгерудегі  тәжірибенің
маңыздылығын;  өз  мамандығының мәнін  және
әлеуметтік  маңыздылығын  түсіну,  құқықтық
құбылыстардың сипатын, табиғатын және өзара
әрекетін  нақты  анықтау,  өз  қызметінің  нақты
бағытын  анықтайтын  пәндердің  негізгі
мәселелерін  білу,  кәсіби  қызметте  заңдарды
жүзеге  асыру  үшін  білімнің  ажырамас
жүйесінде олардың өзара байланысын көру.
білімі  мен  түсініктерін  қолдану:  тәжірибелік
және кәсіби қызмет саласында.
пікірін  білдіру:  ақпаратты  жүйелеу,  талдау,
өңдеу,  оның  пайдалылығын  бағалау  және
қойылған  міндеттерді  шешу  үшін  тәжірибеде
қолдану;  белгіленген  нормативтерге  және
қоршаған  орта  жағдайына  сәйкес  міндеттерді
орындау
қарым-қатынастық  қабілеттері: ұжыммен
әлеуметтік  және  коммуникативтік  қарым-
қатынас,  ынтымақтастық,  көшбасшылық.
төзімділікті  жүзеге  асыру,  этникалық
сәйкестендіру, жаңа ұжымда бейімделу.
оқуға  қабілеттілік:жаңа  білім  мен  дағдыларды
өз бетінше алуға дайындық және қабілеттілік.

знание  и  понимание:  значения  практики  в
освоении  окружающей  действительности  и
профессиональной  деятельности;  понимать
сущность  и  социальную  значимость  своей
профессии,  четко  представлять  сущность,
характер  и  взаимодействие  правовых  явлений,
знать  основные  проблемы  дисциплин,
определяющих  конкретную  область  его
деятельности,  видеть  их  взаимосвязь  в
целостной системе знаний и значение для реали-
зации права в профессиональной деятельности.
применение  знаний  и  понимания:  в
практической деятельности в профессиональной
сфере; 
выражение суждений:  систематизация, анализ,
обработка информации, оценка ее полезности и
целенаправленное применение на практике для
решения поставленных задач; выполнение задач
в  соответствии  с  заданными  стандартами  и

2 1 2 UP Оқу іс-тәжірибе
Учебная практика
Practicaltraining

ПМ
МП
MP

А МК
ОК
MC

2 Зачет
credit

СК1
СК2
СК3
СК4



условиями среды;
коммуникативные  способности:социально-
коммуникативного  взаимодействия  с
коллективом, сотрудничество, лидерство, 
реализация   толерантности,  этнической
идентификации,  адаптация в новом коллективе;
способности к учебе:  готовность и способность
самостоятельно  приобретать  новые
профессиональные знания и умения. 

Knowledge and understanding: the value of practice
in mastering the surrounding reality and 
professional activity; understand the essence and 
social significance of their profession, clearly 
represent the essence, nature and interaction of 
legal phenomena, to know the main problems of 
disciplines that determine a specific area of its 
activity, to see their interconnection in an integral 
system of knowledge and importance for the 
realization of law in professional activity.
Application of knowledge and understanding: in 
practical activities in the professional sphere;
Expression of judgments: systematization, analysis,
processing of information, evaluation of its 
usefulness and purposeful application in practice 
for the solution of tasks; fulfillment of tasks in 
accordance with specified standards and 
environmental conditions;
communicative abilities: social and communicative 
interaction with the team, cooperation, leadership,
realization of tolerance, ethnic identification, 
adaptation in a new collective;
Ability to study: willingness and ability to 
independently acquire new professional knowledge 
and skills.



Өндірісті
к

Производ
ственный

Filed
production

білу және түсіну:  құқықтық мамандықтың мәні
мен  әлеуметтік  маңыздылығын,  кәсіптік
қызметте  құқық  нормаларын  жүзеге  асыру,
заңдық  пактілер  мен  жағдайларды   жіктеу,
кәсіптік  міндеттерді  орындау  әдістері  мен
тәсілдерін  таңдау,  мамандыққа  тұрақты
қызығушылық.
білімі мен түсініктерін қолдану: кәсіби заңдық
қызметте  соттық  және  басқа  да  құжаттарды
рәсімдеу кезінде.
пікірін  білдіру:  нақты  тәжірибелік  құқықтық
жағдайларды  талдау,  оларды  шешу  тәсілдерін
анықтау  және  күтілген  қорытындыны  дұрыс
бағалай білу, құқықтық құжаттардың мәтіндерін
дайындау  және  редакциялау,  өзінің  кәсіби
қызметі  саласында  анықтамаларды  талдаудың
әр түрлі әдістерін қолдану.
қарым-қатынастық  қабілеттері:  құқықтық
жағдайлардағы  әртүрлі  қатысушылармен
байланыс орнату қабілеті,  стресстік  төзімділік,
эмпатия,  эмоцияларды  бақылау,  өзара
әрекеттесу,  ымыраға  жету,  шиеленіскен
жағдайларды шеше білу.
оқуға қабілеттілік: жаңа білім мен дағдыларды
өз бетінше алуға дайындық және қабілеттілік.

знание и понимание: сущности и социальной 
значимости юридической профессии, 
реализации норм права в профессиональной 
деятельности, квалификации юридических 
фактов и обстоятельств, выбора способов и 
методов выполнения профессиональных задач, 
устойчивый интерес к профессии;
применение знаний и понимания: в 
профессиональной   юридической  деятельности
при составлении судебных и иных юридических
документов                                                        
выражение суждений:   анализ  конкретных

7 19 4,
6,
8
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практических  правовых  ситуаций,  
определение способов  их решения и  умение 
правильно оценивать  ожидаемые  
результаты, составление и  
редактирование текстов правовых документов, 
использование различных   методов анализа 
информации  в сфере своей 
профессиональной деятельности
коммуникативные способности: 
способность   устанавливать  контакт   с
различными  участниками   правовых ситуаций,
стрессоустойчивость,   эмпатийность,  развитый
контроль  над  эмоциями,  способность
сотрудничать,  достигать компромисса,  умение
разрешать сложившиеся конфликтные ситуации
способности к учебе:  готовность и способность
самостоятельно  получать  новые  знания  и
навыки
Knowledge and understanding: the essence and 
social significance of the legal profession, the 
implementation of the rules of law in professional 
activity, the qualification of legal facts and 
circumstances, the choice of ways and methods of 
performing professional tasks, a steady interest in 
the profession;
Application of knowledge and understanding: in 
professional legal activities in drafting judicial and 
other legal documents
The expression of judgments: the analysis of 
specific practical legal situations, the definition of 
ways to solve them, and the ability to correctly 
assess the expected results, drafting and editing 
texts of legal documents, the use of various 
methods of analyzing information in the sphere of 
their professional activities
Communication skills:
the ability to establish contact with various 
participants in legal situations, stress resistance, 
empathy, developed control over emotions, the 
ability to cooperate, reach a compromise, the ability
to resolve occurring conflict situations
Ability to learn: willingness and ability to 
independently acquire new knowledge and skills



Диплом
алды 

Преддипл
омная 
Pre-

diploma

білу және түсіну: ғылыми зерттеудің өзектілігін,
мақсатын,  міндеттерін,  әдістерін  және
объектілерін,  зерттелетін  құқықтық  мәселенің
мазмұнын,  жүргізілген  ғылыми  зерттеулердің
күтілетін нәтижелерін.
білімі  мен  түсініктерін  қолдану:  құқық
саласында  ғылыми  зерттеу  жүргізу  кезінде,
құқық  нормаларын  талдау  және  сараптау
кезінде  және  әр  түрлі  мемлекеттердің
заңнамаларына  салыстырмалы  талдау  жүргізу
кезінде.
пікірін  білдіру:  зерттелетін  ғылыми  білімді
жүйелеу,  зерттелетін  мәселе  бойынша
теориялық  пікірлерді  талдау,  жиналған
ақпараттарды  синтездеу,   заңнамаларды
сараптау,  құқықтық  нормаларды  түсіндіру,
Қазақстан  Республикасының  қолданыстағы
заңнамасын  жетілдіру  бойынша  ұсыныстар
әзірлеу кезінде.
қарым-қатынастық  қабілеттері:  іскерлік  және
ғылыми қарым-қатыснастарды пайдалану.
оқуға қабілеттілік: ғылыми зерттеулер жүргізу,
өзін-өзі  дамыту,  шығармашылық  әлеуетті  іске
асыру,  инновациялық  ойларды  қалыптастыру
қабілеті
знание  и  понимание:  актуальности,  целей,
задач,  методов,  предмета  и  объекта  научного
исследования, содержания изучаемой правовой
проблемы,  ожидаемых   результатов
проводимого научного исследования
применение  знаний  и  понимания:  
при проведении  научных  исследований  в
области права; при анализе и толковании норм
права и при проведении сравнительного анализа
законодательства различных государств
выражение  суждений: систематизация
исследуемых  научных  знаний,    анализ
теоретических  суждений  по  исследуемой
проблеме,  синтез    собранной  информации по
теме  исследования,   экспертиза
законодательства,  толкование  правовых  норм,
разработка  предложений  по
совершенствованию  действующего
законодательства РК
коммуникативные способности:  использование
деловых и научных коммуникаций
способности  к  учебе: способность  проводить

1 1 8 P Dip Диплом алды іс-тәжірибе
Преддипломная практика

Pre-diploma practice

ПМ
МП
MP

А МК
ОК
MC

2 Зачет
credit

СК1
СК2
СК3
СК4



научные  исследования, ,  саморазвития,
реализации творческого  потенциала,
способность выдвигать инновационные идеи 
Knowledge and understanding: relevance, goals, 
objectives, methods, subject and object of scientific
research, the content of the legal problem being 
studied, the expected results of the ongoing 
scientific research
Application of knowledge and understanding: in the
conduct of scientific research in the field of law; 
when analyzing and interpreting the norms of law 
and when conducting a comparative analysis of the 
legislation of various states
The expression of judgments: the systematization of
the scientific knowledge studied, the analysis of 
theoretical judgments on the problem under study, 
the synthesis of collected information on the 
research topic, the examination of legislation, the 
interpretation of legal norms, the development of 
proposals for improving the current legislation of 
the Republic of Kazakhstan
Communicative abilities: use of business and 
scientific communications
Ability to study: the ability to conduct scientific 
research, self-development, the realization of 
creativity, the ability to put forward innovative 
ideas

Қосымша модуль (ҚМ)
Дополнительные модули (ДМ)

Extra module (EM)
Қосымша

модуль
Дополнит

ельные
модули
Extra

modules
(EМ)

Білу  және  түсіну:  физикалық  жаттығулардың
адамзат қоғамының дамуына әсері, бұл әсердің
күрделілігіне әсер ететін факторлар; ақпараттық
мәдениеттің  негіздерін  білу  және  кәсіби
қызметте  ақпараттық  коммуникациялық
технологиялардың  маңыздылығын;  қоғамдық
сананы жаңғыртуды түсіну;
білімді  қолдану мен түсіну:  Командада жұмыс
істеу дағдыларын меңгеру, өз көзқарасын дұрыс
қорғау,  жаңа  шешімдер  мен  кәсіби  қызметтің
ақпараттық мәдениетінің негіздерін ұсыну;
Пікір білдіру: салауатты өмір салты құндылыққа
қатысты мәселелер бойынша өз  ұстанымдарын
білдіруге және дәлелдей білуге;
коммуникативті  қабілеттер:  ғылыми  топтағы

11 17 1-
4

ДП Дене шынықтыру
Физическая культура

physical culture

ҚM
ДМ
ЕМ

A МК
ОК
MC

8 Зачет
credit

КК3
КК4
КК5
КК61 ДП Ақпараттық мәдениет негіздері

Основы информационной
культуры

Fundamentals of information
Culture

ҚМ
ДМ
EM

A МК
ОК
MC

1 Зачет
credit

4 ДП Қоғамдық сананы жаңғырту
Модернизация общественного

сознания
Modernization of the public

consciousness

ҚМ
ДМ
EM

A МК
ОК
MC

2 Зачет
credit



танымдық және статистикалық таным әдістерін
қолдану; коммуникация саласындағы дағдылар;
Оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті  және
дайындығы

знание  и  понимание:  воздействия  физических
упражнений  на  развитие  человеческого
общества,  факторов,  влияющих на усложнение
этого  воздействия;  знание  основ
информационной  культуры  и  понимание
значимости  информационных
коммуникационных  технологии  в
профессиональной  сфере  деятельности;
модернизация общественного сознания;
применение  знаний  и  понимания:  владеть
навыками  работы  в  команде,  корректно
отстаивать свою точку зрения, предлагать новые
решения и основы информационной культуры в
профессиональной сфере деятельности;
выражение  суждений:  уметь  выражать  и
обосновывать  свою  позицию  по  вопросам,
касающимся  ценностного  отношения  к
здоровому образу жизни;
коммуникативные  способности:  применение
вероятностных  и  статистических  методов
познания в научной группе;  умения в  области
общения;
способности к учебе:  готовность и способность
к самообразованию.

knowledge  and  understanding:  the  impact  of
physical  exercises  on  the  development  of  human
society, the factors that affect the complexity of this
impact;  knowledge  of  the  basics  of  information
culture  and  understanding  of  the  importance  of
information  communication  technologies  in  the
professional field of activity;
application  of  knowledge  and  understanding:  to
have the skills of working in a team, to correctly
defend one's point of view, to offer new solutions
and  the  basics  of  information  culture  in  the
professional field of activity; modernization of the
public consciousness;
expression of judgments: to be able to express and
substantiate  their position on issues related to the
value attitude to a healthy lifestyle;
communicative abilities: application of probabilistic



and  statistical  methods  of  scientific  group
knowledge; skills in the field of communication;
ability  to  study:  readiness  and  ability  to  self-
education.

Қорытынды мемлекеттік аттестация модулі
Модуль итоговой аттестации (МИГА)

Module of final examination (MFE)
Қорытын

ды
мемлекет

тік
аттестаци
я модулі
Модуль

итоговой
аттестаци
и (МИГА)
Modul of

final
examinatio
n (MFE)

final
certificatio

n

Білу  және  түсіну:  мемлекеттік  емтиханда
студенттер  бағдарламаның  барлық  бөлімдері
бойынша білімін көрсетуі  тиіс;  бағдарламалық
материалды  нақты,  сауатты  және  логикалық
түрде  көрсету;  түлек  емтихан  сұрақтары
бойынша бағдарламалық материалды терең білу
және түсіну, шебер нақты құқықтық актiлерiне,
оның заңды (құқықтық)  негіздерін  анықтайды.
Тәжірибесін  практикамен  байланыстырады,
дәлелді  мысалдар  береді,  мінсіз  шешім
қабылдайды  және  оңтайлы  шешімдерді
қабылдайды, қателіктерден аулақ бола отырып,
ұсынылған материалды өз бетімен қорыта және
талдай  біледі.  Логикалық  тұрғыдан  дұрыс,
негізделген,  ауызша  сөйлеуді  және  заңды
терминологияны дұрыс пайдаланады.
білімді  қолдану  мен  түсіну:  Мемлекеттік
емтихан  туралы  әрбір  сұрақтың  жауабы
түлектің  жалпы  және  егжей-тегжейлі  білімін
және практикада алған  білімдерін  пайдалануға
дайын  екенін  көрсететін  толық  ақпаратты
қамтуы тиіс;Дипломдық жұмыс оқу процесінде
алынған  және  тәуелсіз  ғылыми  зерттеулер
барысында  алынған  білімдер  мен  дағдыларды
көрсетеді,  сондай-ақ  диплом  алдындағы
тәжірибенің нәтижелерін жинақтайды.
Пікір  білдіру:  мемлекеттік  емтихан  кезінде
студенттер  материал  туралы  тек  теориялық
білімді  ғана  емес,  сонымен  қатар  барлық
секциялардағы практикалық білімдерін көрсетіп
қана  қоймай,  қолда  бар  ақпаратты  өз  бетімен
талдауға,  нормативтік  құқықтық  актілерді
сапалы түрде түсіндіре білуге; кәсіби қызметтің
объектілері болып табылатын әртүрлі құқықтық
құбылыстарды, құқықтық фактілерді, құқықтық
нормаларды  және  құқықтық  қатынастарды
талдап,  жұмыс  сапасына  және  диссертацияны
орындау  барысында  алынған  нәтижелердің
ғылыми сенімділігіне жауап береді;
коммуникативті  қабілеттер:  мемлекеттік

3 12 8 МИГА Диплом жұмысын (жобасын)
жазу және қорғау немесе екі

бейіндеуші пән бойынша
мемлекеттік емтихан тапсыру

Написание и защита дипломной
работы (проекта) или сдача

государственных экзаменов по
двум

профилирующимдисциплинаи
Writing and defense of diploma

work (project) or handing over of
state examinations on two

profiling disciplines

ҚМАМ
МИГА
МFЕ

A МК
ОК
MC

2 ME
ГЭ
FE

СК1
СК2
СК3
СК4

8 МИГА Мамандық бойынша
мемлекеттік емтихан

Государственный экзамен по
специальности

State examination in the specialty

ҚМАМ
МИГА
МFЕ

A МК
ОК
MC

1 ME
ГЭ
FE



емтиханды  тапсыру  кезінде  және
диссертацияны  қорғаған  кезде  белгілі  бір
сұраққа  жауап  бергенде  түлек  жалпы  заңды
білім  жүйесінде  белгілі  бір  мәселенің  орнын
түсінуін көрсетуі керек.
Оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті  және
дайындығы.

знание  и  понимание:  на  государственном
экзамене студенты должны показать знания по
всем  разделам  программы;  четко,  грамотно  и
логично  излагать  программный  материал;  п
выпускник  показывает  глубокие  знания  и
осмысление  программного  материала  по
экзаменационному  вопросу,  умело  определяет
его  юридическую  (правовую)  основу  с
указанием  конкретных  нормативных  правовых
актов.  Увязывает  свой  ответ  с  практикой,
приводит  аргументированные  примеры,
безупречно  и  быстро  принимает  оптимальные
решения,  умеет  самостоятельно  обобщать  и
анализировать  излагаемый  материал,  не
допуская  ошибок.  Логически  верно,
аргументировано,  ясно  строит  устную  речь  и
правильно  использует  юридическую
терминологию.
В  дипломной  работе  систематизируются,
закрепляются  и  расширяются  теоретические
знания выпускников;
применение знаний и понимания:
Ответ  на  каждый  вопрос  государственного
экзамена  должен  содержать  развёрнутые
сведения,  показывающие  общую  и  детальную
осведомлённость  выпускника и его  готовность
применить полученные знания на практике;
В  дипломной  работе  отражаются  знания  и
навыки,  полученные  в  процессе  обучения  и  в
ходе самостоятельного научного исследования,
а также обобщаются результаты преддипломной
практики.
выражение суждений: в ходе государственного
экзамена студенты обязаны показать не только
теоретическое  знание  материала,  но  и
практические  знания  по  всем  разделам  но  и
самостоятельно  анализирует  имеющуюся
информацию,  уметь  квалифицированно
толковать нормативные правовые  акты;  делать



анализ  различных  правовых  явлений,
юридических  фактов,  правовых  норм  и
правовых  отношений,  являющихся  объектами
профессиональной  деятельности,
демонстрирует  ответственность  за  качество
работ  и  научную  достоверность  результатов
полученных  при  выполнении  дипломной
работы;
коммуникативные способности:  При ответе  на
конкретный вопрос при сдаче государственного
экзамена  и  при  защите  дипломной  работы
выпускник  должен  продемонстрировать
понимание  места  частного  вопроса  в  общей
системе юридических знаний.
способности к учебе: готовность и способность
к самообразованию.

knowledge and understanding: students must show
knowledge on all  sections of  the program on the
state  examination;  clearly,  competently  and
logically  to  present  the  program  material;  the
graduate  shows  profound  knowledge  and
comprehension  of  program  material  on  the
examination question, skillfully determines its legal
(legal) basis with indication of specific normative
legal acts.  He ties his answer with practice,  gives
reasoned examples,  flawlessly and  quickly makes
optimal  decisions,  knows  how  to  independently
generalize  and  analyze  the  presented  material,
avoiding  mistakes.  Logically  correct,  reasoned,
clearly  constructs  oral  speech  and  correctly  uses
legal  terminology.In  the  thesis,  the  theoretical
knowledge  of  graduates  is  systematized,
consolidated and expanded;
application of  knowledge and understanding:  The
answer  to  each  question of  the  state  examination
should  contain  detailed  information  showing  the
general and detailed knowledge of the graduate and
his  willingness  to apply the knowledge gained in
practice;
The  diploma  work  reflects  knowledge  and  skills
obtained in the process of learning and in the course
of  independent  scientific  research,  and  also
summarizes the results of pre-diploma practice.
the expression of judgments: students are required
to  show  not  only  theoretical  knowledge  of  the
material,  but  also  practical  knowledge  in  all



sections,  but  also independently analyze  available
information, be able to interpret the normative legal
acts  qualitatively;  to  analyze  various  legal
phenomena,  legal  facts,  legal  norms  and  legal
relations  that  are  objects  of  professional  activity,
demonstrates responsibility for the quality of work
and the scientific reliability of the results obtained
during the performance of the thesis;
communicative abilities: At the answer to a specific
question  when  passing  a  state  exam  and  at
protection of  the  thesis  the  graduate  has  to  show
understanding of the place of a private question in
the general system of legal knowledge.
ability  to  study:  readiness  and  ability  to  self-
education.


