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6В04201 – Құқықтану 

6В04201 – Юриспруденция 

6В04201- Jurisprudence 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General educational 

disciplines – 5 кредит/кредитов/credit  

 «Қылмыстық-құқықтық», «Азаматтық-құқықтық»  траекториялары бойынша жалпы білім 

беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям:  «Уголовно-

правовая», «Гражданско-правовая» 

General educational disciplines for educational trajectories: «Ugolovno-pravovaya», « 

Civil legal» 

1.  

TKSN - 2101 

OBZh -2101 

BLS - 2101 

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Bases of life safety  

5 

ITD – 2101 

IUR – 2101 

ESD – 2101 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

EKN-2101 

OEP – 2101 

BEE  -2101  

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері  

Основы экономики и предпринимательства  

The basics of Economics and entrepreneurship  

OOT - 2101 

Sam -2101 

SK - 2101 

Өзін-өзі тану  

Самопознание  

Self-knowledging  

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines - 60 кредит/кредитов/credit 

 «Қылмыстық-құқықтық», «Азаматтық-құқықтық»  траекториялары бойынша базалық 

пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:   «Уголовно-правовая», 

«Гражданско-правовая»  

Basic disciplines for educational trajectories: «Ugolovno-pravovaya», « Civil legal»  

2. 

MKTP - 1202 

PTGP -1202 

PThSL - 1202 

Мемлекет және құқық теориясының проблемалары  

Проблемы теории государства и права  

Problems of theory of the state and law  
7 MKT - 1202 

TGP -1202 

TLS -1202 

Мемлекет және құқық теориясы  

Теория государства и права  

Theory of Law and State  

3. 

ShEMKT - 1203 

IGPZS -1203 

HSLFC - 1203 

Шет елдерінің мемлекет және құқық тарихы  

История государства и права зарубежных стран  

History of State and Law of Foreign Countries  

5 
KRMKT - 1203 

IGPRK -1203 

HSLRK - 1203 

Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық 

тарихы  

История государства и права Республики 

Казахстан  
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History of State and Law of the Republic of 

Kazakhstan  

4. 

KREK - 1204 

APRK -1204 

ALRK - 1204 

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы  

Административное право Республики Казахстан  

Administrative Law of Republic of Kazakhstan  5 

 KRSK – 1204 

NPRK -1204 

TLRK - 1204 

Қазақстан Республикасының салық құқығы  

Налоговое право Республики Казахстан  

Tax Law of the Republic of Kazakhstan  

5. 

ShEKK - 1205 

KPZS -1205 

CLFC - 1205 

Шет елдерінің конституциялық құқығы  

Конституционное право зарубежных стран  

Constitutional Law of Foreign Countries  

5 
 

KRKK - 1205 

KPRK -1205 

CLRK - 1205 

 

Қазақстан Республикасының конституциялық 

құқығы  

Конституционное право Республики Казахстан  

Constitutional law of the Republic of Kazakhstan  

6. 

KREL - 2206 

TPRK -2206 

LLRK - 2206 

Қазақстан Республикасының еңбек құқығы  

Трудовое право Республики Казахстан  

Labor Law of Republic of Kazakhstan  

5 KREK - 2206 

EPRK -2206 

ELRK - 2206 

Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы  

Экологическое право Республики Казахстан  

Environmental Law of Republic of Kazakhstan  

7. 

 

KPZhKA - 3207 

PDITUP- 

3207 

PDITCP - 3207 

Қылмыстық процестегі іс жүргізу құжаттары және 

ақпараттық технологиялар  

Процессуальные документы и информационные 

технологии в уголовном процессе  

Procedural documents and informational technology in 

criminal proceedings  8 

SS - 3207 

SE – 3207 

TLA - 3207 

Сот сараптамасы  

Судебная экспертология  

Theory of legal authorities  

8. 

HBK - 3208 

MPP -3208 

IPL - 3208 

Халықаралық бұқаралық құқығы  

Международное публичное право  

International Public Law  

5 
HK (AT)- 3208 

MP (AYa) – 3208 

IL (E)- 3208 

Халықаралық құқық (ағылшын тілінде)  

Международное право (на англ.яз)  

International Law (in English)  

9. 

Adv - 3209 

Adv-3209 

Adv-3209 

Адвокатура  

Адвокатура  

Advocacy  

5 
KRSSO - 3209 

YuRIUS -3209 

LRCC - 3209 

Құқықтық риторика және сотта сендіру өнері  

Юридическая риторика и искусство убеждения в 

суде  

Legal rhetoric and the art of conviction in court  

10. 

ZKE - 3210 

PEYu – 3210 

PEL - 3210 

Заңгердің кәсіптік этикасы  

Профессиональная этика юриста  

Professional ethics of the lawyer  
5 
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Din - 3210 

Rel -3210 

RS - 3210 

 

Дінтану  

Религиоведение  

Religion studies  

MM-3210 

MM-3210 

MM-3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

11. 

ETKKK-3211 

KMMTO – 

 3211 

KMETS-3211 

 

Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық 

келісімнің қазақстандық моделі  

Казахстанская модель межэтнической 

толерантности и общественного согласия  

Kazakhstan model of ethnic tolerance and social 

harmony  

5 

 
KSZhP -3211 

MOS -3211 

MPC - 3211 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні  

Модернизация общественного сознания  

Modernization of the public consciousness  

MM-3211 

MM-3211 

MM-3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

12. 

UD-3212 

NT – 3212 

NT - 3212 

Ұлттық дәстүрлері  

Национальные традиции  

National traditions  

5 

KKSZh-3212 

POPDA – 3212 

LBPAA - 3212 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениеттің құқықтық негіздері  

Правовые основы профессиональной деятельности 

и антикоррупционной культуры  

Legal basics of professional activity and anti-

corruptional culture 

MM-3212 

MM-3212 

MM-3212 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/кредитов/ credit 

«Қылмыстық-құқықтық», «Азаматтық-құқықтық» траекториялары бойынша кәсіптік 

пәндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям:   «Уголовно-правовая», 

«Гражданско-правовая» 

 Main disciplines for educational trajectories: «Ugolovno-pravovaya», « Civil legal» 

13. 

KRKKO - 4313 

PORK – 4313 

LEARK - 4313 

Қазақстан Республикасының құқық қорғау 

органдары 

Правоохранительные органы Республики 

Казахстан 

Law enforcement agencies of the Republic of 

Kazakhstan 
5 

KRKK - 4313 

PPRK – 4313 

BLRK -4313 

Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы 

Предпринимательское право Республики Казахстан 

Business Law of the Republic of Kazakhstan 

14. 

KRPK - 4314 

PNRK – 4314 

PSRK - 4314 

Қазақстан Республикасында прокурорлық 

қадағалау 

Прокурорский надзор в Республике Казахстан 

Procurator’s Supervision of RK 
6 

HIMK (AT) - Халықаралық интеллектуалды меншік құқығы 
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Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals of life safety 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

4314 

MPIS (AYa) – 

4314 

IIPL (EL) - 4314 

(ағылшын тілінде) 

Международное право интеллектуальной 

собственности (на англ.языке) 

International intellectual property law (in English 

Language) 

15. 

KRKAK - 4315 

UIPRK – 4315 

PLRK - 4315 

Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару 

құқығы 

Уголовно-исполнительное право Республики 

Казахстан 

Penal law of the Republic of Kazakhstan  
5 

KRTR - 4315 

PPRK – 4315 

CPRK - 4315 

Қазақстан Республикасындағы татуластыру 

рәсімдері 

Примирительные процедуры в Республике 

Казахстан 

Conciliatory procedures in Republics of Kazakhstan 

16. 

Crim - 4316 

Crim – 4316 

Crim - 4316 

Криминология  

Криминология 

Criminology 
5 

KRZhK - 4316 

ZPRK – 4316 

LLRK - 4316 

Қазақстан Республикасының жер құқығы 

Земельное право Республики Казахстан 

Land Law of RK 

17. 

ZK - 4317 

YuK – 4317 

LC - 4317 

Заң конфликтологиясы 

Юридическая конфликтология 

Legal conflictology 
5 

AIZh - 4317 

IP – 4317 

EP - 4317 

Атқарушылық іс жүргізу 

Исполнительное производство 

Enforcement proceedings 

18. 

KSTZhT - 4318 

TKPPN– 4318 

TQCPS - 4318 

Қылмысты саралау теориясы және жаза 

тағайындау тәжірибесі 

Теория квалификации преступления и практика 

назначения наказания 

The theory of qualification of crime and the practice of 

sentencing 
5 

KROK - 4318 

SP RK – 4318 

FLRK - 4318 

Қазақстан Республикасының отбасы құқығы 

Семейное право Республики Казахстан 

Family Law of Republic of Kazakhstan 

19. 

KPZhTK-4319 

MSZPL-4319 

ISPIRCP-4319 

Қылмыстық процесте жеке тұлғанын құқықтарын 

қорғау бойынша халықаралық стандарттар 

Международные стандарты по защите прав 

личности в уголовном процессе 

International standards for the protection of individual 

rights in criminal proceedings 
5 

KRTUK - 4319 

ZhPRK – 4319 

HLRK - 4319 

Қазақстан Республикасының тұрғын үй құқығы 

Жилищное право Республики Казахстан 

Housing Law of the Republic of Kazakhstan 
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Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету 

негіздері. Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы 

төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру 

жағдайында адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 

жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар 

және олардың зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен 

қызметті көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание 

человека в автономных условиях существования. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства 

массового поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в организациях образования, мероприятия по действиям в 

экстремальных ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 
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6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in 

emergency situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; 

state system of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to 

protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-

made nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense 

capability. Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and wartime. 

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 

liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its damaging 

factors, measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at reducing 

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field of 

legal and normative-technical acts; 

2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of ecology 

and safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the subject 

“Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with the 

concept of updated content of education;  

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

ҚР Мемлекет және құқық тарихы,  

История государсвта и права,  

History of state and law of the Republic of Kazakhstan 

 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен 

табиғаттың тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи 

ресурстарды тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері 

бойынша теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, 

экожүйелердің жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған 

ортаның адам денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; 

тұжырымдамалар, стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, 

өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді 

көрсету; 
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2) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға 

техногендік әсерін бағалау; 

4) әртүрлі жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін құру;  

5) әртүрлі өндірістердің экологиялық қауіпсіз технологияларын енгізу, қоршаған 

ортаға теріс антропогендік әсерді азайту және биологиялық әртүрлілікті сақтау бойынша 

практикалық ұсынымдар әзірлеу. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

«устойчивое развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов 

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия 

природы и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, 

влиянии вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье 

человека; концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических 

подходах к их решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

2) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду; 

4) составлять технико-экономическое обоснование различных проектов;  

5) разрабатывать практические рекомендации по внедрению экологически 

безопасных технологий различных производств, снижению отрицательного 

антропогенного воздействия на окружающую среду и сохранению биологического 

разнообразия. 

 
The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining systemic 

knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and nature, 

theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural 

resources and environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature and 

society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of harmful 

and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, strategies, 

problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the global, 

regional and local levels; 

2) have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in 

general, conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental 

problems; 

3) to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment; 

4) to make a feasibility study of various projects;  
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5) to develop practical recommendations for the introduction of environmentally 

friendly technologies of various industries, reducing the negative anthropogenic impact on the 

environment and the conservation of biological diversity. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география и математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

ҚР Мемлекет және құқық тарихы, История государсвта и права, History of state and 

law of the Republic of Kazakhstan 

Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы, Экологическое право 

Республики Казахстан, Environmental Law of Republic of Kazakhstan 

 

 Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с 

основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных 

и финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате обучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 
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5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic science, 

applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a holistic 

view of the system and logic of business. 

Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 

modern world, the study of organizational and financial foundations of business and 

instrumental support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of 

economic knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to 

make optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the 

student will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the organization 

of business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта 

мектеп бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии, 

«Человек. Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, history, 

geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

ҚР Мемлекет және құқық тарихы,  

История государсвта и права,  

History of state and law of the Republic of Kazakhstan 

 

 

Өзін-өзітану 

Самопознание 

Self-knowledge 

«Өзін-өзі тану» пәні педагогикалық болып табылады және жалпы университеттік 

білім беру траекториялары бойынша оқытылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты болашақ педагогтарда жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі 

дамыту, өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуға педагогикалық қолдау көрсету теориялық 

білім мен практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру болып табылады.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: өзін-өзі тану негіздері, Кәсіби өзін-

өзі тану және педагогтың өзін-өзі дамыту.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) кәсіби өзін-өзі дамытудың негізгі заңдылықтарын; табысты кәсіби өзін-өзі тану 

және педагогтың өзін-өзі дамуының негізгі механизмдері мен шарттарын білуін көрсету; 

2) өзін-өзі көрсету және өз әлеуетін зерттеу қабілетін көрсету; 

3) кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау және 

жүзеге асыру; 

4) жүйелі түрде кәсіби біліктілікті арттыру; 

5) педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілді қолдану. 
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Дисциплина «Самопознание» является педагогической и изучается обучающимися 

по общеуниверситетским образовательным траекториям.  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих педагогов 

системы теоретических знаний и практических умений личностного и 

профессионального саморазвития, педагогической поддержки самопознания и 

саморазвития.  

Содержание курса включает разделы: основы самопознания, профессиональное 

самопознание и саморазвитие педагога.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных закономерностей профессионального 

саморазвития; ключевых механизмов и условий профессионального самопознания и 

успешного саморазвития педагога; 

2) проявлять способность к саморефлексии и изучению собственного потенциала; 

3) проектировать и осуществлять индивидуальную программу профессионального 

самопознания и саморазвития; 

4) систематически повышать профессиональную компетентность; 

5) применять творческий подход к решению педагогических задач. 

 

The discipline «self-cognition» is pedagogical and is studied by students on university-

wide educational trajectories.  

The purpose of the discipline is the formation of future teachers of the system of 

theoretical knowledge and practical skills of personal and professional self-development, 

pedagogical support of self-knowledge and self-development.  

The content of the course includes sections: basics of self-knowledge, professional self-

knowledge and self-development of the teacher.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic regularities of professional self-development; key 

mechanisms and conditions of professional self-knowledge and successful self-development of 

the teacher; 

2) show the ability to self-reflection and study their own potential; 

3) design and implement an individual program of professional self-knowledge and self-

development; 

4) systematically improve professional competence; 

5) apply a creative approach to solving pedagogical problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мәдениеттану, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

Культурология, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

Culturology, Ethics, Pedagogy, Psychology, Philosophy 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

ҚР Мемлекет және құқық тарихы,  

История государсвта и права,  

History of state and law of the Republic of Kazakhstan 

 

 

Мемлекет және құқық теориясының проблемалары  

Проблемы теории государства и права  

Problems of theory of the state and law 

Пәннің мақсаты: Пән құқық және мемлекет теориясының қазіргі мәселелерін 

зерделеуге, білімнің фрагменттілігін еңсеруге және бірыңғай ғылым ретінде құқықтану 

туралы біртұтас түсініктің қалыптасуына, одан әрі ғылыми, құқық шығармашылық, 

құқық қорғау және өзге де заң қызметі үшін қажетті білімді, дағдыларды және іскерлікті 

меңгеруге бағытталған. 

Курстың мазмұны: мемлекет және құқық теориясы заң ғылымы ретінде; құқық 

түсінудің негізгі типтері; қазіргі заманғы құқықтық жүйелер; қоғам, мемлекет, тұлға; 

биліктің бөліну жүйесіндегі сот; құқықтық реттеу; құқық көздері (формалары); құқық 

жүйесі және оның нормалары; құқық Шығармашылық құқық қолдану құқық нормаларын 
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түсіндіру; құқықтық құжаттар және заң техникасы; құқықтық қатынастар; құқықтық сана, 

құқықтық мәдениет және құқықтық тәрбие; заңдылық және құқық тәртібі.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Мәдениетке, негізгі ақыл-ой операцияларына ие болуды, өмір бойы оқуға 

ұмтылуды көрсету;  

2) Заңнаманы жетілдіру және құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша ұсыныстар 

әзірлеу мақсатында зерттеу қызметін жобалау;  

3) Әр түрлі құқықтық құбылыстарды, заңды фактілерді, құқықтық статистиканы, сот 

практикасын, құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастарды талдау;  

4) Жалпы құқықтық білімді өзге гуманитарлық және заң ғылымдарының 

тұжырымдарымен және ережелерімен біріктіру; 

5) Заң техникасы ережелеріне, нормативтік құқықтық және жергілікті актілерге, 

іскерлік айналым дәстүрлеріне сәйкес үш тілде: қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде құқықтық және құқық қолдану актілерін құрастыру. 

 

Целью дисциплины: Дисциплина направлена на изучение современных проблем 

теории права и государства, преодолению фрагментарности знаний и формированию 

целостного представления о юриспруденции как единой науке; овладению 

необходимыми знаниями, навыками и умениями для дальнейшей научной, 

правотворческой, правоохранительной и иной юридической деятельности. 

Содержание курса включает: Теория государства и права как юридическая наука; 

Основные типы правопонимания; Правовые системы современности; Общество, 

государство, личность; Суд в системе разделения властей; Правовое регулирование; 

Источники (формы) права; Система права и его нормы; Правотворчество 

Правоприменение Толкование норм права; Юридические документы и юридическая 

техника; Правоотношения; Правосознание, правовая культура и правовое воспитание; 

Законность и правопорядок.   

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Демонстрировать владение культурой, основными умственными операциями, 

стремление к обучению в течение всей жизни;  

2) Проектировать исследовательскую деятельность с целью выработки 

рекомендаций по совершенствованию законодательства и профилактики 

правонарушений; 

3) Анализировать различные правовые явления, юридические факты, правовую 

статистику,  правовые нормы и правовые отношения;  

4) Соединять общеправовые знания с выводами и положениями иных гуманитарных 

и юридических наук; 

5) Составлять правореализационные и правоприменительные акты в соответствии с 

правиласми юридической техники, нормативными правовыми и локальными 

актами, обычаями делового оборота на трех языках: казахском, русском и 

английском; 

 

The purpose of discipline: Discipline is aimed at studying modern problems of the theory 

of law and the state, taking into account and on the basis of the material studied, of industry and 

special disciplines, which should help to overcome the fragmentation of knowledge and form a 

holistic view of jurisprudence as a single science; mastering the necessary knowledge, skills and 

abilities for further scientific, law-making, law enforcement and other legal activities. 

The content of the course includes: Theory of state and law as a legal science; the Main 

types of law; Legal systems of our time; Society, state, personality; Court in the system of 

separation of powers; Legal regulation; Sources (forms) of law; system of law and its norms; 

lawmaking Law enforcement Interpretation of the law; Legal documents and legal equipment; 

legal Relations; legal Consciousness, legal culture and legal education; Law and order. 

As a result of studying the discipline the student will:  

1) Demonstrate the possession of culture, the main mental operations, commitment to 

learning or even less of a lifetime;  

2) Design research activities to develop recommendations for improving legislation and 

crime prevention;  
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3) Analyze various legal phenomena, legal facts, legal statistics, judicial practice, legal 

norms and legal relations; 

4) to combine General legal knowledge with the conclusions and provisions of other 

Humanities and legal Sciences; 

5) To make legal and enforcement acts in accordance with the rules of legal technique, 

regulatory legal and local acts, business customs in three languages: Kazakh, Russian 

and English 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қоғам тарихын,  қоғамтану. 

История общества,  обществознание. 

History of society, social science 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

ҚР конституциялық құқығы, әкімшілік құқық, ҚР азаматтық құқығы, ҚР 

қылмыстық құқығы, Қаржы құқығы 

Конституционное право РК, административное право, гражданское право РК, 

уголовное право РК, финансовое право РК 

Constitutional law of RK, administrative law, civil law of RK, criminal law of RK, 

financial law of RK 

 

 

Мемлекет және құқық теориясы  

Теория государства и права  

Theory of Law and State 

Пәннің мақсаты: Пән студенттерде арнайы заң пәндерін оқу кезінде теориялық 

ережелерді қолдану қабілетін қалыптастыруға, заңды түсініктер мен санаттарға сүйенуге, 

мемлекеттік-құқықтық оқиғаларға бағдарлануға, оларға баға беруге, заңды фактілерді 

және осыған байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды таңдауға, құқықтық 

нормаларды түсінуге, қолдануға және талдауға бағытталған. 

Курстың мазмұны:  Мемлекет және құқық теориясы ғылым және оқу пәні ретінде,. 

Мемлекет және құқықтың теориясының пәні мен әдістері. Қоғам және мемлекет. 

Қоғамның саяси жүйесіндегі мемлекет, Мемлекеттің түсінігі, мәні, функциялары. 

Мемлекеттік билік және мемлекет механизмі, Мемлекет типологиясы. Мемлекет 

нысандары туралы, Мемлекет, құқық, тұлға. Азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет, 

Құқықтың түсінігі, мәні және әлеуметтік тағайындалуы. Қоғамда құқықтың өзге 

әлеуметтік нормалармен өзара әрекеттесуі, Құқық түсінушіліктің негізгі концепциялары, 

Құқық нормалары және нысандары, Құқықтық жүйе, құқық жүйесі, заңнама жүйесі. 

Қазіргі замандағы құқықтық жүйеле, Құқық шығармашылық және заңнамаларды 

жүйелеу. Заң техникасы, Құқықты жүзеге асыру және оны қолдану. Құқық нормаларына 

түсінік беру, Құқықтық сана және құқықтық мәдениет, Құқықтық қатынастар, Құқыққа 

сай жүріс-тұрыс, құқық бұзушылық, заңды жауапкершілік. Заңдылықты нығайту 

жолдары, Құқықтық реттеу механизмі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Мәдениетке, негізгі ақыл-ой операцияларына ие болуды, өмір бойы оқуға 

ұмтылуды көрсету;  

2) Заңнаманы жетілдіру және құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша ұсыныстар 

әзірлеу мақсатында зерттеу қызметін жобалау;  

3) Әр түрлі құқықтық құбылыстарды, заңды фактілерді, құқықтық статистиканы, сот 

практикасын, құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастарды талдау;  

4) Жалпы құқықтық білімді өзге гуманитарлық және заң ғылымдарының 

тұжырымдарымен және ережелерімен біріктіру; 

5) Заң техникасы ережелеріне, нормативтік құқықтық және жергілікті актілерге, 

іскерлік айналым дәстүрлеріне сәйкес үш тілде: қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде құқықтық және құқық қолдану актілерін құрастыру. 

 

Цель дисциплины: Дисциплина направлена на формирование способности 

применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; оперировать юридическими понятиями и категориями; ориентироваться в 
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государственно-правовых событиях, давать им оценку; разбирать юридические факты и 

возникающие в связи с этим правоотношения, понимать, применять и анализировать 

правовые нормы. 

Содержание курса: Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 

Предмет и методы теории государства и права. Общество и государство. Государство, 

понятие, сущность, функции государства в политической системе общества. 

Государственная власть и механизм государства, типология государства. О формах 

государства, государство, право, личность. Гражданское общество и правовое 

государство, понятие, сущность и социальное назначение права. Взаимодействие права в 

обществе с другими социальными нормами, основные концепции правосознания, нормы 

и формы права, правовая система, система права, система законодательства. Современная 

правовая система, правовое творчество и систематизация законодательства. Юридическая 

техника, реализация права и его применение. Понятие норм права, правовое сознание и 

правовая культура, правовые отношения, противоправное поведение, правонарушения, 

юридическая ответственность. Пути укрепления законности, механизм правового 

регулирования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Демонстрировать владение культурой, основными умственными операциями, 

стремление к обучению в течение всей жизни;  

2) Проектировать исследовательскую деятельность с целью выработки 

рекомендаций по совершенствованию законодательства и профилактики 

правонарушений; 

3) Анализировать различные правовые явления, юридические факты, правовую 

статистику,  правовые нормы и правовые отношения;  

4) Соединять общеправовые знания с выводами и положениями иных гуманитарных 

и юридических наук; 

5) Составлять правореализационные и правоприменительные акты в соответствии с 

правиласми юридической техники, нормативными правовыми и локальными 

актами, обычаями делового оборота на трех языках: казахском, русском и 

английском; 

 

The purpose of discipline: Discipline is aimed at developing ability to apply theoretical 

principles in the study of special legal disciplines; operate with legal concepts and categories; to 

be guided in state and legal events, to give them an assessment; to analyze legal facts and legal 

relations arising in connection with this, to understand, apply and analyze legal norms. 

Course content: Theory of state and law as a science and discipline. Subject and methods 

of the theory of state and law. Society and the state. State, concept, essence, functions of the 

state in the political system of society. State power and mechanism of the state, typology of the 

state. On the forms of the state, the state, law, personality. Civil society and the rule of law, the 

concept, essence and social purpose of law. Interaction of law in society with other social 

norms, basic concepts of legal consciousness, norms and forms of law, legal system, system of 

law, system of legislation. Modern legal system, legal creativity and systematization of 

legislation. Legal technique, implementation of law and its application. The concept of law, 

legal consciousness and legal culture, legal relations, illegal behavior, offenses, legal 

responsibility. Ways to strengthen the rule of law, the mechanism of legal regulation. 

As a result of studying the discipline the student will:  

1) Demonstrate the possession of culture, the main mental operations, commitment to 

learning or even less of a lifetime;  

2) Design research activities to develop recommendations for improving legislation and 

crime prevention;  

3) Analyze various legal phenomena, legal facts, legal statistics, judicial practice, legal 

norms and legal relations; 

4) to combine General legal knowledge with the conclusions and provisions of other 

Humanities and legal Sciences; 

5) To make legal and enforcement acts in accordance with the rules of legal technique, 

regulatory legal and local acts, business customs in three languages: Kazakh, Russian 

and English 
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Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қоғам тарихын,  қоғамтану. 

История общества,  обществознание. 

History of society, social science. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

ҚР конституциялық құқығы, әкімшілік құқық, ҚР азаматтық құқығы, ҚР 

қылмыстық құқығы, Қаржы құқығы 

Конституционное право РК, административное право, гражданское право РК, 

уголовное право РК, финансовое право РК 

Constitutional law of RK, administrative law, civil law of RK, criminal law of RK, 

financial law of RK 

 

 

Шет елдерінің мемлекеті мен құқық тарихы 

История государства и права зарубежных стран 

History of state and law of foreign countries 

Пәнің мақсаты: Шет мемлекеттердің пайда болған кезден бастап қазіргі уақытқа 

дейінгі нақты тарихи жағдайындағы мемлекет пен құқықтың даму заңдылықтарын 

зерттеу; мемлекеттік органдардың, негізгі құқық институттарының пайда болуы мен 

дамуының себептері мен жағдайларын білу. 

Пәнің мазмұны: Шет елдердегі қоғамның саяси ұйымдастырылуының нақты тарихи 

формалары, олардың мемлекеттік механизмі, өткен кезеңдегі құқықтық жүйелер, ең 

типтік мемлекеттердің пайда болуы мен дамуы, олардың мәні, әлеуметтік топтардың 

құқықтық мәртебесі, заң ескерткіштері, мемлекет пен құқық қорғау органдарының рөлі. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) мемлекет пен құқықтың пайда болуының, жұмыс істеуі мен дамуының негізгі 

заңдылықтарын түсіндіруге; 

2) Құқық пен мемлекеттің тарихи түрлері мен формаларын, шет елдердің мемлекеті мен 

құқығының қалыптасуы мен дамуының негізгі белгілері бағалауға; 

3 )құқықтық фактілерді және оларға байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды 

талдауға; 

4) құқықтық нормаларды талдауға, түсіндіруге және дұрыс қолдануға, 

5) заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілермен жұмыс істеу дағдыларын 

көрсету; 

6) кәсіби қызметтің объектілері болып табылатын әртүрлі құқықтық құбылыстарға, заңды 

фактілерге, құқықтық нормаларға және құқықтық қатынастарға талдау жасауға қабілетті. 

 

Цель дисциплины: Изучение закономерностей развития государства и права в 

конкретно исторических условиях зарубежных стран со времени их возникновения и до 

наших дней; познание причин и условий возникновения и развития органов государства, 

основных институтов права. 

Содержание дисциплины: Конкретно-исторические формы политической 

организации общества зарубежных стран, их государственный механизм, правовые 

системы прошлого, возникновение и развитие наиболее типичных государств, их 

сущность, правовое положение социальных групп населения, памятники права, роль 

государственных и правоохранительных органов.  

В результате изучения дисциплины студент будет способен: 

1) объснить основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права,  

2)дать оценку историческим типам и формам права и государства; основным 

особенностям становления и развития государства и права зарубежных стран. 

3)анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

4)анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

5)демонстрировать навыки работы с законодательными и другими нормативными 

правовыми актами;  
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6)анализировать различные правовые явления, юридические факты, правовые нормы и 

правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности. 

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:  
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, Шет елдерінің 

конституциялық құқығы. 

Конституционное право РК, Конституционное право зарубежных стран 

 Constitutional right for РК, Constitutional right for foreigncountries. 

 

 

Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарих 

История государства и права Республики Казахстан 

History of state and law of the Republic of Kazakhstan 

Пәннің мақсаты: Қазақстандағы мемлекет пен құқықтың пайда болу, қалыптасу 

және даму тарихы туралы тұтас түсінік қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Ежелгі заманнан қазіргі күнге дейін Қазақстан аумағында болған 

мемлекеттердің барлық типтері мен формалары және олардың құқықтық жүйелері; 

олардың пайда болуы мен қызмет етуінің нақты себептері, шарттары мен уақыт шеңбері, 

билік қатынастарының ішкі құрылымының ерекшеліктері және мемлекеттік органдардың 

механизмі, олардың эволюциясы мен ауысуының заңдылықтары.    

Пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) ҚР Мемлекет және құқық дамуының негізгі тарихи кезеңдерін, заңдылықтары 

мен ерекшеліктерін сипаттауға;  

2) Қоғамның саяси ұйымының нысандары мен құрылымын, негізгі құқықтық 

институттарды, отандық тарихтың кодификациялары мен құқықтық актілерін 

талдауға, 

3) Мемлекеттік-құқықтық құбылыстарға тарихи баға беруге,  

4) Қоғамдық өмірдің тарихи ақталған саяси және құқықтық институттарының 

беделін бекітуге, 

5) Қазіргі заманғы мемлекеттердің даму перспективалары туралы талқылауға;  

6) Тарихи-құқықтық фактілерді, заң терминологиясын жүйелеуге қабілетті. 

 

 

Цель дисциплины: Формирование целостного представления об истории 

возникновения, становления и развития государства и права в Казахстане. 

Содержание дисциплины: Изучаются в хронологическом порядке все типы и 

формы государств, существовавшрухани их 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. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Описать основные исторические этапы, закономерности  и особенности  

становления и развития государства и права РК;  

2) Анализировать формы и структуру  политической организации общества, 

основные правовые  институты, кодификации и правовые акты отечественной 

истории, 

3) Дать историческую оценку государственно-правовых явлений,  

4) Утверждать авторитет исторически оправданных политических и правовых 

институтов общественной жизни 

5) Рассуждать о перспективах развития современных  государств;  

6) Систематизировать историко-правовые  факты, юридическую терминологию.    
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The purpose of the course-the formation of a holistic view of the history of the 

emergence, formation and development of state and law in Kazakhstan. 

Content of discipline: Studied in chronological order all types and forms of States that 

existedruhani them on the territory of Kazakhstan from ancient times to the present day and 

their legal systems; specific causes, conditions and time frame of their emergence and 

functioning, especially the internal structure of power relations and the mechanism of state 

bodies, patterns of their evolution and change. 

As a result of the discipline the student will: 

1) describe the main historical stages, patterns and features of formation and 

development of the state and law of Kazakhstan;  

2) analyze the forms and structure of the political organization of society, the main legal 

institutions, codifications and legal acts of national history, 

3) to give a historical assessment of state-legal phenomena,  

4) to assert the authority of historically justified political and legal institutions of public 

life 

5) talk about the prospects for the development of modern States;  

6) systematize historical and legal facts, legal terminology. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites. 
Қазақстанның қазіргі тарихы, Мемлекет және құқық теориясы. 

Современнная история Казахстана, Теория государства и права 

Modern history of Kazakhstan, Theory of state and right. 

Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites. 
ҚР әкімшілік құқығы, ҚР қылмыстық құқығы, ҚР азаматтық құқығы 

Административное право РК, Уголовное право РК, Гражданское право РК. 

The administrative law of the Republic of Kazakhstan, the criminal law of the Republic 

of Kazakhstan, the civil rights of the Republic of Kazakhstan. 

 

 

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы 

Административное право Республики Казахстан 

Administrative law of Republic оf Kazakhstan 

«Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы» пәні заңдық болып табылады 

және оны барық заң ғылымы мен тәжірибесінің әрі түрлі салаларында оқитын  студенттер 

оқиды. 

Пәннің мақсаты  - Пән Қазақстан Республикасындағы әкімшілік құқықтық 

қатынастарды құқықтық реттеудің мәні мен ерекшеліктерін зерделеуге, әкімшілік-құқықтық 

дауларды шешуге, азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға 

байланысты туындайтын әкімшілік-процессуалдық қатынастарды реттейтін нормативтік-

құқықтық актілерді қолдана білуге бағытталған. 

Пәннің мазмұны: Әкімшілік құқықтың пәні және әдістері, азаматтың әкімшілік 

құқықтық статусы, атқарушы билік органдарының әкімшілік құқықтық статусы, 

мемлекеттік қызметшілердің әкімшілік құқықтық статусы, өнеркәсіп, мекеме және 

ұйымдардың әкімшілік құқықтық статусы,атқарушы билікті жұзеге асыру түрлерінің 

әкімшілік құқықтық статусы, атқарушы билікті жүзеге асыру әдістерінің әкімшілік 

құқықтық статусы, әкімшілік мәжбүрлеу,әкімшілік жауапкершілік, әкімшілік-атқару 

қызметі, мемлекеттік басқару аясындағызаңдылықты қадағалау және бақылау, әкімшілік-

құқықтық режимдер, экономика саласын әкімшілік құқықтық реттеу, әлеуметтік-мәдени 

саласын әкімшілік-құқықтық реттеу, әкімшілік-саяси саласын әкімшілік құқықтық реттеу. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Кәсіби қызметте теориялық және практикалық міндеттерді шешу үшін базалық 

ғылыми-теориялық білімді, қазіргі ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен 

технологияларды қолдану;  

2) Заң техникасы Ережелеріне, нормативтік құқықтық және жергілікті актілерге, 

іскерлік айналым дәстүрлеріне сәйкес үш тілде: қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде құқықтық және құқық қолдану актілерін құрастыру; 

3) Кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығының іргелі ережелері мен 

нормаларын қолдану;  
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4) Нормативтік құқықтық актілердің жобаларына заңдық сараптама, оның ішінде 

сыбайлас жемқорлық көріністеріне жағдай жасауға ықпал ететін ережелерді 

анықтау мақсатында, жүргізу. 

5) Кәсіби қызмет объектілері болып табылатын түрлі құқықтық құбылыстарды, 

заңды фактілерді, құқықтық статистиканы, сот практикасын, құқықтық 

нормаларды және құқықтық қатынастарды талдау; 

6) ҚР  заңнамасы бойынша әкіммшілік құқық бұзушылықтардың құрамына заңдық 

талдау жүргізу. 

 

Дисциплина «Административное право Республики Казахстан» является 

юридической и изучается всеми студентами, специализирующиеся в различных областях 

юридической науки и практики.. 

Цели курса - исциплина направлена на изучение сущности и особенностей 

правового регулирования административных правоотношений в Республике Казахстан; 

умение применять нормативно-правовые акты, регламентирующие административно-

процессуальные отношения, возникающие в связи с разрешением административно-

правовых споров, защитой прав и свобод, а также законных интересов граждан и 

организаций в публичном управлении. 

Содержание дисциплины: Предмет и метод административного права; 

Административно-правовой статус гражданина; Административно-правовой статус 

органов исполнительной власти; Административно-правовой статус государственных 

служащих; Административно-правовой статус предприятий, учреждений и организаций;  

Административно-правовые формы реализации исполнительной власти; 

Административно-правовые методы реализации исполнительной власти; 

Административное принуждение; Административная ответственность; 

Административно-процессуальная деятельность; Контроль и надзор за законностью в 

сфере государственного управления; Административно-правовые режимы; 

Административно-правовое регулирование в экономической сфере; Административно-

правовое регулирование в социально-культурной сфере; Административно-правовое 

регулирование в административно-политической сфере. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Применять базовые научно-теоретические знания, современные 

информационно-коммуникационные средства и технологии для решения 

теоретических и практических задач в профессиональной деятельности; 

2) Составлять правореализационные и правоприменительные акты в соответствии 

с правилами юридической техники, нормативными правовыми и локальными 

актами, обычаями делового оборота на трех языках: казахском, русском и 

английском; 

3) Применять фундаментальные положения  и нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности;  

4) Производить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов, в 

том числе, в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; 

5) Анализировать различные правовые явления, юридические факты, правовую 

статистику, судебную практику, правовые нормы и правовые отношения;  

6) Проводить юридический анализ составов административных правонарушений 

по законодательству РК. 

 

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. 

Course purpose: The discipline is aimed at studying the nature and features of legal 

regulation of administrative legal relations in the Republic of Kazakhstan; the ability to apply 

legal acts regulating administrative procedural relations arising in connection with the resolution 

of administrative disputes, protection of rights and freedoms, as well as the legitimate interests 

of citizens and organizations in public administration. 

 The content of the discipline:  Subject and method of administrative law; Administrative-

legal status of the citizen; Administrative-legal status of Executive authorities; Administrative-
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legal status of civil servants; Administrative-legal status of enterprises, institutions and 

organizations; legal and Administrative forms of realization of Executive power; 

Administrative-legal methods of implementation of Executive power; Administrative coercion; 

Administrative responsibility; Administrative-procedural activities; Oversight over legality in 

the sphere of public administration; Administrative-legal regimes Administratively-legal 

regulation in the economic sphere; Administrative and legal regulation in socio-cultural sphere; 

Administrative regulation in the administrative and political sphere. 

As a result of studying the course the student will: 

1) to apply basic scientific and theoretical knowledge, modern information and 

communication tools and technologies to solve theoretical and practical problems in 

professional activities; 

2) to draw up legal and enforcement acts in accordance with the rules of legal 

technology, regulatory legal and local acts, business customs in three languages: 

Kazakh, Russian and English; 

3) to apply fundamental provisions and norms of substantive and procedural law in 

professional activity; 

4) to carry out legal expertise of draft regulatory legal acts, including in order to identify 

provisions in them that contribute to the creation of conditions for corruption. 

5) to analyze various legal phenomena, juridical fact, statistics, judicial practice, legal 

norms and relations.  

6) to conduct a legal analysis of the composition of administrative offenses under the 

legislation of the Republic of Kazakhstan.  

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 жер құқығы, ҚР экологиялық құқығы, Қазақстан Республикасының қаржы 

құқығы, Қазақстан Республикасының салық құқығы 

Земельное право РК, Экологическое право РК, Финансовое право РК, Налоговое 

право РК.  

Customs Law, Financial Law of the Republic of Kazakhstan, Tax Law of the Republic of 

Kazakhstan 

 

 

Қазақстан Республикасының салық құқығы 

Налоговое право Республики Казахстан 

Tax Law of the Republic of Kazakhstan 

«Қазақстан Республикасының салық құқығы» пәні заңдық болып табылады және 

оны барық заң ғылымы мен тәжірибесінің әрі түрлі салаларында оқитын  студенттер 

оқиды. 

Курстың мақсаты: Пән Қазақстан Республикасындағы салық қатынастарын реттеу 

саласындағы органдардың құқықтық мәртебесін заңды талдау бойынша практикалық 

және қолданбалы Дағдылар мен іскерлікті қалыптастыруға, сондай-ақ Салық құқығы 

саласындағы қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілердің ережелерін қолдану мен іс 

жүзінде қолдануға дағдыландыру, сондай-ақ оларды мемлекеттік билік органдары мен 

олардың лауазымды тұлғаларының қызметінде қолдану практикасына бағытталған. 

Пәннің 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.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 
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1) Заң техникасы Ережелеріне, нормативтік құқықтық және жергілікті актілерге, 

іскерлік айналым дәстүрлеріне сәйкес үш тілде: қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде құқықтық және құқық қолдану актілерін құрастыру; 

2) Заңдылық пен құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі лауазымдық міндеттерді орындау; 

3) Нормативтік құқықтық актілердің жобаларына заңдық сараптама, оның ішінде 

сыбайлас жемқорлық көріністеріне жағдай жасауға ықпал ететін ережелерді 

анықтау мақсатында, жүргізу. 

4) Кәсіби қызмет объектілері болып табылатын түрлі құқықтық құбылыстарды, 

заңды фактілерді, құқықтық статистиканы, сот практикасын, құқықтық 

нормаларды және құқықтық қатынастарды талдау 

5) Мемлекеттің қаржылық қызметінің құқықтық негіздерін білу. 

6) Тиісті жағдайларда қаржы және салық заңдарының нормаларын қолдану; 

 

Дисциплина «Налоговое право Республики Казахстан» является юридической и 

изучается всеми студентами, специализирующимися в юридической науке и практике. 

Цель курса: Дисциплина направлена на формирование практических и прикладных 

навыков и умений по юридическому анализу правового статуса органов в сфере 

регулирования налоговых отношений в Республике Казахстан, а также привитие навыков 

использования и практического применения положений действующих нормативно-

правовых актов в области налогового права, а также практики их применения в 

деятельности органов государственной власти и их должностных лиц. 

Содержание дисциплины: Понятие налога, его элементы, виды и функций; 

налогообложение и налоговая деятельность государства; налоговое право как правовое 

образование; налогово-правовые нормы, налоговые правоотношения; правовые основы 

налоговой структуры государства; правовые основы налоговых обязательств; правовые 

основы налогового контроля. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Составлять правореализационные и правоприменительные акты в соответствии 

с правилами юридической техники, нормативными правовыми и локальными 

актами, обычаями делового оборота на трех языках: казахском, русском и 

английском; 

2) Выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

3) Производить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов, в 

том числе, в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; 

4) Анализировать различные правовые явления, юридические факты, правовую 

статистику, судебную практику, правовые нормы и правовые отношения;  

5) Демонстрировать знания правовых основ финансовой деятельности государства. 

6) Применять нормы финансового и налогового законодательства в 

соответствующих условиях;  

 

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: The discipline is aimed at the formation of practical and applied skills 

and abilities in the legal analysis of the legal status of the bodies in the field of regulation of tax 

relations in the Republic of Kazakhstan, as well as the skills of use and practical application of 

the provisions of existing legal acts in the field of tax law, as well as the practice of their 

application in the activities of public authorities and their officials. 

The content of the discipline: 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. 

As a result of studying the course the student will: 
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1) to draw up legal and enforcement acts in accordance with the rules of legal 

technology, regulatory legal and local acts, business customs in three languages: 

Kazakh, Russian and English; 

2) to perform official duties to ensure law and order, security of the person, society, state; 

3) to carry out legal expertise of draft regulatory legal acts, including in order to identify 

provisions in them that contribute to the creation of conditions for corruption. 

4) to analyze various legal phenomena, juridical fact, statistics, judicial practice, legal 

norms and relations.  

5) demonstrate knowledge of the legal basis of the financial activities of the state. 

6) apply financial and tax legislation in appropriate circumstances; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы, ҚР әкімшілік 

құқығы. 

Теория государства и права, Конституционное право РК, Административное право 

РК.  

Theory of State and Law, Financial Law of the Republic of Kazakhstan Administrative 

Law of the Republic of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisite. 

ҚР жер құқығы,  Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы 

Земельное право РК,  Предпринимателькое право РК 

Land law of RK, Business Law of the Republic of Kazakhstan 

 

 

Шет елдерінің конституциялық құқығы 

Конституционное право зарубежных стран 

Constitutional law of foreign countries 

Пәннің мақсаты: Студенттерді түрлі шет мемлекеттердің конституциялық 

құрылысының теориясы мен практикасы саласында теориялық білім алуы, шетелдік 

Конституциялардың мазмұнымен танысу. 

Пәннің мазмұны: Шет елдердің конституциялық құқығы ғылымының негізгі 

теориялық ережелері, адам мен азаматтың құқықтық жағдайының негіздері, шет елдердің 

мемлекеттік билік органдарының жүйесі, сайлау құқығы мен сайлау жүйесінің негізгі 

ережелері, азаматтық институтының құқықтық негіздері. 

Пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы:  

1) Конституциялық-құқықтық мәселелер бойынша өз көзқарасын қисынды сауатты 

білдіру және негіздеуге; 

2) Заң техникасы ережелеріне, нормативтік құқықтық және жергілікті актілерге, 

іскерлік айналым дәстүрлеріне сәйкес үш тілде: қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде құқықтық және құқық қолдану актілерін құрастыруға; 

3) Негізгі қолданыстағы конституциялық-құқықтық жүйелерді, олардың 

арасындағы айырмашылық мен арақатынасын және олардың сипатты белгілерін 

сипаттауға; 

4) Шет елдердің мемлекеттік құрылысына қатысты нормативтік материалдарды, 

сондай-ақ мемлекеттің басқару жүйелерін құру принциптерін талдауға қабілетті; 

5) Нормативтік құқықтық актілердің жобаларына заң сараптамасын жүргізуге 

қабіелтті, оның ішінде сыбайлас жемқорлық көріністеріне жағдай жасауға ықпал 

ететін ережелерді анықтау мақсатында. 

 

Цель дисциплины: Приобретение студентами теоретических знаний в области 

теории и практики конституционного строительства различных зарубежных государств, 

знакомство с содержанием зарубежных конституций. 

Содержание дисциплины: Основные теоретические положения науки 

конституционного права зарубежных стран, основы правового положения человека и  

гражданина, система органов государственной власти зарубежных стран, основные 

положения избирательного права и избирательной системы, правовые основы института 

гражданства.     

В результате изучения дисциплины обучающийся будет способен: 
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1) Логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по вопросам 

конституционно-правовой проблематики; 

2) Составлять правореализационные и правоприменительные акты в соответствии 

с правилами юридической техники, нормативными правовыми и локальными 

актами, обычаями делового оборота на трех языках: казахском, русском и 

английском; 

3) Охарактеризовать   основные   действующие   конституционно-правовые 

системы, различие и соотношение между ними, и их характерные признаки; 

4) Анализировать нормативные     материалы,     касающиеся     государственного 

строительства     зарубежных     стран,     а     также     принципы     построения 

управленческих систем государства; 

5) Производить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов, в 

том числе, в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. 

 

The purpose of the course: Түрлі шет мемлекеттердің конституциялық құрылысының 

теориясы мен практикасы саласында теориялық білім алу, шетелдік Конституциялардың 

мазмұнымен танысу. 

Content of discipline: Sheth eldard constitutively yy alimini negs tearily regeler, Adam 

me asamati ity gagini negadir, Sheth eldard official Belk organizirani gies, Sailau II me Sailau 

gysn negs regeler, asamati institutini ity Neger. 

As a result of the discipline the student will: 

1) logically correctly Express and justify their point of view on constitutional and legal 

issues; 

2) to make legal and enforcement acts in accordance with the rules of legal technique, 

regulatory legal and local acts, business customs in three languages: Kazakh, Russian 

and English; 

3) describe the main existing constitutional and legal systems, the difference and 

relationship between them, and their characteristics; 

4) to analyze the normative materials concerning the state building of foreign countries, 

as well as the principles of the state management systems; 

5) to carry out legal examination of draft regulatory legal acts, including in order to 

identify provisions in them that contribute to the creation of conditions for corruption. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites:  

Мемлекет және құқық теориясы/ 

Теория государства и права/ 

Theory of State and Law  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites: 

ҚР әкімшілік құқығы, ҚР қылмыстық құқығы, ҚР азаматтық құқығы  

Административное право РК, Уголовное право РК, Гражданское право РК. 

Administrative law of RK, Criminal law of RK, Civil law of RK 

 

 

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы  

Конституционное право Республики Казахстан  

Constitutional law of the Republic of Kazakhstan 

Пәннің мақсаты: Күнделікті кәсіби қызметте заң нормаларын дұрыс түсіну және 

қолдану үшін қажетті білім, дағды мен іскерліктің көлемін қалыптастыру, сонымен қатар 

студенттерді адам мен азаматтың негізгі құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету 

және қорғаудың теориялық-құқықтық мәселелеріне бағыттау. 

Пәннің мазмұны: Конституциялық құқықтың маңызды ғылыми-теориялық 

ережелері, Қазақстан Республикасының конституциялық даму тарихы, демократиялық, 

құқықтық, әлеуметтік және зайырлы мемлекеттілікті құру процесіндегі мемлекет пен 

қоғамның негізгі заңы ретіндегі Конституцияның рөлі мен функциялары, Адам мен 

азаматтың конституциялық-құқықтық мәртебесі, сондай-ақ мемлекет пен жергілікті өзін-

өзі басқару органдарының конституциялық жүйесі туралы іргелі білім. 

Пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 
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1) Конституциялық-құқықтық мәселелер бойынша өз көзқарасын қисынды сауатты 

білдіру және негіздеуге; 

2) Конституциялық-құқықтық нормаларды өз бетінше де, ҚР Конституциялық 

Кеңесінің құқықтық ұстанымдарын пайдалана отырып да түсіндіруге; 

3) Кәсіби қызметте, оның ішінде мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі 

басқару органдарымен, мемлекеттік мекемелермен, халықаралық ұйымдармен, 

азаматтардың коммерциялық коммерциялық коммерциялық коммерциялық 

коммерциялық емес бірлестіктерімен өзара қарым-қатынаста конституциялық-

құқықтық нормаларды дербес қолдануға 

4) Заң техникасы ережелеріне, нормативтік құқықтық және жергілікті актілерге, 

іскерлік айналым дәстүрлеріне сәйкес үш тілде: қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде құқықтық және құқық қолдану актілерін құрастыруға; 

5) Нормативтік құқықтық актілердің жобаларына заң сараптамасын жүргізуге 

қабіелтті, оның ішінде сыбайлас жемқорлық көріністеріне жағдай жасауға ықпал 

ететін ережелерді анықтау мақсатында. 

 

Цель дисциплины: Формирование у студентов объема знаний, навыков и умений, 

необходимых для правильного понимания и применения юридических норм в 

повседневной профессиональной деятельности,   а   также   ориентирование   студентов   

на   теоретико-правовые   проблемы обеспечения и защиты основных прав и свобод 

человека и гражданина. 

Содержание дисциплины: Фундаментальные знания о важнейших научно-

теоретических положениях конституционного права, истории конституционного 

развития Республики Казахстан, роли и функции Конституции как Основного закона 

государства и общества в процессе строительства демократической, правовой, 

социальной и светской государственности, конституционно-правовом статусе человека и 

гражданина, а также о конституционной системе органов государства и местного 

самоуправления. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет способен: 

1) логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по вопросам 

конституционно-правовой проблематики; 

2) толковать   конституционно-правовые   нормы   как   самостоятельно,   так   и   с 

использованием правовых позиций Конституционного Совета РК 

3) самостоятельно   применять   конституционно-правовые   нормы   в   

профессиональной деятельности, в том числе во взаимоотношениях с органами   

государственной   власти   и   местного   самоуправления, государственными 

учреждениями, международными организациями, коммерческими 

инекоммерческими объединениями граждан  

4) составлять правореализационные и правоприменительные акты в соответствии с 

правилами юридической техники, нормативными правовыми и локальными 

актами, обычаями делового оборота на трех языках: казахском, русском и 

английском; 

5) производить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов, в 

том числе, в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. 

 

The purpose of the course: The formation of students knowledge, skills and abilities 

necessary for the correct understanding and application of legal norms in everyday professional 

activity, as well as orientation of students to the theoretical and legal problems of ensuring and 

protecting the fundamental rights and freedoms of man and citizen. 

Content of discipline: Fundamental knowledge of the most important scientific and 

theoretical provisions of constitutional law, the history of constitutional development of the 

Republic of Kazakhstan, the role and function of the Constitution as the Basic law of the state 

and society in the process of building a democratic, legal, social and secular statehood, 

constitutional and legal status of man and citizen, as well as the constitutional system of state 

and local government. 

As a result of the discipline the student will: 
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1) logically correctly Express and justify their point of view on constitutional and legal 

issues; 

2) interpret constitutional and legal norms both independently and using the legal 

positions of the constitutional Council of the Republic of Kazakhstan 

3) independently apply constitutional and legal norms in professional activity, including 

in relations with state and local authorities, state institutions, international 

organizations, commercial and commercial associations of citizens 

4) to make legal and enforcement acts in accordance with the rules of legal technique, 

regulatory legal and local acts, business customs in three languages: Kazakh, Russian 

and English; 

5) to carry out legal examination of draft regulatory legal acts, including in order to 

identify provisions in them that contribute to the creation of conditions for corruption. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites. 
Қазақстанның қазіргі тарихы, Мемлекет және құқық теориясы. 

Современнная история Казахстана, Теория государства и права 

Modern history of Kazakhstan, Theory of state and right. 

Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites. 
ҚР әкімшілік құқығы, ҚР қылмыстық құқығы, ҚР азаматтық құқығы 

Административное право РК, Уголовное право РК, Гражданское право РК. 

Administrative law of RK, Criminal law of RK, Civil law of RK 

 

 

Қазақстан Республикасының еңбек құқығы 

Трудовое право Республики Казахстан 

Labor law of Republic оf Kazakhstan 

«Қазақстан Республикасының еңбек құқығы» пәні заңдық болып табылады және 

оны барық заң ғылымы мен тәжірибесінің әрі түрлі салаларында оқитын  студенттер 

оқиды. 

Курстың мақсаты: Пән еңбек құқығы институттарын және негізгі құқықтық 

категориялар мен ұғымдарды зерделеуге, заңды фактілерді талдау дағдыларын 

қалыптастыруға және олармен байланысты еңбек саласындағы құқықтық қатынастарды, 

еңбек қатынастары саласындағы қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілердің 

ережелерін қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. 

Пәннің 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.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Лауазымды адамдар мен қызметкерлердің еңбек заңнамасын бұзғаны үшін заң 

жауапкершілігінің әртүрлі түрлерін пайдалану;  

2) Әлеуметтік қамсыздандырудың негізгі түрлерін, ұсыну тәртібін зерделеу; 

3) Болашақ қызметтік іс-әрекетте практикалық істерді шешу кезінде алған 

дағдыларын пайдалану;  

4) Еңбекті қолдану саласында әлеуметтік әріптестікті орнатуға ықпал ететін заңды 

құрал ретінде еңбек құқығын насихаттауды жүзеге асыру; 

5) Азаматтарға Еңбек және зейнетақы заңнамасы саласында, сондай-ақ еңбек 

құқығы қатынастары мен әлеуметтік-қамтамасыз ету құқықтық қатынастарын 

жүзеге асыру процесінде еңбек құқығын қолдану мәселелері бойынша сауатты 

кеңес беру.құқықтық реттеу саласындағы қақтығыстарды басқару 

технологиясын қолдану. 

6) Еңбек шартын, оның ішінде жекелеген санаттағы қызметкерлермен жасасу 

ерекшеліктерін; жұмыс уақыты мен демалыс уақытын, жалақы нысандары мен 

жүйесін белгілеу тәртібін білу 
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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 дисциплины:  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. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Использовать различные виды юридической ответственности за нарушение 

трудового законодательства должностными лицами и работниками;  

2) Изучить основные виды социального обеспечения, порядок из предоставления;  

3) Использовать приобретенные навыки при разрешении практических дел в 

будущей служебной деятельности;  

4) Осуществлять пропаганду трудового права как юридического средства, 

способствующего установлению социального партнерства в сфере применения 

труда;  

5) Грамотно давать консультации гражданам в области трудового и пенсионного 

законодательства, а также по вопросам применения трудового права в процессе 

реализации трудовых правоотношений и социально-обеспечительных 

правоотношений.применять технологии управления конфликтами, находящимися 

в сфере правового регулировния. 

6) Работать с трудовыми договорами, в т.ч. с работниками отдельных категорий; 

порядок установления рабочего времени и времени отдыха, форм и системы 

заработной платы. 

 

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. 

Course purposes: The discipline is aimed at studying the institutions of labor law and the 

main legal categories and concepts, the formation of skills of analysis of legal facts and arising 

in connection with them legal relations in the field of labor, the skills of using the provisions of 

existing regulations in the field of labor relations. 

The content of the discipline: 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. 

As a result of studying the course the student will: 

1) use different types of legal liability for violation of labor laws by officials and 

employees; 

2) to study the main types of social security, the order of the provision of; 

3) use the acquired skills in solving practical cases in future performance; 
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4) to promote labour law as a legal means of promoting social partnership in the sphere of 

employment; 

5) competently give advice to citizens in the field of labor and pension legislation, as well 

as on the application of labor law in the implementation of labor relations and social 

security relations. to apply technologies of management of the conflicts which are in the 

sphere of legal regulation. 

6) know the features of the employment contract, including with employees of certain 

categories; the procedure for establishing working time and rest time, forms and 

systems of wages. 

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 

 

Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы 

Экологическое право Республики Казахстан 

Environmental law of Republic оf Kazakhstan 

«Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы» пәні заңдық болып табылады 

және оны барық заң ғылымы мен тәжірибесінің әрі түрлі салаларында оқитын  студенттер 

оқиды. 

Курстың мақсаты: Пән Қазақстан Республикасындағы экологиялық қатынастарды 

құқықтық реттеудің мәні мен ерекшеліктерін, қолданыстағы экологиялық заңнаманың 

ерекшеліктерін, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданыстағы 

нормативтік-құқықтық актілердің ережелерін тәжірибелік қызметте қолдану дағдыларын 

үйретуге бағытталған. 

Пәннің 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. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Психологиялық механизмдердің мәнін, субъектілердің тұлғалық ерекшеліктерін, 

ұстанымдары мен бағыттылығын, олардың эмоциялық жағдайын білу негізінде 

өзінің кәсіби қызметін басқару; 

2) Логикалық дұрыс және дәлелді ауызша және жазбаша сөйлеуді көрсете отырып, 

заңды ұғымдар мен санаттарға операция жасау; 

3) Кәсіби қызметте теориялық және практикалық міндеттерді шешу үшін базалық 

ғылыми-теориялық білімді, қазіргі ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен 

технологияларды қолдану;  

4) Құқықтық реттеу саласындағы жанжалдарды басқару технологияларын қолдану. 

5) Тәжірибелік  есептерді шешуде экологиялық заңнамалар нормаларын қолданудың 

теориялық және тәжірибелік дағдыларын меңгеру, өзіндік жұмыс дағдыларын 

игеру, қажеттілігін түсіну.   

6) Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының даму серпіні 

тұрғысынан кәсіби білімді тұрақты жаңарту. 

  

Дисциплина «Экологическое право Республики Казахстан» является юридической 

и изучается всеми студентами, специализирующиеся в различных областях юридической 

науки и практики. 
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Цель курса:    Дисциплина направлена на изучение сущности и особенностей 

правового регулирования экологических отношений в Республике Казахстан, 

особенностях действующего экологического законодательства, а также привития навыков 

использования положений действующих нормативно-правовых актов в области охраны 

окружающей среды в практической деятельности. 

Содержание дисциплины:  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. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Управлять своей профессиональной деятельностью на основе знания сущности 

психологических механизмов, личностных особенностей, установок и 

направленности субъектов, их эмоциональных состояний; 

2) Оперировать юридическими понятиями и категориями,  демонстируя логически 

верную и аргументированную устную и письменную речь; 

3) Применять базовые научно-теоретические знания, современные информационно-

коммуникационные средства и технологии для решения теоретических и 

практических задач в профессиональной деятельности;  

4) Применять технологии управления конфликтами, находящимися в сфере 

правового регулировния. 

5) Овладеть теоретическими и практическими навыками применения норм 

экологического законодательства при решении практических задач;  

6) Самостоятельно понимать необходимость постоянного обновления 

профессиональных знаний в свете динамики развития экологического 

законодательства Республики Казахстан. 

 

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. 

The content of the discipline: The discipline is aimed at studying the nature and features 

of the legal regulation of environmental relations in the Republic of Kazakhstan, the features of 

the current environmental legislation, as well as instilling in them the skills of using the 

provisions of existing regulations in the field of environmental protection in practice. 

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. 

As a result of studying the course the student will: 

1) to manage their professional activities on the basis of knowledge of the essence of 

psychological mechanisms, personal peculiarities, attitudes and orientation of subjects, 

their emotional states; 

2) to operate with legal concepts and categories, using logically correct and reasoned oral 

and written speech; 

3) to apply basic scientific and theoretical knowledge, modern information and 

communication tools and technologies to solve theoretical and practical problems in 

professional activities; 

4) to apply technologies of conflict management in the sphere of legal regulation. 

5) to master theoretical and practical skills of application of norms of environmental 

legislation in solving practical problems; have skills of independent work, understand 

the need  

6) constant updating of professional knowledge in the light of dynamics of development of 

the ecological legislation of the Republic of Kazakhstan. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites. 

Мемлекет және құқық теориясы, ҚР конституциялық құқығы, ҚР әкімшілік 

құқығы. 

Теория государства и права, Конституционное право РК, Административное право 

РК. 
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Theory of State and Law, Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan, 

Administrative Law of the Republic of Kazakhstan. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites. 

ҚР жер құқығы,  Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы 

Земельное право РК,  Предпринимателькое право РК 

Land law of RK, Business Law of the Republic of Kazakhstan 

 

 

Қылмыстық процестегі іс жүргізу құжаттары және ақпараттық 

технологиялар  

Процессуальные документы и информационные технологии в уголовном 

процессе  

Procedural documents and informational technology in criminal proceedings 

Пән қылмыстық қудалау органдары мен соттың іс жүргізу және ұйымдастыру 

қызметінің мазмұны туралы білімді жетілдіруге және тереңдетуге, қылмыстық процесте 

қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдануға, әртүрлі қылмыс түрлерін 

тергеуді ұйымдастыру және іс жүргізу құжаттарын құру кезінде оларды іс жүзінде 

қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. 

Мазмұны: "қылмыстық процестегі іс жүргізу құжаттары және ақпараттық 

технологиялар" курсы қылмыстық процестің әртүрлі сатыларында іс жүргізу құжаттарын 

зерделеуге бағытталған: сотқа дейінгі іс жүргізу (сотқа дейінгі тергеу) сатысында, істі 

прокуратураға беру сатысында, басты сот талқылауы, апелляциялық кассациялық 

шағымдану сатысында, сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеуді тіркеудің бірыңғай базасын 

зерделеуге. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Логикалық дұрыс және дәлелді ауызша және жазбаша сөйлеуді көрсете отырып, 

заңды түсініктер мен санаттарға сүйену;;  

2) Заң техникасы Ережелеріне, нормативтік-құқықтық және жергілікті актілерге, 

іскерлік айналым дәстүрлеріне сәйкес орыс тілінде құқықтық және құқық қолдану 

актілерін құрастыру ;  

3) Кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығы нормаларының іргелі 

ережелерін қолдану;  

4) Түрлі құқықтық құбылыстарды, заңды фактілерді, құқықтық статистиканы, сот 

практикасын, құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастарды талдау; 

5) Кәсіби қызметте теориялық және практикалық міндеттерді шешу үшін базалық 

ғылыми-теориялық білімді, заманауи ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен 

технологияларды қолдану.  

 

Дисциплина направлена на совершенствование и углубление знаний о содержании 

процессуальной и организационной деятельности органов уголовного преследования и 

суда, использовании современных информационных технологий в уголовном процессе, 

формирование умений и навыков их практического использования при организации 

расследования различных видов преступлений и составлении процессуальных 

документов. 

Содержание: Курс «Процессуальные документы и информационные технологии в 

уголовном процессе» направлен на изучение процессуальных документов на разных 

стадиях уголовного процесса: на стадии досудебного производства (досудебного 

расследования), на стадии передачи дела в прокуратуру, на стадии главного судебного 

разбирательства, апелляционного ми кассационного обжалования, а также на изучение 

Единого реестра досудебного расследования, базы «Төрілік». 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Оперировать юридическими понятиями и категориями, демонстрируя логически 

верную и аргументированную устную и письменную речь;  

2) Составлять правореализационные и правоприменительные акты в соответствии и 

с правилами юридической техники, нормативно-правовыми и локальными 

актами, обычаями делового оборота на русском языке;  
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3) Применять фундаментальные положения  нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности;  

4) Анализировать различные правовые явления, юридические факты, правовую 

статистику, судебную практику, правовые нормы и правовые отношения;  

5) Применять базовые научно-теоретические знания, современные информационно-

коммуникационные средства и технологии для решения теоретических и 

практических задач в профессиональной деятельности.  

 

Discipline is aimed at improving and deepening knowledge about the content of the 

procedural and organizational activities of the bodies of criminal prosecution and the court, the 

use of modern information technologies in the criminal process, the formation of skills and 

skills of their practical use in organizing the investigation of various types of crimes and 

drafting procedural documents. 

Contents: the Course "Procedural documents and information technologies in criminal 

proceedings" is aimed at studying procedural documents at different stages of the criminal 

process: at the stage of pre-trial proceedings (pre-trial investigation), at the stage of transfer of 

the case to the Prosecutor's office, at the stage of the main trial, appeal and cassation appeal, as 

well as to study the Unified database of registration of pre-trial investigation. 

Students who have completed the study of this discipline, as a result should: 

1. to operate with legal concepts and categories, demonstrating logically correct and 

reasoned oral and written speech;  

2. to make legal and enforcement acts in accordance with the rules of legal technique, 

legal and local acts, business customs in Russian;  

3. apply the fundamental provisions of the substantive and procedural law in professional 

activity;  

4. analyze various legal phenomena, legal facts, legal statistics, judicial practice, legal 

norms and legal relations;  

5. apply basic scientific and theoretical knowledge, modern information and 

communication tools and technologies to solve theoretical and practical problems in 

professional activities.  

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 

 

 

Сот сараптамасы  

Судебная экспертология  

Theory of legal authorities 

Курстың 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. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы  

1) Түрлі құқықтық құбылыстарды, заңды фактілерді, құқықтық статистиканы, сот 

практикасын, құқықтық нормаларды және құқықтық қатынастарды талдау; 

2) Жекелеген тергеу әрекеттерін жүргізу тактикасын, қылмыстың жекелеген түрлері 

мен топтарын ашу мен тергеудің негізгі әдістемесін қолдану. 
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3) Жеке тергеу әдістерін өткізу тактикаларының негізгі жағдайлары; қылмыстарды 

ашу және тергеулерді ұйымдастыру формалары мен әдістерін;  

4) Жеке және топтық қылмыстарды тергеу мен ашудың негізгі әдістерін;  

5) Экспертизаның негізгі түрлерін, қолдануы алған білім негізінде технико-

криминалистика құралдар және әдістері, тергеу өндірісінде қылмыс іздердін 

бекітулер, алып қоюлары;  

6) Жедел-анықтама, іздеу, криминалистика және басқа есепке алулардың 

формалары;  

7) Тергеу  өндірісінде тактикалық қабылдаулар қолдану ;  

8) Қылмыстардың жекелеген түрлеріне және топтарына тергеу ұйымдарды және 

әдістеме формалары  қолдану керек. 

 

Цель курса: 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 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) анализировать различные правовые явления, юридические факты, правовую 

статистику, судебную практику, правовые нормы и правовые отношения;   

2) применять тактики проведения отдельных следственных действий, основные 

методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.   

3)     формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;  

4) основы методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и 

групп; 

5) основные виды экспертиз, на основе приобретенных знаний применять технико-

криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия следов 

преступления при производстве следственных действий; 

6) использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные 

формы учетов;  

7) использовать тактические приемы при производстве следственных действий;  

8) использовать формы организации и методику расследования отдельных видов и 

групп преступлений. 

 

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 

As a result of training the discipline "Forensic expertology» The student will: 

1) to analyze various legal phenomena, legal facts, legal statistics, judicial practice, legal 

norms and legal relations; 

2) apply tactics for conducting separate investigative actions, the main methods of 

disclosing and investigating certain types and groups of crimes. 

3) forms and methods of organizing the disclosure and investigation of crimes; 

4) The basics of the methodology for the disclosure and investigation of crimes of certain 

types and groups; the main types of examinations, based on the acquired knowledge, 

apply technical and forensic tools and methods for detecting, recording, seizing traces 

of a crime in the course of investigative actions; 
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5) inspect the scene; 

6) use online-inquiry, investigative, criminalistic and other forms of accounting; 

7) use tactics in the production of investigative actions; 

8) use the forms of organization and investigation methods of certain types and groups of 

crimes. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites. 

ҚР қылмыстық құқығы, ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы  

Уголовное право РК, Уголовно-процессуальное право РК 

Criminal Law of RK, the Criminal Procedure Law of RK,  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.  

Криминалистика,  Криминалистика, Forensic science. 

Өндірістік тәжірибе. 

Производственная  практика. 

Productive  practice 

 

 

Халықаралық бұқаралық құқығы 

Международное публичное право 

International public law 

«Халықаралық бұқаралық құқығы» пәні заңдық болып табылады және оны барық 

заң ғылымы мен тәжірибесінің әрі түрлі салаларында оқитын  студенттер оқиды. 

Пәннің мақсаты  – Пән халықаралық құқық нормаларын, адам құқығын қорғаудың 

халықаралық механизмдерін, гуманитарлық құқықты, халықаралық экологиялық 

құқықты, халықаралық құқықтағы жауапкершілікті меңгеруге, мемлекетаралық қарым-

қатынастардағы құқықтық ойлау дағдыларын, әлем мен халықаралық қауіпсіздікті 

қамтамасыз етудің жалпыадамзаттық құндылықтарына бағдарлауды және қазіргі 

заманның жаһандық мәселелерін шешуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

халықаралық құжаттары мен халықаралық тәжірибесіне өз бетінше талдау жасай білуге 

бағытталған. 

Пәннің мазмұны: 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.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Мәдениет, негізгі ақыл-ой іс-әрекеттеріне ие болуды, өмір бойы оқуға ұмтылуды 

көрсету; 

2) Психологиялық механизмдердің мәнін, субъектілердің тұлғалық ерекшеліктерін, 

ұстанымдары мен бағыттылығын, олардың эмоциялық жағдайын білу негізінде 

өзінің кәсіби қызметін басқару; 

3) Логикалық дұрыс және дәлелді ауызша және жазбаша сөйлеуді көрсете отырып, 

заңды ұғымдар мен санаттарға операция жасау; 

4) Кәсіби қызметте теориялық және практикалық міндеттерді шешу үшін базалық 

ғылыми-теориялық білімді, қазіргі ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен 

технологияларды қолдану;  

5) Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалардың 

құқықтары мен заңды мүдделерін соттарда, мемлекеттік билік және жергілікті 

мемлекеттік басқару органдарында, әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдар мен 

мекемелерде кеңес беру, олардың мүдделерін білдіру арқылы қорғауды 

қамтамасыз ету. 

6) Халықаралық деңгейде сауда қатынастарын регламенттейтін нормативтік - 

құқықтық базаны білу; халықаралық құқық элементтерінің өзара іс-қимыл және 

қызмет ету тәртібін меңгеру. 

 

Дисциплина «Международное публичное право» является юридической и 

изучается всеми студентами, специализирующимися в юридической науке и практике. 
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Цели курса – исциплина направлена на изучение норм международного права, 

международных механизмов защиты прав человека, гуманитарного права, 

международного экологического права, ответственности в международном праве, 

формирование знаний, умений и навыков правового мышления в межгосударственных 

отношениях, ориентации на общечеловеческие ценности обеспечения мира и 

международной безопасности и решение глобальных проблем современности, а также на 

умении делать самостоятельный анализ международных документов и международной 

практики Республики Казахстан. 

Содержание дисциплины:  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. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Демонстрировать владение культурой, основными умственными операциями, 

стремление к обучению в течение всей жизни; 

2) Владение знаниями нормативно- правовой базы, регламентирующей торговые 

отношения на международном уровне; усвоение порядка взаимодействия и 

функционирования элементов международного права. 

3) Использование на практике нормативно-правовой базы в международных 

условиях, а также в юриспруденции Р К. 

4) Способность анализировать деятельность субъектов международного права, 

руководствуясь принципами и нормами меж дународного права. 

5) Способность строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения. 

6) Самостоятельно анализировать изменения в законодательстве в области 

международных правовых отношений для поддержания 

 

The discipline "The international public law" is legal and is studied by all students 

specializing in jurisprudence and practice. 

The course purposes – The discipline is aimed at studying the norms of international law, 

international mechanisms for the protection of human rights, humanitarian law, international 

environmental law, responsibility in international law, the formation of knowledge, skills and 

legal thinking in international relations, focusing on the universal values of peace and 

international security and the solution of global problems of our time, as well as the ability to 

make an independent analysis of international documents and international practice of the 

Republic of Kazakhstan. 

The content of the discipline: 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. 

As a result of studying the course the student will: 

1) To demonstrate the possession of culture, the main mental operations, commitment to 

learning throughout life; 

2) knowledge of the legal framework governing trade relations at the international level; 

mastering the order of interaction and functioning of the elements of international law. 

3) Practical use of the legal framework in the international environment, as well as in the 

jurisprudence of the Republic of Kazakhstan. 

4) Ability to analyze the activities of subjects of international law, guided by the principles 

and norms of international law. 

5) Ability to competently build communication based on the goals and situation of 

communication. 

6) Ability to independently analyze changes in legislation in the field of international legal 

relations to maintain 
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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, Administrative Law of the Republic of Kazakhstan. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites.  
Халықаралық жеке құқық 

Международное частное право 

International private law 

 

 

Халықаралық құқық (ағылшын тілінде)  

Международное право (на англ.яз)  

International Law (in English) 

«Халықаралық  құқығы» пәні заңдық болып табылады және оны барық заң ғылымы 

мен тәжірибесінің әрі түрлі салаларында оқитын  студенттер оқиды. 

Пәннің мақсаты  – Пән халықаралық құқық нормаларын, адам құқығын қорғаудың 

халықаралық механизмдерін, гуманитарлық құқықты, халықаралық экологиялық 

құқықты, халықаралық құқықтағы жауапкершілікті меңгеруге, мемлекетаралық қарым-

қатынастардағы құқықтық ойлау дағдыларын, әлем мен халықаралық қауіпсіздікті 

қамтамасыз етудің жалпыадамзаттық құндылықтарына бағдарлауды және қазіргі 

заманның жаһандық мәселелерін шешуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

халықаралық құжаттары мен халықаралық тәжірибесіне өз бетінше талдау жасай білуге 

бағытталған. 

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.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Қазіргі халықаралық құқықтың табиғатын, көздері мен құрылымын түсіну және 

халықаралық құқықтың негізгі тұжырымдамаларын сыни түсіну; 

2) Қазіргі заманғы халықаралық  реттеудің көптеген мәселелерін шешудегі 

халықаралық құқықтың жоғарыда көрсетілген тұжырымдамаларының үлесін тану 

және  сын тұрғысынан бағалау қабілетіне ие болу. 

3) Мәдениетке, негізгі ақыл-ой операцияларына ие болуды, өмір бойы оқуға 

ұмтылуды көрсету; 

4) Психологиялық механизмдердің мәнін, субъектілердің тұлғалық ерекшеліктерін, 

ұстанымдары мен бағыттылығын, олардың эмоциялық жағдайын білу негізінде 

өзінің кәсіби қызметін басқару; 

5) Заңды ұғымдар мен санаттарға сүйеніп логикалық дұрыс және дәлелді ауызша 

және жазбаша сөйлеуді көрсету; 

6) Кәсіби қызметте теориялық және практикалық міндеттерді шешу үшін базалық 

ғылыми-теориялық білімді, қазіргі ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен 

технологияларды қолдану. 

 

Дисциплина «Международное право» является юридической и изучается всеми 

студентами, специализирующимися в юридической науке и практике. 

Цели курса – изучение норм международного права, международных механизмов 

защиты прав человека, гуманитарного права, международного экологического права, 

ответственности в международном праве, формирование знаний, умений и навыков 

правового мышления в межгосударственных отношениях, ориентации на 

общечеловеческие ценности обеспечения мира и международной безопасности и 

решение глобальных проблем современности, а также на умении делать самостоятельный 

анализ международных документов и международной практики Республики Казахстан. 

В данной дисциплине рассматриваются понятие, предмет, источники и система 

международного публичного права; дипломатическое и консульское право; право 
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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. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Понимать природу, источники и структуру современного международного права 

и критически понимать основные концепции международного права;  

2) Обладать способностью распознавать и критически оценивать вклад 

вышеуказанных концепций международного права в разрешении 

многочисленных вопросов урегулирования современного международного 

регулирования.  

3) Демонстрировать владение культурой, основными умственными операциями, 

стремление к обучению в течение всей жизни; 

4) Управлять своей профессиональной деятельностью на основе знания сущности 

психологических механизмов, личностных особенностей, установок и 

направленности субъектов, их эмоциональных состояний; 

5) Оперировать юридическими понятиями и категориями,  демонстируя логически 

верную и аргументированную устную и письменную речь; 

6) Применять базовые научно-теоретические знания, современные информационно-

коммуникационные средства и технологии для решения теоретических и 

практических задач в профессиональной деятельности. 

 

The discipline "The international law" is legal and is studied by all students specializing 

in jurisprudence and practice. 

The course purposes – The discipline is aimed at studying the norms of international law, 

international mechanisms for the protection of human rights, humanitarian law, international 

environmental law, responsibility in international law, the formation of knowledge, skills and 

legal thinking in international relations, focusing on the universal values of peace and 

international security and the solution of global problems of our time, as well as the ability to 

make an independent analysis of international documents and international practice of the 

Republic of Kazakhstan. 

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. 

As a result of studying the course the student will: 

1) to understand the nature, sources and structure of contemporary international law and to 

critically understand the basic concepts of international law; 

2) have the ability to recognize and critically assess the contribution of the above concepts 

of international law in the resolution of numerous issues of settlement of modern 

international regulation. 

3) demonstrate mastery of culture, basic mental operations, commitment to lifelong 

learning; 

4) manage their professional activities on the basis of knowledge of the essence of 

psychological mechanisms, personal characteristics, attitudes and orientation of 

subjects, their emotional States; 

5) operate with legal concepts and categories, demonstrating logically correct and reasoned 

oral and written speech; 

6) apply basic scientific and theoretical knowledge, modern information and 

communication tools and technologies to solve theoretical and practical problems in 

professional activity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites. 

Мемлекет және құқық теориясы,ҚРКонституциялық құқығы.  

Теория государства и права, Конституционное право РК. 

Theory of Stateand Law,Constitutional Law ofthe Republic of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites. 

Халықаралық жеке құқық 



36 

 

Международное частное право 

International private law 

 

 

Адвокатура 

Адвокатура 

Advocacy 

«Адвокатура» пәні заңдық болып табылады және оны  заң ғылымы мен 

тәжірибесінің барлық саласында оқитын  студенттер оқиды. 

Курстың мақсаты: Пән адвокаттың істі шешудің сотқа дейінгі және сот 

сатыларындағы қызметінің ерекшеліктерін зерделеуге бағытталған; азаматтар мен 

ұйымдарға заң көмегінің әр түрлі түрлерін көрсететін адвокаттардың практикалық 

қызметінде теориялық білімдерді қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.  

Пәннің 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. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Адвокат мәртебесін алуға, адвокаттардың құрылуы мен қызметіне, прокурорлық 

қадағалаудың тактикасы мен әдістеріне байланысты практикалық мәселелерді 

шешу үшін адвокатура ұйымының білімін тәжірибеде қолдану 

2) Істі талдау және іс бойынша құқықтық позицияны дамыту, дәлелдемелерді 

зерттеудегі маңызды сәттерді бөліп көрсету. 

3) Сенім білдірушімен қарым-қатынас барысында және сот ісін жүргізу процесінде 

өзінің кәсіби жүріс-тұрысын дұрыс және заңға сәйкес анықтай білу  

4) Қолданыстағы заңнаманың толықтырулары мен өзгерістерін ескере отырып, өз 

білімі мен іскерлігін дербес толықтыра және жетілдіре білу. 

5) Ұлттық және халықаралық құқықтың Адвокаттық қызметі туралы заңнамасының 

нормаларын тиісті жағдайларда және кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында 

қолдану. 

 

Дисциплина «Адвокатура» является юридической и изучается всеми студентами, 

специализирующимися в юридической науке и практике. 

Цель курса: Дисциплина направлена изучение особенностей деятельности адвоката 

на досудебной и судебной стадиях разрешения дела; формирование навыков применения 

теоретических знаний в практической деятельности адвокатов, оказывающих различные 

виды юридической помощи гражданам и организациям. 

Содержание дисциплины:  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. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Использование на практике знаний организации адвокатуры для решения 

практических задач, связанных с приобретением статуса адвоката, созданием и 

деятельностью адвокатских образований, тактики и методики осуществления 

прокурорского надзора. 

2) Способность проводить анализ дела и вырабатывать правовую позицию по делу, 

выделять существенные моменты при исследовании доказательств. 

3) Самостоятельно и в соответствии с законом определять свою линию 

профессионального поведения в ходе коммуникации с доверителем и в процессе 

судопроизводства. 

4) Самостоятельно дополнять и совершенствовать свои знания и умения с учетом 

дополнений и изменений действующего законодательства. 
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5) Применять нормы законодательства об адвокатской деятельности национального 

и международного права в соответствующих условиях и в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

 

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

jurisprudence and practice. 

The course purposes:  The discipline aims to study the features of the lawyer at the pre-

trial and judicial stages of the case; the formation of skills of theoretical knowledge in the 

practice of lawyers providing various types of legal assistance to citizens and organizations. 

The content of the discipline: 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. 

As a result of studying the course the student will: 

1) Practical use of knowledge of the organization of the bar to solve practical problems 

related to the acquisition of the status of a lawyer, the creation and operation of legal 

entities, tactics and methods of prosecutorial supervision.  

2) The ability to analyze the case and develop a legal position on the case, to highlight the 

essential points in the study of evidence. 

3) The ability to correctly and in accordance with the law to determine their line of 

professional conduct in the course of communication with the principal and the judicial 

process. 

4) Ability to independently Supplement and improve their knowledge and skills, taking 

into account the additions and changes in the current legislation. 

5) to apply the norms of the legislation on advocacy of national and international law in 

appropriate conditions and in various spheres of professional activity. 

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   

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. 

Қазақстан Республикасындағы татуластыру рәсімдері 

Примирительные процедуры в Республике Казахстан,  

Conciliatory procedures in Republics of Kazakhstan,  

Өндірістік тәжірибе. 

Производственная  практика. 

Productive  practice 

 

 

Құқықтық риторика және сотта сендіру өнері  

Юридическая риторика и искусство убеждения в суде  

Legal rhetoric and the art of conviction in court 

Пән сот жарыссөзі жағдайында айтылатын тілді меңгеру қабілетін, көпшілік 

алдында сөйлеу мәдениетінің деңгейін қалыптастыруға бағытталған. 

Мазмұны: "құқықтық риторика және сотта сендіру өнері" курсы қолданбалы пән 

ретінде лингвистикалық ғылымдар, философия, психология, логика, ережелер, 

технологиялар және ұйғарымдар жиынтығы, олар іс жүзінде мәдениетке сәйкес келетін 

және заң практикасы процесінде адамдарға әсер ететін сөздерді айтуға және айтуға 

мүмкіндік береді.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Логикалық дұрыс және дәлелді ауызша және жазбаша сөйлеуді көрсете отырып, 

заңды түсініктер мен санаттарға сүйену;;  
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2) Заң техникасы Ережелеріне, нормативтік-құқықтық және жергілікті актілерге, 

іскерлік айналым дәстүрлеріне сәйкес орыс тілінде құқықтық және құқық қолдану 

актілерін құрастыру ; ;  

3) Түрлі құқықтық құбылыстарды, заңды фактілерді, құқықтық статистиканы, сот 

практикасын, құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастарды талдау; 

4) Істі талдау және іс бойынша құқықтық позицияны дамыту, дәлелдемелерді 

зерттеудегі маңызды сәттерді бөліп көрсету. 

5) Қолданыстағы заңнаманың толықтырулары мен өзгерістерін ескере отырып, өз 

білімі мен іскерлігін дербес толықтыра және жетілдіре білу. 

 

Дисциплина направлена на формирование способностей владения языком, уровня 

культуры публичной речи, произносимой в ситуации судебных прений. 

Содержание: Курс «Юридическая риторика и искусство убеждения в суде» как 

прикладная дисциплина содержит набор теоретических положений, которые создаются в 

разных сферах лингвистических наук, философии, психологии, логике, набор правил, 

технологий и предписаний, которые позволяют практически создавать и произносить 

речи, соответствующие культуре и влияющие на людей в процессе юридической 

практики.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Оперировать юридическими понятиями и категориями, демонстрируя логически 

верную и аргументированную устную и письменную речь;  

2) Составлять правореализационные и правоприменительные акты в соответствии и 

с правилами юридической техники, нормативно-правовыми и локальными 

актами, обычаями делового оборота на русском языке;  

3) Анализировать различные правовые явления, юридические факты, правовую 

статистику, судебную практику, правовые нормы и правовые отношения; 

4) проводить анализ дела и вырабатывать правовую позицию по делу, выделять 

существенные моменты при исследовании доказательств. 

5) Самостоятельно дополнять и совершенствовать свои знания и умения с учетом 

дополнений и изменений действующего законодательства. 

 

Discipline is aimed at the formation of language skills, the level of culture of public 

speech, pronounced in a situation of judicial debate. 

Contents: the Course "Legal rhetoric and the art of persuasion in court" as an applied 

discipline contains a set of theoretical provisions that are created in different areas of linguistic 

Sciences, philosophy, psychology, logic, a set of rules, technologies and regulations that allow 

you to practically create and deliver speeches that correspond to culture and affect people in the 

process of legal practice.  

Students who have completed the study of this discipline, as a result should: 

1) Тo operate with legal concepts and categories, demonstrating logically correct and 

reasoned oral and written speech;  

2) Тo make legal and enforcement acts in accordance with the rules of legal technique, 

legal and local acts, business customs in Russian;  

3) analyze various legal phenomena, legal facts, legal statistics, judicial practice, legal 

norms and legal relations; 

4) The ability to analyze the case and develop a legal position on the case, to highlight the 

essential points in the study of evidence. 

5) Ability to independently Supplement and improve their knowledge and skills, taking 

into account the additions and changes in the current legislation. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites. 

Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Қылмыстық құқығы, Криминология, ҚР 

Қылмыстық іс жүргізу құқығы. 

Теория государства и права, Уголовное право РК, Криминология, Уголовно-

процессуальное право РК. 

Theory of state and law, Criminal law of Kazakhstan, Criminology, Criminal procedure 

law of Kazakhstan. 
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Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites. 

Өндірістік тәжірибе. 

Производственная  практика. 

Productive  practice 

 

 

Заңгердің кәсіптік этикасы 

Профессиональная этика юриста 

Professional ethics of the lawyer 

«Заңгердің кәсіби этикасы» пәні заңдық болып табылады және оны барық заң 

ғылымы мен тәжірибесінің әрі түрлі салаларында оқитын  студенттер оқиды. 

Курстың мақсаты: Пән заңгердің кәсіби қызметінің ажырамас бөлігі болып 

табылатын болашақ практикалық қызметті жүзеге асыру негіздерін қалыптастыруға, 

кәсіби ар-намыс, кәсіби борыш ұғымын және мазмұнын анықтауға және түсінуге, 

моральдық сана мен құқықтық сананы дамытуға бағытталған.  

Пәннің 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.         

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Мәдениет, негізгі ақыл-ой іс-әрекеттеріне ие болуды, өмір бойы оқуға ұмтылуды 

көрсету; 

2) Психологиялық механизмдердің мәнін, субъектілердің тұлғалық ерекшеліктерін, 

ұстанымдары мен бағыттылығын, олардың эмоциялық жағдайын білу негізінде 

өзінің кәсіби қызметін басқару; 

3) Материалдық және іс жүргізу құқығындағы адамгершілік аспектілерді анықтау; 

4) Этикалық көзқараспен кәсіби қызметтің фактілерін және құбылыстарын бағалау; 

5) Заң қызметінің түрлі бағыттарының (бейіндерінің) кәсіби этика кодекстерінде 

қалыптасқан талаптарды практикада қолдану; 

6) Құқық қорғау қызметінің адамгершілік құқық негіздерін түсіндіру;;  

7) Қызметтік этикет талаптарын адал орындау.  

 

Дисциплина «Профессиональная этика юриста» является юридической и изучается 

всеми студентами, специализирующиеся в различных областях юридической науки и 

практики. 

Цели курса: Дисциплина направлена на формирование основ осуществления 

будущей практической деятельности, определение и уяснение понятия и содержания 

профессиональной чести, профессионального долга и развитие морального сознания и 

правосознания, наличие которых является неотъемлемой частью профессиональной 

деятельности юриста. 

Содержание дисциплины: 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. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Демонстрировать владение культурой, основными умственными операциями, 

стремление к обучению в течение всей жизни; 

2) Управлять своей профессиональной деятельностью на основе знания сущности 

психологических механизмов, личностных особенностей, установок и 

направленности субъектов, их эмоциональных состояний; 

3) Выявлять нравственные аспекты в материальном и процессуальном праве;  



40 

 

4) Оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 

зрения;  

5) Применять на практике требования, сформулированные в кодексах 

профессиональной этики различных направлений (профилей) юридической 

деятельности;  

6) Объяснять нравственные основы права, правоохранительной деятельности;  

7) Добросовестно выполнять требования служебного этикета.  

 

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:  The discipline is aimed at forming the basis for the implementation 

of future practice, the definition and understanding of the concept and content of professional 

honor, professional duty and the development of moral consciousness and legal consciousness, 

the presence of which is an integral part of the professional activity of a lawyer. 

The content of the discipline:  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. 

As a result of studying the course the student will: 

1) To demonstrate the possession of culture, the main mental operations, commitment to 

learning throughout life; 

2) to manage their professional activities on the basis of knowledge of the essence of 

psychological mechanisms, personal peculiarities, attitudes and orientation of subjects, 

their emotional states; 

3) identify moral aspects in substantive and procedural law;  

4) evaluate the facts and phenomena of professional activity from an ethical point of view; 

5) to apply in practice the requirements formulated in codes of professional ethics of 

various directions (profiles) of legal activity; 

6) explain the moral foundations of law, law enforcement; 

7) conscientiously fulfill the requirements of official etiquette  

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites. 

Қазақстан тарихы, Мемлекет және құқық теориясы. 

История Казахстана, Теория государства и права,   

The history of Kazakhstan, Theory of Government and Rights. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites. 

Адвокатура, Қазақстан Республикасында прокурорлық қадағалау., Кәсіби 

қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық негіздері  

Адвокатура, Прокурорский надзор в Республике Казахстан, Правовые основы 

профессиональной деятельности и антикоррупционной культуры  

Advocacy, Framework for combating corruption, Procurator’s Supervision of RK,  

Legal basics of professional activity and anti-corruptional culture 

 

 

Дінтану 

Религиоведение  

Religious studies 

«Дінтану» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, 

әлемдік және негізгі халықтық діндер жайлы мағлұматтарды, қазіргі Қазақстандағы 

конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді беру болып табылады.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: дінтанудың пәні мен құрылымы, 

дінтанудың діндік-теологиялық анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда болуы; 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) дінтану ғылымының теориялық негіздерін, әлемнің негізгі діни бейнелерін, 

құндылықтар жүйесін, әлемдік діндердің этикалық нормаларын және олардың қоғамды 
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дамыту және жетілдіруде, оның ішінде Қазақстандық қоғамның конфессияаралық 

тұрақтылықты сақтау үшін маңыздылығы туралы білімін көрсете білуі тиіс; 

2) күнделікті өмірде және кәсіби қызметте нақты жағдайды ұғынуға дінтанулық 

зерттеуді қолдану;  

3) қазіргі қоғамдағы діни өмірге қатысты сұрақтарды өз бетінше және ұжымдық 

тұрғыдан түсіну; 

4) әртүрлі көздерден дін туралы ақпаратты талдау; 

5) қоғамдық өмірге белсенді қатысу; 

6) патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету «Рухани жаңғыру» идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу; 

7) азаматтық жауапкершілікке, құқықтық сана-сезімге, төзімділікке, гуманистік 

және демократиялық құндылықтарға ие болу.  

 

Целью курса «Религиоведение» является получение обучающимися общих 

представлений о религии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современном Казахстане, формирование толерантности и 

веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура 

религиоведения, религиозно-теологические определения религии, история религии, 

происхождение религии. 

 В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание теоретических основ религиоведческой науки, 

основных религиозных картин мира, систем ценностей, этических норммировых религий 

и их значение для развития и совершенствования общества, в том числе и в Казахстане, 

принципов межконфессионального согласия в Казахстане; 

2) применять религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности;  

3) самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся религиозной 

жизни в современном обществе; 

4) анализировать информацию о религии из различных источников; 

5) активно участвовать в общественной жизни;  

6) демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности; 

7) обладать гражданской ответственностью, правовым самосознанием, 

толерантностью, приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям. 

 

The purpose of the "Religious studies" course is receiving by students the general ideas of 

religion, world and main national religions, a confessional situation in modern Kazakhstan, 

formation of tolerance and toleration. 

The content of a course includes the following sections: subject and structure of religious 

studies, religious and theological definitions of religion, religion history, origin religions. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) demonstrate knowledge of the theoretical foundations of religious science, the main 

religious pictures of the world, value systems, ethical norms of world religions and its 

importance for the development and improvement of society, including Kazakhstan, the 

principles of interfaith harmony in Kazakhstan; 

2) apply a religious approach to understanding a specific situation in everyday life and in 

professional activities; 

3) comprehend questions concerning religious life in modern society independently and 

collectively; 

4) analyze information about religion from various sources; 

5) actively participate in public life; 

6) show patriotic attitudes, assist in the application of the ideas of “Rukhani zhangyru” in 

social and professional activities;  

7) have civic responsibility, legal identity, tolerance, commitment to humanistic and 

democratic values. 
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Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

ҚР Мемлекет және құқық тарихы,  

История государсвта и права,  

History of state and law of the Republic of Kazakhstan 

 

 

Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық моделі  

Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия  

Kazakhstan model of ethnic tolerance and social harmony 

«Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісі» 

курсының мақсаты білім алушыларда азаматтық қоғам мен қоғамдық келісімнің 

құндылық қағидаларын, толерантты мәдениетті қалыптастыру болып табылады. Пән 

Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамның қалыптасуы мен этносаяси дамуының 

негізгі принциптері мен заңдылықтары туралы тұтас түсініктерді қалыптастыруға 

бағытталған. 

Пәнді оқу азаматтық, мәдени-ағартушылық және ақпараттық – коммуникативтік 

құзыреттілігін дамытуға бағытталған. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) Этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласында ҚР ұлттық 

саясатының мәні мен даму үрдістері туралы; Әлеуметтік-мәдени негіздер мен 

алғышарттар туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының этносаяси және 

этномәдени дамуының ерекшеліктері туралы білімдерді көрсету; 

2) Әлеуметтік-гуманитарлық пәндерді оқытуда, әлеуметтік-мәдени жағдайды 

талдауда, этномәдени даму бағдарламаларының сараптамалық қызметінде 

теориялық білімді қолдану; 

3) Патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету, кәсіби және қоғамдық-саяси 

қызметте «Мәңгілік ел», «Рухани жаңғыру» іргелі идеяларын іске асыруға 

жәрдемдесу; 

4) Азаматтық жауапкершілік мәдениетіне, құқықтық өзін-өзі тануға, төзімділікке, 

гуманистік және демократиялық құндылықтарға бейімділікке ие болу; 

5) Этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру бойынша ғылыми әдебиет пен қолданбалы зерттеулердің 

мазмұнын дербес талдау; 

6) Мемлекеттің этномәдени дамуы мен қоғамдық сананы жаңғырту мемлекеттік 

бағдарламаларын жүзеге асырудың стратегиялық міндеттері мен тетіктерін 

сауатты түсіндіру. 

 

Целью курса «Казахстанская модель межэтнической толерантности и 

общественного согласия» является формирование у обучающихся ценностных установок 

гражданского общества и общественного согласия, толерантной культуры. Дисциплина 

направлена на формирование целостного представления о закономерностях и 

основополагающих принципах этнополитического развития и формирования 

гражданского общества в Республике Казахстане.  

Изучение дисциплины направлено на развитие компетенций гражданственности, 

культурно-просветительской и информационно – коммуникативной. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) Демонстрировать знание о сущности и тенденциях развития национальной 

политики РК в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений; о 

социокультурных основаниях и предпосылках, а также об особенностях 

этнополитического и этнокультурного развития Республики Казахстан; 

2) Применять теоретические знания в преподавании социально-гуманитарных 

дисциплин, в анализе социокультурной ситуации, в экспертной деятельности 

программ этнокультурного развития; 
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3) Демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

реализации фундаментальных идей «Мәңгілік ел», «Рухани жаңғыру» в 

профессиональной и общественно-политической деятельности; 

4) Обладать культурой гражданской ответственности, правовым самосознанием, 

толерантностью, приверженностью гуманистическим и демократическим 

ценностям; 

5) Самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных 

исследований по реализации государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений; 

6) Грамотно интерпретировать стратегические задачи и механизмы реализации 

государственных программ модернизации общественного сознания и 

этнокультурного развития государства. 

 

The aim of the course "Kazakhstan model of interethnic tolerance and social harmony" is 

the formation of students ' values of civil society and social harmony, tolerant culture. The 

discipline is aimed at forming a holistic view of the laws and fundamental principles of ethno-

political development and the formation of civil society in the Republic of Kazakhstan. 

The study of the discipline is aimed at the development of civic competence, cultural and 

educational, information and communication. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) Demonstrate knowledge about the nature and trends of the national policy of the 

Republic of Kazakhstan in the field of interethnic and interfaith relations; the socio-

cultural foundations and prerequisites, as well as the features of ethno-political and 

ethno-cultural development of the Republic of Kazakhstan; 

2) Apply theoretical knowledge in the teaching of social and humanitarian disciplines, in 

the analysis of the socio-cultural situation, in the expert activities of ethno-cultural 

development programs; 

3) To demonstrate Patriotic life attitudes, to assist in the implementation of the 

fundamental ideas of "Mangilik El", "rukhani zhangyru" in professional and socio-

political activities; 

4) Have a culture of civic responsibility, legal identity, tolerance, commitment to 

humanistic and democratic values; 

5) Independently analyze the content of scientific literature and applied research on the 

implementation of state policy in the field of interethnic and interfaith relations; 

6) Correctly interpret the strategic objectives and mechanisms of implementation of state 

programs of modernization of public consciousness and ethno-cultural development of 

the state. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная история Казахстана  

The modern history of Kazakhstan 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

ҚР Мемлекет және құқық тарихы, История государсвта и права, History of state 

and law of the Republic of Kazakhstan 

 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

«Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісі» 

курсының мақсаты білім алушыларда азаматтық қоғам мен қоғамдық келісімнің 

құндылық қағидаларын, толерантты мәдениетті қалыптастыру болып табылады. Пән 

Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамның қалыптасуы мен этносаяси дамуының 

негізгі принциптері мен заңдылықтары туралы тұтас түсініктерді қалыптастыруға 

бағытталған. 

Пәнді оқу азаматтық, мәдени-ағартушылық және ақпараттық – коммуникативтік 

құзыреттілігін дамытуға бағытталған. 
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Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) Этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласында ҚР ұлттық 

саясатының мәні мен даму үрдістері туралы; Әлеуметтік-мәдени негіздер мен 

алғышарттар туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының этносаяси және 

этномәдени дамуының ерекшеліктері туралы білімдерді көрсету; 

2) Әлеуметтік-гуманитарлық пәндерді оқытуда, әлеуметтік-мәдени жағдайды 

талдауда, этномәдени даму бағдарламаларының сараптамалық қызметінде 

теориялық білімді қолдану; 

3) Патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету, кәсіби және қоғамдық-саяси 

қызметте «Мәңгілік ел», «Рухани жаңғыру» іргелі идеяларын іске асыруға 

жәрдемдесу; 

4) Азаматтық жауапкершілік мәдениетіне, құқықтық өзін-өзі тануға, төзімділікке, 

гуманистік және демократиялық құндылықтарға бейімділікке ие болу; 

5) Этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру бойынша ғылыми әдебиет пен қолданбалы зерттеулердің 

мазмұнын дербес талдау; 

6) Мемлекеттің этномәдени дамуы мен қоғамдық сананы жаңғырту мемлекеттік 

бағдарламаларын жүзеге асырудың стратегиялық міндеттері мен тетіктерін 

сауатты түсіндіру. 

 

Целью курса «Казахстанская модель межэтнической толерантности и 

общественного согласия» является формирование у обучающихся ценностных установок 

гражданского общества и общественного согласия, толерантной культуры. Дисциплина 

направлена на формирование целостного представления о закономерностях и 

основополагающих принципах этнополитического развития и формирования 

гражданского общества в Республике Казахстане.  

Изучение дисциплины направлено на развитие компетенций гражданственности, 

культурно-просветительской и информационно – коммуникативной. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) Демонстрировать знание о сущности и тенденциях развития национальной 

политики РК в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений; о 

социокультурных основаниях и предпосылках, а также об особенностях 

этнополитического и этнокультурного развития Республики Казахстан; 

2) Применять теоретические знания в преподавании социально-гуманитарных 

дисциплин, в анализе социокультурной ситуации, в экспертной деятельности 

программ этнокультурного развития; 

3) Демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

реализации фундаментальных идей «Мәңгілік ел», «Рухани жаңғыру» в 

профессиональной и общественно-политической деятельности; 

4) Обладать культурой гражданской ответственности, правовым самосознанием, 

толерантностью, приверженностью гуманистическим и демократическим 

ценностям; 

5) Самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных 

исследований по реализации государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений; 

6) Грамотно интерпретировать стратегические задачи и механизмы реализации 

государственных программ модернизации общественного сознания и 

этнокультурного развития государства. 

 

The aim of the course "Kazakhstan model of interethnic tolerance and social harmony" is 

the formation of students ' values of civil society and social harmony, tolerant culture. The 

discipline is aimed at forming a holistic view of the laws and fundamental principles of ethno-

political development and the formation of civil society in the Republic of Kazakhstan. 

The study of the discipline is aimed at the development of civic competence, cultural and 

educational, information and communication. 

As a result of the development of this discipline the student will: 
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1) Demonstrate knowledge about the nature and trends of the national policy of the 

Republic of Kazakhstan in the field of interethnic and interfaith relations; the socio-

cultural foundations and prerequisites, as well as the features of ethno-political and 

ethno-cultural development of the Republic of Kazakhstan; 

2) Apply theoretical knowledge in the teaching of social and humanitarian disciplines, in 

the analysis of the socio-cultural situation, in the expert activities of ethno-cultural 

development programs; 

3) To demonstrate Patriotic life attitudes, to assist in the implementation of the 

fundamental ideas of "Mangilik El", "rukhani zhangyru" in professional and socio-

political activities; 

4) Have a culture of civic responsibility, legal identity, tolerance, commitment to 

humanistic and democratic values; 

5) Independently analyze the content of scientific literature and applied research on the 

implementation of state policy in the field of interethnic and interfaith relations; 

6) Correctly interpret the strategic objectives and mechanisms of implementation of state 

programs of modernization of public consciousness and ethno-cultural development of 

the state. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Философия, Әлеуметтану, Қазақстан тарихы, Мәдениеттану 

Философия, Социология, История Казахстана, Культурология 

Philosophy, Sociology, History of Kazakhstan, Culturology 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

ҚР Мемлекет және құқық тарихы,  

История государсвта и права,  

History of state and law of the Republic of Kazakhstan 

 

 

Ұлттық дәстүрлері  

Национальные традиции  

National traditions  

Пәнді меңгерудің мақсаты. қазақ және Қазақстан Республикасының өзге де 

халықтарының рухани мұрасын дамытуға негізделген ұлттық ерекшелік деңгейі жоғары 

тұлғаны қалыптастыру; жеке тұлғаны әлеуметтендіру дамыту; оларда ұлттық мәдени 

құндылықтардың тарихын және әдістемесін дамыту, әсіресе, қазіргі қазақ мәдениеті мен 

өркениетінің мәселесіне студенттердің қызығушылығын ояту; Қазақ мәдениетінің 

феноменін, түрлі аспектілерін, ерекшеліктерін ашып көрсету; сипаттамалары және негізгі 

түрлері мен әлеуметтік-мәдени аспектіде қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның 

субмәдениеттарінің табиғаты. 

Курс мазмұны: Қазақ мәдениетінің тарихы, Қазақстан Республикасында қазіргі 

заманғы мәдени үрдісті түсіну үшін негіз ретінде; Қазақстан мен көршілес 

мемлекеттердің достығы, олардың жұмыс істеуі және даму заңдылықтары аумағында 

болған дәстүрлі қоғамдардың мәдениет дамуының негізгі кезеңдері; рәсімдері, салт-

дәстүрлер, ойындар мен мерекелер, қазақ халқының ұлттық киімі, ұлттық мәдениеттегі 

әйел бейнесі. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар, халықтың өмір салты, оның әдеттері, ұлттық 

ерекшеліктері, қазақтардың әдебі мен ділінің негіздері туралы білімдерін көрсету; 

2) дәстүрлерге адалдық, ата-бабаларымыздың, отбасында үлкендердің және 

балалардың естелігіне құрметпен қарау;  

3) басқа мәдениеттер мен діндерге қатысты төзімділік танытуға;  

4) қарым-қатынас этикеті мен мәдениетін меңгеру; 

5) тұрақты дамуды іске асыру кезінде талдамалық және басқарушылық міндеттерді 

шешу үшін қажетті Қазақстанның мәдениет саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жүргізу. 

6) Қазақстан Республикасындағы қазіргі заманғы мәдени процесті түсіну;  

7) қоғамдық және кәсіби қызметте "Рухани жаңғыру" идеясын қолдануға 

жәрдемдесу. 
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Цель курса «Национальные традиции»: формирование личности с высоким 

уровнем национального самосознания на основе освоения ею духовного наследия 

казахского и других народов Республики Казахстан; развитие этнической 

социализированности личности; пробудить интерес у студентов к проблеме ценностей 

казахской культуры, особенности современной казахской культуры и цивилизации в их 

историческом и методологическом развитии; раскрыть специфику различных аспектов 

проявления феномена казахской культуры; характерные черты и сущности основных 

типов и субкультур современного казахстанского общества в социокультурном аспекте. 

Содержание курса: история казахской культуры как основа для понимания 

современного культурного процесса в Республике Казахстан; основные этапы развития 

культуры традиционных обществ, существовавших на территории Казахстана и 

сопредельных государств содружества, закономерности их функционирования и 

развития; обряды,традиции и обычаи, игры и праздники, национальный костюм 

казахского народа, образ женщины в национальной культуре.  

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания о традициях и обычаях, укладе жизни народа, его 

привычках, национальных особенностях; основах этикета и менталитете казахов; 

2)проявлять верность традициям, уважительное отношение к памяти предков, 

старшим в семье и детям;  

3) проявлять толерантность по отношению к другим культурам и религиям;  

4) владеть этикетом и культурой общения; 

5) проведить научно-исследовательские работы в области культуры Казахстана, 

необходимых для решения аналитических и управленческих задач при реализации 

устойчивого развития. 

6) понимать современный культурный процесс в Республике Казахстан;  

7) содействовать в применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и 

профессиональной деятельности. 

  

The aim of the course: the formation of personality with a high level of national identity 

based on the development of its spiritual heritage of the Kazakh and other peoples of the 

Republic of Kazakhstan; development of ethnic socialization of the individual; to arouse the 

interest of students to the problem of the Kazakh cultural values, especially the modern Kazakh 

culture and civilization in their historical and methodological development; disclose the 

specifics of the various aspects of the phenomenon of Kazakh culture; the characteristics and 

nature of the basic types and subcultures of the modern Kazakh society in the socio-cultural 

aspect. 

Course content: history of Kazakh culture as a basis for understanding contemporary 

cultural process in the Republic of Kazakhstan; the basic stages development of culture of 

traditional societies that existed on the territory of Kazakhstan and neighboring Commonwealth 

states, the laws of their functioning and development; rituals, traditions and customs, games and 

holidays, national costume of the Kazakh people, the image of women in the national culture. 

As a result of the development of the discipline the student will: 

1) to demonstrate knowledge about traditions and customs, way of life of the people, its 

habits, national features; basics of etiquette and mentality of Kazakhs; 

2) show loyalty to traditions, respect for the memory of ancestors, elders in the family and 

children;  

3) show tolerance towards other cultures and religions;  

4) know the etiquette and culture of communication; 

5) conduct research in the field of culture of Kazakhstan, necessary to solve analytical 

and management problems in the implementation of sustainable development. 

6) understand the modern cultural process in the Republic of Kazakhstan;  

7) to promote the application of the ideas of "rukhani zhangyru" in public and 

professional activities. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Философия, Әлеуметтану, Қазақстан тарихы, Мәдениеттану 

Философия, Социология, История Казахстана, Культурология 
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Philosophy, Sociology, History of Kazakhstan, Culturology 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 
ҚР Мемлекет және құқық тарихы,  

История государсвта и права, 

History of state and law of the Republic of Kazakhstan 

 

 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық 

негіздері  

Правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционной культуры  

Legal basics of professional activity and anti-corruptional culture 

 Курстың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге және заңдылықты 

сақтауға ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті мен парасаттылығын 

қалыптастыру. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды қазақстандық құқықтық жүйенің 

негіздерімен, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық 

нормалармен таныстыруға; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, түрлі 

көріністері туралы білім алуға; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға 

бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен міндеттері, қазақстандық 

құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздері туралы білімді жүйелеу; оларды өмірдің түрлі 

салаларында іске асыру;  

2) сыбайлас жемқорлықтың маңыздылығын, оның пайда болу формалары мен 

себептерін түсіндіру; 

3) сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау іскерлігін көрсету; 

4) заңға сәйкес шешімдер қабылдау және әрекеттер жасау; 

5) құқықтық тұрғыдан қызметтің (әрекетсіздіктің) нәтижелері мен салдарын талдау 

және бағалау; 

6) күнделікті өмірде парасатты мінез-құлық моделін құру. 

 

Цель курса: формирование правовой культуры и добропорядочности личности, 

способствующей противодействию коррупции и соблюдению законности. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с основами 

казахстанской правовой системы; правовыми и нравственно-этическими нормами в сфере 

профессиональной деятельности; на получение знаний о сущности и факторах, 

различных проявлениях коррупции; формирование антикоррупционной культуры. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) систематизировать знания о правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина, основах казахстанской правовой системы и законодательства; реализовывать 

их в различных сферах жизнедеятельности;  

2) объяснять сущность коррупции, формы проявления и причины её 

происхождения; 

3) демонстрировать умение критического анализа коррупционных явлений; 

4) принимать решения и совершать действия в соответствии с законом; 

5) анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

6) создавать модель добропорядочного поведения в повседневной жизни. 

 

The aim of the course is the formation of a legal culture and integrity of the individual, 

contributing to the fight against corruption and the rule of law. 

Course contents: the training course aims at introducing students with the fundamentals 

of the Kazakhstan legal system; the legal and ethical norms in the sphere of professional 

activities; the provision of comprehensive knowledge about the essence and factors for various 

manifestations of corruption; the formation of anti-corruption culture. 

As a result of studying the course the student will be able to: 
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1) systematize knowledge about the rights, freedoms and duties of man and citizen, the 

basics of Kazakhstan's legal system and legislation; implement them in various spheres of life; 

2) explain the essence of corruption, forms of manifestation and causes of its origin; 

3) demonstrate the ability to critically analyze corruption phenomena; 

4) make decisions and act in accordance with the law; 

5) analyze and evaluate the results and consequences of activities (inaction) from a legal 

point of view; 

6) create a model of good behavior in everyday life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 
Криминология  

Криминология 

Criminology 

 

 

Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары 

Правоохранительные органы Республики Казахстан 

Law enforcement agencies of the Republic of Kazakhstan 

Пәннің мақсаты: Студенттерде құқық қорғау органдарын құру жүйесі мен логикасы 

туралы, олардың орындайтын құқық қорғау қызметі туралы, олардың бір-бірімен және 

басқа да мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдармен өзара іс-қимылы, олардың 

қызметінің құқықтық негізі туралы нақты түсінік қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Құқық қорғау органдары мен мекемелерін құруға, олардың 

жүйесіне, құрылымына, кадр құрамына және қызметтің негізгі бағыттарына байланысты 

құқықтық нормалардың жиынтығы және олар реттейтін қатынастар, сондай-ақ тарихи 

және салыстырмалы-құқықтық сипаттағы мәліметтер. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) Логикалық дұрыс және дәлелді ауызша және жазбаша сөйлеуді көрсете отырып, 

заңды ұғымдар мен санаттарға операция жасау; 

2) Кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығының іргелі ережелері мен 

нормаларын қолдану;  

3) заңдылық пен құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі лауазымдық міндеттерді орындау; 

4) құқық қорғау органдары қызметінің жүйесі, құрылымы мен мазмұны 

мәселелеріне арналған құқықтық нормаларды түсіндіру,  

5) қазіргі заманғы ақпараттық көздерді пайдалана отырып, Құқық қорғау 

органдарының қызметі саласындағы білімді жетілдіру;  

6) сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік мінез-құлық танытуға қабілетті. 

 

Цель дисциплины: Формирование у студентов четкого представления о системе и 

логике построения правоохранительных органов, о выполняемой ими 

правоохранительной деятельности, об их взаимодействии друг с другом и иными 

государственными и негосударственными организациями, правовой основе их 

деятельности. 

Содержание дисциплиныа: Совокупность правовых норм и регулируемые ими 

отношения, связанные с образованием правоохранительных органов и учреждений, их 

системой, структурой, кадровым составом и основными направлениями деятельности,  а 

также сведения исторического и сравнительно-правового характера. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) Оперировать юридическими понятиями и категориями,  демонстируя логически 

верную и аргументированную устную и письменную речь; 

2) Применять фундаментальные положения  и нормы материального и   

процессуального   права   в профессиональной деятельности;  
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3) Выполнять должностные   обязанности   по обеспечению   законности   и 

правопорядка,  безопасности личности, общества, государства; 

4) Толковать правовые нормы, посвященные вопросам системы, структуры и 

содержания деятельности правоохранительной органов,  

5) Совершенствовать знания в области деятельности правоохранительных органов, 

используя современные информационные источники;  

6) Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

The purpose of the course: the Formation of students a clear idea of the system and the 

logic of building law enforcement agencies, their law enforcement activities, their interaction 

with each other and other state and non-governmental organizations, the legal basis of their 

activities. 

Content of discipline: A set of legal norms and regulated relations related to the formation 

of law enforcement agencies and institutions, their system, structure, personnel and main 

activities, as well as information of historical and comparative legal nature. 

As a result of the discipline the student will: 

1) operate with legal concepts and categories, demonstrating logically correct and 

reasoned oral and written speech; 

2) to apply fundamental provisions and norms of substantive and procedural law in 

professional activity;  

3) perform duties on ensuring legality and law and order, safety of the person, society, 

the state; 

4) interpret legal norms on the system, structure and content of law enforcement 

agencies,  

5) improve knowledge in the field of law enforcement, using modern information 

sources;  

6) be intolerant of corrupt behaviour. 

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 Республики Казахстан  

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 supervision 

in the Republic of Kazakhstan. 

 

Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы 

Предпринимательское право Республики Казахстан  

Business Law of the Republic of Kazakhstan 

«Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы» пәні заңдық болып табылады 

және оны  заң ғылымы мен тәжірибесінің азаматтық-құқықтық саласында оқитын  

студенттер оқиды. 

Курстың мақсаты:  Пән ҚР-дағы кәсіпкерлік құқықтың теориялық негіздерін 

оқытуға, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар арасындағы қатынастарды 

құқықтық реттеу механизмі туралы біртұтас түсінігін қалыптастыруға, сондай-ақ 

кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеу саласында заңгерлерді даярлаудың кәсіби деңгейін 

жетілдіруге, кәсіпкерлік қызметтегі құқықтық қатынастар мен құқықтық нормаларды 

талдаудың кәсіби дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. 
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Пәннің мазмұны:  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.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалардың 

құқықтары мен заңды мүдделерін соттарда, мемлекеттік билік және жергілікті 

мемлекеттік басқару органдарында, әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдар мен 

мекемелерде кеңес беру, олардың мүдделерін білдіру арқылы қорғауды 

қамтамасыз ету; 

2) Заң техникасы Ережелеріне, нормативтік құқықтық және жергілікті актілерге, 

іскерлік айналым дәстүрлеріне сәйкес үш тілде: қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде құқықтық және құқық қолдану актілерін құрастыру; 

3) Құқықтық реттеу саласындағы жанжалдарды басқару технологияларын қолдану. 

4) Нақты жағдайларда құқықтық нормаларды қолдану, кәсіпкерлік құқық 

саласындағы заңды түсініктер мен санаттарға сүйену, еркін бағдарлай білу, 

теория мен практиканың, кәсіпкерлік қызмет саласындағы заңды мәселелерін 

талдай білу және шеше білу, олардың мүмкін болатын салдарын болжай білу; 

5) Заң проблемасын шешу жоспарын құру үшін сабақтас құқық салаларының 

білімін пайдалану, заң ісінің мән-жайларын зерттей білу және негізделген 

шешімдер қабылдай білу; 

6) Пайда болған өзгерістерге және жаңа идеялардың генерациясына бейімделудің 

жоғары дәрежесіне ие болу. 

 

Дисциплина «Предпринимательское право Республики Казахстан» является 

юридической и изучается студентами гражданско-правового профиля, 

специализирующимися в юридической науке и практике. 

Цели курса: Дисциплина направлена на изучение теоретических основ 

предпринимательского права в РК, формирование целостного представления о механизме 

правового регулирования отношений между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, а также совершенствование профессионального 

уровня подготовки юристов в сфере правового регулирования предпринимательской 

деятельности, выработке профессиональных навыков анализа юридических норм и 

правовых отношений в предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: 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. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Обеспечить защиту прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 

интересов юридических лиц путём консультирования, представления их 

интересов в судах, органах государственной власти, местного государственного 

управления, организациях и учреждениях различных форм собственности; 

2) Составлять правореализационные и правоприменительные акты в соответствии с 

правилами юридической техники, нормативными правовыми и локальными 

актами, обычаями делового оборота на трех языках: казахском, русском и 

английском; 

3) Применять технологии управления конфликтами, находящимися в сфере 

правового регулирования.  

4) Применять правовые нормы в конкретных ситуациях,  умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями в области предпринимательского права,  

свободно ориентироваться, уметь анализировать и решать юридические проблемы 

теории и практики, в сфере предпринимательской деятельности, предвидеть их 

возможные последствия;  
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5) Использование знаний смежных отраслей права для составления плана решения 

юридической проблемы, умение исследовать обстоятельства юридического дела и 

принимать обоснованные решения;  

6) Обладать высокой степенью адаптации к возникающим изменениям и генерации 

новых идей. 

 

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. 

Course purposes: Discipline aimed at the study of the theoretical foundations of business 

law in Kazakhstan, the formation of comprehensive view of the mechanism of legal regulation 

of the relations between persons engaged in entrepreneurial activities, as well as improving the 

professional level of training of lawyers in the sphere of legal regulation of entrepreneurial 

activities, development of professional skills analysis of legal norms and legal relations in 

business. 

The content of the discipline: 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. 

As a result of studying the course the student will: 

1) to ensure protection of human and civil rights and freedoms, rights and legitimate 

interests of legal entities by consulting, representing their interests in courts, public 

authorities, local government, organizations and institutions of various forms of 

ownership; 

2) to draw up legal and enforcement acts in accordance with the rules of legal 

technology, regulatory legal and local acts, business customs in three languages: 

Kazakh, Russian and English; 

3) to apply technologies of conflict management in the sphere of legal regulation. 

4) Apply legal norms in specific situations, the ability to operate with legal concepts and 

categories in the field of business law, freely navigate, be able to analyze and solve 

legal problems of theory and practice in the field of business, to anticipate their 

possible consequences; 

5) the use of knowledge of related branches of law to plan solutions to legal problems, 

the ability to investigate the circumstances of a legal case and make informed 

decisions; 

6) have a high degree of adaptation to emerging changes and generate new ideas. 

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.  

Қазақстан Республикасындағы татуластыру рәсімдері 

Примирительные процедуры в Республике Казахстан 

Conciliatory procedures in Republics of Kazakhstan 

Өндірістік тәжірибе. 

Производственная  практика. 

Productive  practice 

 

 

Қазақстан Республикасында прокурорлық қадағалау 

Прокурорский надзор в Республике Казахстан 

Procurator’s Supervision of RK 

Курстың мақсаты : прокуратура органдар қызмет туралы ,оның басты қызметі, 

институты және прокурорлық қызметтегі индетерминизм игеріп шығу. 
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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. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығының іргелі ережелері мен 

нормаларын қолдануға;  

2) заңдылық пен құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі лауазымдық міндеттерді орындауға;;  

3) прокурорлық қадағалаудың жекелеген салаларында заңдардың типтік бұзылуы, 

оларды анықтау және жою тәсілдері.  

4) қылмыстық істерді тергеу және сотта қарау кезінде барлық тергеу әрекеттерін 

жүргізуге;  

5) қылмыстық процестің барлық сатылары бойынша қажетті іс-әрекеттер жүргізуге 

және оларға тиісті құқықтық актілер жасауға; ;  

6) қылмыстық істер бойынша өкілдер рөлінде болуға; прокурордың негізгі 

қадағалау өкілеттіктерін іске асыруға, оның ішінде заңдардың бұзылуын анықтау 

мақсатында прокурорлық тексеру дайындауға және жүргізуге; 

 7) құқықтық нормаларды дұрыс қолдануға құқығы бар. 

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.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) применять фундаментальные положения и нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

2) выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

3) типичные нарушения законов в отдельных отраслях прокурорского надзора, 

способы их выявления и устранения.  

4) при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел производить все 

следственные действия; 

5) производить необходимые действия и составлять соответствующие им правовые 

акты по всем стадиям уголовного процесса; 

6) 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;  

7) правильно применять правовые нормы. 

 

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.  

As a result of training the discipline "Prosecutorial supervision in the Republic of 

Kazakhstan" the student will be; 

1) apply the fundamental provisions and norms of substantive and procedural law in 

professional activities  

2) perform official duties to ensure law and order, the security of the individual, society, 

state;  
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3) typical violations of laws in certain branches of prosecutorial supervision, methods for 

their identification and elimination. 

4) during the investigation and judicial examination of criminal cases, carry out all 

investigative actions;  

5) to carry out the necessary actions and draw up legal acts corresponding to them at all 

stages of the criminal process;  

6) Act as representatives in criminal matters; implement the basic supervisory powers of 

the prosecutor, including the preparation and conduct of a prosecutor’s audit in order to 

establish a violation of laws;  

7) apply the legal rules correctly. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites. 

Мемлекет және құқық теориясы, Мемлекет және құқық тарихы, ҚР құқық қорғау 

органдары, ҚР әкімшілік құқығы. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу 

құқығы 

Теория государства и права, История государства и права РК, Правоохранительные 

органы РК, Административное право РК. Уголовно процессуальное право Республики 

Казахстан 

Criminally judicial right for Republic of Kazakhstan.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. 

Қылмыстарды саралаудың теориялық негіздері,  

Теоретические основы квалификаций преступлений  

Theoretical bases of qualification of crimes 

 

 

Халықаралық интеллектуалды меншік құқығы (ағылшын тілінде) 

Международное право интеллектуальной собственности (на англ.языке) 

International intellectual property law (in English Language) 

"Халықаралық интеллектуалды меншік құқығы" пәні заң ғылымы мен 

тәжірибесінде маманданған барлық студенттермен оқытылады. 

Курстың мақсаты –студенттердің Халықаралық интеллектуалды меншік құқығы 

және оны құқықтық реттеу туралы түсінігін қалыптастыру. 

Пән Халықаралық интеллектуалды меншік құқығы, Халықаралық құқықтағы 

авторлық құқықты қорғау, авторлық құқықты қорғау конвенциясы, зияткерлік меншік 

құқығының сауда аспектілері бойынша келісімдер, Зияткерлік меншік құқығын қорғау 

бойынша Дүниежүзілік ұйымды құру бойынша Келісімнің негізгі сипаттамаларын 

зерттеуге бағытталған.; авторлық құқықтарды, халықаралық сауда маркасын қорғау және 

жосықсыз бәсекелестіктен қорғау жүйесінде автордың моральдық құқықтарын қорғау, 

таңбаларды халықаралық тіркеу туралы Мадрид келісімі және таңбаларды халықаралық 

тіркеу туралы Мадрид келісіміне хаттама, таңбалардың бейнелеу элементтерінің 

халықаралық сыныптамасын құру туралы Вена келісімі (1973 ж.) Дүниежүзілік 

зияткерлік меншік ұйымын құратын Конвенция (ДЗМҰ Конвенциясы) (1967 ж.), 

халықаралық және Еуропалық патенттік құқық, Өнеркәсіптік меншікті қорғау жөніндегі 

Париж конвенциясы (1883 ж.)), Биологиялық әртүрлілік туралы Конвенция, Зияткерлік 

меншік және қоғамдық игілікке қатысты туындыларды қорғау, Адам құқықтары және 

зияткерлік меншік құқықтарын қорғауға бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Негізгі ақыл-ой операцияларын меңгеруді, өмір бойы оқуға ұмтылуды көрсету; 

психологиялық механизмдердің мәнін, субъектілердің тұлғалық ерекшеліктерін, 

ұстанымдары мен бағытын, олардың эмоциялық жағдайын білу негізінде  

мәдениетін көрсете отырып өзінің кәсіби қызметін басқару;  

2) Логикалық дұрыс және дәлелді ауызша және жазбаша сөйлеуді дамыта отырып, 

заңды ұғымдар мен санаттарға сүйену; 

3) Кәсіби қызметте теориялық және практикалық міндеттерді шешу үшін базалық 

ғылыми-теориялық білімді, қазіргі ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен 

технологияларды қолдану; 
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4) Әр түрлі құқықтық құбылыстарды, заңды фактілерді, құқықтық статистиканы, сот 

практикасын, құқықтық нормаларды және құқықтық қатынастарды талдау; 

5) Авторлық және патенттік құқықтарды, сауда белгісін қорғау мәселелерін 

реттейтін негізгі халықаралық келісімдер, сондай-ақ олардың қазіргі әлемдегі рөлі 

мен ықпалы; 

6) Халықаралық зияткерлік меншік құқығы саласын тану және осы салада өз 

білімдерін көрсету; 

 

Дисциплина «Международное право интеллектуальной собственности» изучается 

всеми студентами, специализирующимися в юридической науке и практике. 

Цель курса –формирование у студентов представления о международном праве 

интеллектуальной собственности и его правовом регулировании.           

 Дисциплина направлена на изучение сущности международного права 

интеллектуальной собственности, защиты авторских прав в международном праве, 

Бернской конвенции по охране авторских прав, Соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности, основных характеристик соглашения по созданию 

Всемирной организации по охране прав интеллектуальной собственности; защита 

моральных прав автора в системе охраны авторских прав, Международной Торговой 

марки и защиты от недобросовестной конкуренции, Мадридское соглашение о 

международной регистрации знаков и Протокол к Мадридскому соглашению о 

международной регистрации знаков, Венское соглашение об учреждении 

Международной классификации изобразительных элементов знаков (1973 г.) Конвенция, 

учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (Конвенция 

ВОИС) (1967 г.), Международное и Европейское патентное право, Парижская конвенция 

по охране промышленной собственности (1883 г.), Конвенция о биологическом 

разнообразии, Интеллектуальная собственность и защита произведений, относящихся к 

общественному достоянию, Права человека и защита прав интеллектуальной 

собственности. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Демонстрировать владение культурой, основными умственными операциями, 

стремление к обучению в течение всей жизни; управлять своей профессиональной 

деятельностью на основе знания сущности психологических механизмов, 

личностных особенностей, установок и направленности субъектов, их 

эмоциональных состояний; 

2) Оперировать юридическими понятиями и категориями,  демонстируя логически 

верную и аргументированную устную и письменную речь; 

3) Применять базовые научно-теоретические знания, современные информационно-

коммуникационные средства и технологии для решения теоретических и 

практических задач в профессиональной деятельности;  

4) Анализировать различные правовые явления, юридические факты, правовую 

статистику, судебную практику, правовые нормы и правовые отношения;  

5) Основные международные соглашения, регулирующие вопросы защиты 

авторских и патентных прав, торгового знака, а также их влияние и роль в 

современном мире. 

6) Распознавать отрасли международного права интеллектуальной собственности и 

демонстрировать свои знания в этой отрасли; 

 

The discipline "International intellectual property law" is legal and is studied by all 

students specializing in jurisprudence and practice. 

The purpose of the course: is an introduction to the international dimension of intellectual 

property law and its regulative framework. 

Content: Justification of the international intellectual property and copyright law. 

International Copyright: Berne Convention and Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights (TRIPS). The main principles of the Berne convention. The principles and features of the 

WIPO copyright treaty. Concepts of Authorship and Creativity in Law and Cultural Theory; 

Moral Rights General Concept of Copyright and Author’s Right Systems Authorship and 

Copyright International Trade Mark Law and Protection of Unfair Competition Madrid 
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Agreement concerning the International Registration of Marks 1891 and Madrid Protocol of 

1989, Vienna Trade Mark Registration Treaty, 1973 (TRT) Convention establishing WIPO 

International and European Patent Law, The Paris Industrial Property Convention 1883 – “Paris 

Convention”, Convention on Biological Diversity (CBD), European Union Patent Law, 

Intellectual Property (Copyright, Patents) and the Public Domain. The Relationship between 

Human Rights and Intellectual Property 

As a result of studying the course the student will know: 

1) To demonstrate the possession of culture, the main mental operations, commitment to 

learning throughout life; 

2) to manage their professional activities on the basis of knowledge of the essence of 

psychological mechanisms, personal peculiarities, attitudes and orientation of subjects, 

their emotional states; 

3) to operate with legal concepts and categories, using logically correct and reasoned oral 

and written speech; 

4) to apply basic scientific and theoretical knowledge, modern information and 

communication tools and technologies to solve theoretical and practical problems in 

professional activities; 

5) International intellectual property regulative framework, especially in patents, copyright 

and trade marks – and their role in the market place, 

6) Be able to identify the different layers and areas of international IP law and demonstrate 

an understanding of substantive IP law in a competent manner; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites. 

Мемлекет және құқық теориясы,Әкімшілік құқығы,ҚРКонституциялық құқығы.  

Теория государства и права, Гражданское право, Право интеллектуальной 

собственности Республики Казахстан. 

Theory of Stateand Law,Civil Law, Intellectual Property Law ofthe Republic of 

Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites. 

Халықаралық жеке құқық 

Международное частное право 

International private law 

 

Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару құқығы 

Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан 

Penal law of the Republic of Kazakhstan 

Курстың мақсаты: Пән қылмыстық-атқару заңнамасының мазмұнын зерттеуге, 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде жазаларды 

орындау ерекшеліктерімен танысуға бағытталған. 

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. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Психологиялық механизмдердің мәнін, тұлғалық ерекшеліктерін, субектілердің 

ұстанымдары мен бағытын, олардың эмоциялық жағдайын білу негізінде өзінің 

кәсіби қызметін басқару;  

2) Заңдылық пен құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі лауазымдық міндеттерді орындау; 

3) Әр түрлі құқықтық құбылыстарды, заңды фактілерді, құқықтық статистиканы, сот 

практикасын, құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастарды талдау; 
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4) Жекелеген тергеу әрекеттерін жүргізу тактикасын, қылмыстың жекелеген түрлері 

мен топтарын ашу мен тергеудің негізгі әдістемесін қолдану; 

5) Қазақстандық және шетелдік қылмыстық-атқару заңнамасын, оны қолдану 

тәжірибесін, ғылыми көзқарастарды талдау; 

6) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару жүйесінің органдары мен 

мекемелерінде адам құқықтары бұзылуының алдын алу және қылмыстық-атқару 

нормаларын құрастыру; 

Цель Дисциплин: Дисциплина направлена на изучение содержания уголовно-

исполнительного законодательства, ознакомление с особенностями исполнения 

наказаний в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан. 

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. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Управлять своей профессиональной деятельностью на основе знания сущности 

психологических механизмов, личностных особенностей, установок и 

направленности субектов, их эмоциональных состояний; 

2) Выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства;  

3) Анализировать различные правовые явления, юридические факты, правовую 

статистику, судебную практику, правовые нормы и правовые отношения;  

4) Применять тактики проведения отдельных следственных действий, основные 

методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений; 

5) Анализировать казахстанское и зарубежное уголовно-исполнительное 

законодательство, практику его применения, научные воззрения; 

6) Конструировать уголовно-исполнительные нормы и превенции нарушений прав 

человека в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системе Казахстан; 

Discipline purpose: Discipline is aimed at studying the content of the penal legislation, 

introduction with the peculiarities of the execution of sentences in the institutions of the 

penitentiary system of the Republic of Kazakhstan. 

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. 

As a result of studying the course the student will: 

1) Manage their professional activities on the basis of knowledge of the essence of 

psychological mechanisms, personal characteristics, attitudes and orientation of 

subjects, their emotional States;  

2) Perform official duties to ensure law and order, security of the individual, society, state;  

3) Analyze various legal phenomena, legal facts, legal statistics, judicial practice, legal 

norms and legal relations; 
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4) To apply tactics of carrying out separate investigative actions, the basic techniques of 

disclosure and investigation of separate types and groups of crimes; 

5) To analyze the Kazakh and foreign penal legislation, the practice of its application, 

scientific views; 

6) Draft criminal Executive norms and prevention of human rights violations in the bodies 

and institutions of the criminal Executive system of Kazakhstan.  

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites. 

ҚР конституциялық құқығы, ҚР Қылмыстық құқығы. 

Конституционное право РК, Уголовное право РК. 

Constitutional law of RK, Law Enforcement RK, Criminal Law of the RK. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites. 

Өндірістік тәжірибе. 

Производственная  практика. 

Productive  practice 

  

Қазақстан Республикасындағы татуластыру рәсімдері 

Примирительные процедуры в Республике Казахстан 

Conciliatory procedures in Republics of Kazakhstan  

Курстың мақсаты Пән бітімгерлік рәсімдерді қолдану кезінде туындайтын 

қатынастарды құқық туралы дауларды реттеудің баламалы тәсілі ретінде зерделеуге, 

сондай-ақ студенттерде бітімгерлік рәсімдерді дамыту, субъективті құқықтарды 

қорғаудың соттан тыс нысандарын, арбитраж институттарын, медиация, делдалдық және 

т.б. саласында қазіргі заманғы іргелі білімді қалыптастыруға бағытталған; бітімгерлік 

құжаттарды (келісімдер, шарттар) жасау дағдыларын дамыту; бітімгерлік рәсімдерді 

жасау кезінде материалдық және іс жүргізу заңнамасының нормаларын түсіндіре және 

қолдана білуге дағдыландыруға бағытталған. 

Пәннің мазмұны:  Қазақстан Республикасында соттан тыс медиацияны реттеудің 

құқықтық институты ерекшеліктері мен табиғи құқығын зерттеу, ҚР соттан тыс 

медиацияны жүзеге асырудың теориялық мәселесін зерттеуді қарастырады.Медиацияны 

шешудегі негізгі құқықтық қадамдар.Медиация процедурасы.Медиатрдың қызметі мен 

міндеті. Медиативті келісім: құқықтық табиғаты, жүзеге асыру мен шешім қапбылдаудың 

ерекшеліктері. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығының іргелі ережелері мен 

нормаларын қолдануға; 

 2) Заңдылық пен құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі лауазымдық міндеттерді орындауға; 

 3) Қазақстан Республикасында соттан тыс медиацияның проблемалық мәселелерін 

талдау; өз бетінше оқу; алған теориялық білімдерін кәсіби қызметте пайдалану.  

4) Соттан тыс медиация саласында ғылыми және арнайы әдебиетпен жұмыс істеуге, 

рәсімдік құжаттарды жасауға құқылы.  

5) Қоғамдық қатынастардың түрлі салаларында дауларды шешуде медиативтік 

технологияларды қолдану.  

6) Құқықтық реттеу саласындағы Жанжалдарды басқару технологияларын 

қолдануға. 

 

Цель курса: Дисциплина направлена на изучение отношений, возникающих при 

применении примирительных процедур как альтернативного способа урегулирования 

споров о праве, а также формирование у студентов современных фундаментальных 

знаний в области развития примирительных процедур, внесудебных форм защиты 

субъективных прав, институтов арбитража, процедуры медиации, посредничества и т.д.; 

развитие навыков составления примирительных документов (соглашений, договоров); 

привитие умений толковать и применять нормы материального и процессуального 

законодательства при совершении примирительных процедур. 

Содержание дисциплины: Изучение правовой природы и особенностей правового 

регулирования института медиации в Республике Казахстан,  теоретических проблем 

реализации внесудебной медиации в Республике Казахстан. Теоретические основы 
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медиации как внесудебного способа урегулирования споров. Основные подходы к 

правовому регулированию медиации. Процедура медиации. Функции и компетентности 

медиатора. Медиативное соглашение: правовая природа, особенности заключения и 

исполнения. Особенности правового регулирования медиации в судебной деятельности, 

нотариальной деятельности и в деятельности иных юрисдикционных органов. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Применять фундаментальные положения  и нормы материального и  

процессуального права в профессиональной деятельности;  

2) Выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

3) Анализировать проблемные вопросы внесудебной медиации в Республике 

Казахстан; обучаться самостоятельно;  использовать полученные теоретические 

знания в профессиональной деятельности. 

4) Осуществять работу с научной и специальной литературой в области внесудебной 

медиации, составления процедурных документов. 

5) Применение медиативных технологий в разрешении конфликтов в различных 

сферах общественных отношений.   

6) Применять технологии управления конфликтами, находящимися в сфере 

правового регулировния;  

 

Course purposes: The discipline is aimed at studying the relations arising in the 

application of conciliation procedures as an alternative method of settlement of disputes about 

the law, as well as the formation of modern fundamental knowledge in the development of 

conciliation procedures, extrajudicial forms of protection of subjective rights, institutions of 

arbitration, mediation, mediation, etc.; development of skills in the preparation of conciliation 

documents (agreements, contracts); instilling skills to interpret and apply the rules of 

substantive and procedural legislation in the conduct of conciliation procedures. 

The content of the discipline: study of the legal nature and characteristics of the legal 

regulation of the institute of mediation in the Republic of Kazakhstan, the theoretical problems 

of extrajudicial mediation implementation in the Republic of Kazakhstan. Theoretical 

foundations of mediation as a non-judicial means of dispute settlement. The main approaches to 

the legal regulation of mediation. Mediation procedure. Functions and competence of the 

mediator. Mediativnoe agreement: legal nature, especially the conclusion and execution. 

Peculiarities of legal regulation of mediation in judicial activities, notarial activities and the 

activities of other jurisdictional authorities. 

As a result of studying the course the student will: 

1) Apply fundamental provisions and norms of substantive and procedural law in 

professional activity;  

2) Perform official duties to ensure the rule of law and order, security of the individual, 

society, the state;  

3) to Analyze problematic issues of extrajudicial mediation in the Republic of 

Kazakhstan; to study independently; to use the received theoretical knowledge in professional 

activity.  

4) Carry out work with scientific and special literature in the field of extrajudicial 

mediation, preparation of procedural documents.  

5) the use of mediation technologies in conflict resolution in various spheres of public 

relations.  

6) to Apply technologies of management of the conflicts which are in the sphere of legal 

regulation; 

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   

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. 
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Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites. 

Өндірістік тәжірибе. 

Производственная  практика. 

Productive  practice 

 

 

Криминология  

Криминология 

Criminology 
Курстың  мақсаты: қылмыстылықтың алдын-алу, ескерту шараларына жан-жақты 

тоқталып, саралап, қылмыстылықты жобалау және жоспарлау саясатының 

маңыздылығын, қылмыстылықтың нақты түрлеріне криминологиялық сипаттама беріп, 

оны қазіргі кезбен байланыстыра отырып түсіндіру. Бакалавриатура  студенттерін  

аталған  курстың  негізгі ережелерімен және ең алдымен қылмыстылық проблемасының 

әлеуметтік құқықтық құбылыс ретінде ғылыми негізделген тәсілін қалыптастырудағы, 

қылмыстылықты  ғана  емес,  сондай-ақ  оны  тудырушы  себебтер  мен жағдайларды  

кешенді,  жүйелі  талдау  жолымен  қылмыстылықты  ескерту бойынша іс-шаралар 

жасаудағы ережелермен таныстырады. 

 Курстың мазмұны. Криминология курсын оқудың міндеттері ретінде студентке 

әлеуметтік құбылыс ретіндегі қылмыстылық туралы нақты білім беру, қылмыскердің 

жеке басының түсінігін ашу, қылмыстылықтың себептері мен жағдайларын ашу, ескерту 

шараларын жүзеге асыру болып табылады. Сонымен қатар «Криминология  курсының»  

негізгі  міндеттері бакалавриатура  студентеріне  осы  пән  туралы  жан-жақты  білім  

беру, өйткені  криминологиялық  білім  жасалған  қылмыстарды, қылмыскерлердің  

тұлғасын  анықтауға  және  оқшаулауға,  олардың әрқайсысына  жаза  шарасын  дұрыс  

белгілеуге,  толықтай  алғанда қылмыстылыққа  жеке әсер  етуге  тиімді  құралдарды  

және  жолдарды анықтауға көмектеседі.Сабақ барысында студент қылмыстың 

криминалогиялық жақтарын, сипатын біліп шығуы керек. Сонымен қатар студент нәннің 

міндеттері мен орнын, оның басқа пәндер саласындағы орнын, қылмыстық, қылмыстық іс 

жүргізу пәнімен байланыстылығын, Қазақстан Республикасында криминологиялық 

жағдайы мен өркендеуін есте сақтау керек. 

Пән қылмыскердің құбылысы, жеке басы, қылмыстың себептері және алдын алу 

ретінде қылмыс туралы білім жүйесін қалыптастыруға бағытталған. 

 Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) психологиялық тетіктердің мәнін, жеке басының қажеттіліктерін, субъектілердің 

ұстанымдары мен бағыттылығын, олардың эмоциялық жағдайын білу негізінде өзінің 

кәсіби қызметін басқару;  

2) заңдылық пен құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі лауазымдық міндеттерді орындауға; 

 3) қылмыстың алдын алуға және алдын алуға, оны қолдану практикасына, ғылыми 

көзқарасқа бағытталған қазақстандық және шетелдік заңнаманы талдау;  

4) қылмыстылықты зерттеудің және қылмыстылықпен күрес мәселелерін 

анықтаудың қазіргі заманғы әдістерін құрастыру;  

5) қылмысқа қарсы күресті күшейту, оның ұйымдасқан нысандарына қарсы іс-

қимыл шараларын болжау және жоспарлау;  

6) қылмыстардың жекелеген түрлеріне және нақты адамдарға қатысты алдын алу 

шараларын білікті қолдану. 

 

Цель курса: прояснить и проанализировать меры по предупреждению 

преступности, подчеркнуть важность криминального планирования и политики 

планирования, описать криминологические характеристики конкретных видов 

преступлений и связать их с современностью. Он знакомит бакалавров с основными 

положениями этого курса и, в первую очередь, с правилами предупреждения 

преступности, формируя научно обоснованный подход к преступности как социальному 

явлению, не только преступности, но и комплексному, систематическому анализу причин 

и условий. 
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 Содержание курса: криминологии является предоставление учащемуся 

конкретного знания о преступности как социальном явлении, раскрытие личности 

преступника, раскрытие причин и обстоятельств преступления и осуществление 

превентивных мер. В то же время основными целями курса «Криминология» являются 

предоставление всесторонних знаний по предмету студентам бакалавриата, поскольку 

криминологические знания помогают выявлять и изолировать преступников, выявлять и 

изолировать преступников, а также эффективные инструменты и способы эффективного 

воздействия на преступность в целом. В течение курса студент должен знать природу и 

характер криминологического преступления. При этом необходимо помнить об 

обязанностях и месте студента, его месте в сфере других дисциплин, уголовного, 

уголовно-процессуального, криминологического состояния и процветания Республики 

Казахстан. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Управлять своей профессиональной деятельностью на основе знания сущности 

психологических механизмов, личностных потребностей, установок и направленности 

субъектов, их эмоциональных состояний; 

2) Выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

3) Анализировать казахстанское и зарубежное законодательство направленное на 

предупреждение и профилактику преступности, практику его применения, научные 

воззрения; 

4) Конструировать современные методы изучения преступности и выявления 

проблем борьбы с преступностью; 

5) Прогнозировать и планировать меры усиления борьбы с преступностью, 

противодействия организованным ее формам; 

6) Квалифицированно применять профилактические меры в отношении отдельных 

видов преступлений и конкретных лиц. 

The purpose of the course: to clarify and analyze crime prevention measures, emphasize 

the importance of criminal planning and planning policies, describe the criminological 

characteristics of specific types of crimes and relate them to modern times. He acquaints the 

bachelors with the main provisions of this course and, first of all, with the rules of crime 

prevention, forming a scientifically based approach to crime as a social phenomenon, not only 

crime, but also a comprehensive, systematic analysis of the causes and conditions. 

Course Objectives:The purpose of the course on the study of criminology is to provide 

the student with specific knowledge about crime as a social phenomenon, disclosing the identity 

of the offender, revealing the causes and circumstances of the crime and implementing 

preventive measures. At the same time, the main objectives of the “Criminology” course are to 

provide comprehensive knowledge of the subject to undergraduate students, since 

criminological knowledge helps to identify and isolate criminals, identify and isolate criminals, 

as well as effective tools and ways to effectively influence crime in general. During the course, 

the student must know the nature and nature of the criminological crime. In this case, it is 

necessary to remember the responsibilities and place of the student, his place in the field of 

other disciplines, criminal, criminal procedure, criminological status and prosperity of the 

Republic of Kazakhstan. 

As a result of studying the course the student will: 

1) Manage their professional activities on the basis of knowledge of the essence of 

psychological mechanisms, personal needs, attitudes and orientation of subjects, their emotional 

States;  

2) Perform official duties to ensure law and order, security of the individual, society and 

the state;  

3) Analyze the Kazakh and foreign legislation aimed at the prevention and prevention of 

crime, the practice of its application, scientific views; 

 4) to Design modern methods of studying crime and identifying problems of combating 

crime;  
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5) Predict and plan measures to strengthen the fight against crime, counter organized 

forms;  

6) Competently apply preventive measures against certain types of crimes and specific 

persons. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites. 

ҚР Қылмыстық құқығы,Қылмыстық іс жүргізу құқығы, Қылмыстық атқару құқығы 

Уголовное право РК, уголовно-процессуальное право, уголовно-исполнительное 

право 

Theory of State and Law, Civil Law of the Republic of Kazakhstan, Environmental Law 

of the Republic of Kazakhstan. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites. 

Өндірістік тәжірибе. 

Производственная  практика. 

Productive  practice.  
 

Қазақстан Республикасының жер құқығы 

Земельное право Республики Казахстан 

Land law of RK 

«Қазақстан Республикасының жер құқығы» пәні заңдық болып табылады және оны 

барық заң ғылымы мен тәжірибесінің әрі түрлі салаларында оқитын  студенттер оқиды. 

Курстың мақсаты: Пән Қазақстан Республикасындағы жер қатынастарын құқықтық 

реттеудің мәні мен ерекшеліктерін зерттеуге, жер қойнауын, суды, ормандар мен басқа да 

табиғи ресурстарды пайдалану және оларды қорғау мәселелерін реттейтін құқықтық 

нормаларды меңгеруге бағытталған. 

Пәннің 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.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Тәжірибеде нормативтік құқықтық құжаттармен жұмыс істеу дағдыларын, 

азаматтар мен заңды тұлғалардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғаудың 

қажетті шараларын қабылдау дағдыларын пайдалану. 

2) Заң құжаттарын дайындауды талдау, қорытындылар мен тұжырымдарды 

қалыптастыру дағдыларын меңгеру. 

3) Заң қызметінің нақты түрлерінде білікті заң қорытындысын және кеңес бере білу. 

4) Кәсіби біліктілік деңгейін арттыру мақсатында зерттеу қызметін дербес жүргізе 

білу, заңды түсініктер мен санаттарды еркін қолдана білу. 

5) жер заңнамасының негіздері туралы білімді қолдану; жер заңнамасының 

нормаларын қолданудың практикалық дағдыларын меңгеру;  

6) болашақ заңгер мамандардың мемлекеттің, заңды тұлғалардың, сондай-ақ 

азаматтардың жер қатынастары саласындағы құқықтары мен заңды мүдделерін 

қорғай білуін дамыту. 

 

Дисциплина «Земельное право Республики Казахстан» является юридической и 

изучается всеми студентами , специализирующимися в юридической науке и практике. 

Цели курса: Дисциплина направлена на изучение сущности и особенностей 

правового регулирования земельных отношений в Республике Казахстан, овладение 

правовыми нормами, регулирующими вопросы использования земли, недр, вод, лесов и 

других природных ресурсов и их охраны, с учетом формирования у них представления об 

организации деятельности органов государственной власти и управления и их 

должностных лиц, участвующих в земельных правоотношениях. 

Содержание дисциплины: 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. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 
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1) Использовать на практике навыков работы с нормативными правовыми 

документами, навыков принятия необходимых мер защиты законных прав и 

интересов граж дан и юридических лиц. 

2) Способность владеть навыками анализа подготовки юридических документов, 

формулирования заключений и выводов. 

3) Самостоятельно давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

4) Самостоятельно вести исследовательскую деятельность, свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями с целью повышения уровня 

профессиональной квалификации. 

5) Применение знаний об основах земельного законодательства; овладение 

практическими навыками применения норм земельного законодательства;  

6) Развивать у будущих специалистов-юристов умения защитить права и законные 

интересы государства, юридических лиц, а также граждан в сфере земельных 

отношений. 

 

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: The discipline is aimed at studying the nature and features of the legal 

regulation of land relations in the Republic of Kazakhstan, mastering the legal norms governing 

the use of land, subsoil, water, forests and other natural resources and their protection, taking 

into account the formation of their ideas about the organization of public authorities and 

management and their officials involved in land relations. 

The content of the discipline: 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. 

As a result of studying the course the student will: 

1) Practical use of skills of working with normative legal documents, skills of taking 

necessary measures to protect the legitimate rights and interests of citizens and legal 

entities. 

2) Ability to possess skills of analysis of preparation of legal documents, formulation of 

conclusions and conclusions. 

3) Ability to give qualified legal opinions and advice in specific types of legal activities. 

4) The ability to independently conduct research, freely operate with legal concepts and 

categories in order to improve the level of professional qualification. 

5) Application of knowledge about the basics of land legislation; mastering practical 

skills in the application of land legislation;  

6) to Develop the skills of future legal professionals to protect the rights and legitimate 

interests of the state, legal entities, as well as citizens in the field of land relations. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites. 
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, Өндірістік тәжірибе. 

Прокурорский надзор в РК, Налоговое право РК, Производственная  практика. 

Prosecutor's supervision in Kazakhstan, Tax Law of the Republic of Kazakhstan, 

Productive  practice. 
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Заң конфликтологиясы 

Юридическая  конфликтология 

Legal  конфликтология 

Пән қақтығыстанудың теориялық және тәжірибелік негіздерін зерттеуге арналған. 

Курстың мақсаты -  «Құқықтық қақтығыстану» теорияны меңгеру және соттық 

талқылаулардағы құқықтық реттеу саласындағы дауларды шешу тәжірибесімен танысу. 

Курстың мазмұны –  Заңгерге құқықтық дауларды логикалық шешуге, құқық пен 

медиацияның өзара қатынасына,  түсініктерге анықтама береді. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) Мәдениеттерді, негізгі ақыл-ой операцияларын меңгеруді, өмір бойы оқуға 

ұмтылуды көрсету;  

2) Психологиялық механизмдердің мәнін, субъектілердің тұлғалық ерекшеліктерін, 

ұстанымдары мен бағыттылығын, олардың эмоциялық жағдайын білу негізінде 

өзінің кәсіби қызметін басқару;  

3) Логикалық дұрыс және дәлелді ауызша және жазбаша сөйлеуді көрсете отырып, 

заңды түсініктер мен санаттарға сүйену;;  

4) Кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығы нормаларының іргелі 

ережелерін қолдану;  

5) Құқықтық реттеу саласындағы қақтығыстарды басқару технологиясын қолдану. 

 

Дисциплина ориентирована на изучение теоретических и практических основ 

конфликтологии. 

Цель -  «Правовая конфликтология», являются освоение теории и ознакомление с 

практикой процедур разрешения конфликтов, находящихся в сфере регулирования 

правом, альтернативных судебному разбирательству. 

Содержание курса – дает определения ключевым понятиям, воспроизводит логику 

подходов к ведению юристом коммуникации, к разрешению правовых конфликтов, 

представляет себе процесс взаимного влияния права и медиации, соотношения способов 

разрешения конфликтов. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) Демонстрировать владение культурой, основными умственными операциями, 

стремление к обучению в течение всей жизни;  

2) Управлять своей профессиональной деятельностью на основе знания сущности 

психологических механизмов, личностных особенностей, установок и 

направленности субъектов, их эмоциональных состояний;  

3) Оперировать юридическими понятиями и категориями, демонстрируя логически 

верную и аргументированную устную и письменную речь;  

4) Применять фундаментальные положения  нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности;  

5) Применять технологии управления конфликтами, находящимися в сфере 

правового регулирования. 

 

Discipline is focused on the study of theoretical and practical bases of Conflictolog. 

An aim is  " Legal  конфликтология " of arbitration, there are mastering of theory and 

acquaintance with practice of procedures of permission of conflicts, being in the field of 

adjusting a right, alternative to the judicial trial. 

 Table of contents of course - Gives determinations to the key concepts, reproduces logic 

of going near a conduct by the lawyer of communication, to permission of conflicts, the process 

of cross-coupling of right and медиации, correlation of methods of permission of conflicts 

imagines. 

As a result of study of discipline a student must: 

1) demonstrate mastery of culture, basic mental operations, commitment to lifelong 

learning;  

2) manage their professional activities on the basis of knowledge of the essence of 

psychological mechanisms, personal characteristics, attitudes and orientation of 

subjects, their emotional States;  
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3) to operate with legal concepts and categories, demonstrating logically correct and 

reasoned oral and written speech;  

4) apply the fundamental provisions of the substantive and procedural law in professional 

activity;  

5) to apply technologies of management of the conflicts which are in the sphere of legal 

regulation.                    

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Саясаттану,  Әлеуметтану, Келіссөздер жүргізу техникасы 

Политология, Социология, Техника переговорного процесса 

Political Science, Sociology, Technique of negotiation process 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites  

Өндірістік тәжірибе. 

Производственная  практика. 

Productive  practice 

 

 

Атқарушылық іс жүргізу 

Исполнительное производство 

Enforcement proceedings 

«Атқарушылық іс жүргізу» пәні заңдық болып табылады және оны  заң ғылымы 

мен тәжірибесінің азаматтық-құқықтық саласында оқитын  студенттер оқиды. 

Курстың мақсаты: Пән құқықтық актілердің орындалуының заңдық және 

теориялық негіздерін, атқарушылық іс-әрекеттердің ерекшеліктері мен рәсімін, заңды 

келіспеушіліктерді анықтайтын мәселелерді шешудегі атқарушы құқық ережелерін 

қолдану қабілетін зерттеуге бағытталған. 

Пәннің 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.  

 Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығының іргелі ережелері мен 

нормаларын қолдану;  

2) Заңдылық пен құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі лауазымдық міндеттерді орындау; 

3) Құқықтық реттеу саласындағы жанжалдарды басқару технологияларын қолдану;  

4) Заңнаманы жетілдіру және құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша 

ұсынымдар әзірлеу мақсатында зерттеу қызметін жобалау.  

5) Нормативтік құқықтық актілердің жобаларына заңдық сараптама, оның ішінде 

сыбайлас жемқорлық көріністеріне жағдай жасауға ықпал ететін ережелерді 

анықтау мақсатында, жүргізу. 

6) Кәсіби қызмет объектілері болып табылатын түрлі құқықтық құбылыстарды, 

заңды фактілерді, құқықтық статистиканы, сот практикасын, құқықтық 

нормаларды және құқықтық қатынастарды талдау. 

 

Дисциплина «Исполнительное производство» является юридической и изучается 

студентами гражданско-правового профиля, специализирующимися в юридической науке 

и практике. 

Цели курса: Дисциплина направлена на изучение законодательных и теоретических 

основ исполнения нормативно-правовых актов, особенностей и порядка совершения 

исполнительных действий, умение применять нормы исполнительного права при 

решении задач, в которых изложены правовые конфликтные ситуации. 

Содержание дисциплины: 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. 
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Защита прав участников исполнительного производства. Судебная защита прав 

участников исполнительного производства. Прокурорский надзор в исполнительном 

производстве. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Применять фундаментальные положения  и нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности;  

2) Выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

3) Применять технологии управления конфликтами, находящимися в сфере 

правового регулировния;  

4) Проектировать исследовательскую деятельность с целью выработки 

рекомендаций по совершенствованию законодательства и профилактики 

правонарушений;  

5) Производить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов, в 

том числе, в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; 

6) Анализировать различные правовые явления, юридические факты, правовую 

статистику, судебную практику, правовые нормы и правовые отношения. 

 

The discipline "Executive production" is legal and is studied by the students of a civil 

profile specializing in jurisprudence and practice. 

Course purposes: The discipline is aimed at studying the legislative and theoretical 

foundations of the execution of normative legal acts, features and procedure of enforcement 

actions, the ability to apply the rules of Executive law in solving problems that set out legal 

conflict situations. 

The content of the discipline:  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. Judicial 

protection of the rights of participants of executive production. Public prosecutor's supervision 

in executive production. 

As a result of studying the course the student will: 

1) to apply fundamental provisions and norms of substantive and procedural law in 

professional activity; 

2) to perform official duties to ensure law and order, security of the person, society, state; 

3) to apply technologies of conflict management in the sphere of legal regulation; 

4) to design research activities in order to develop recommendations for improving 

legislation and crime prevention. 

5) to carry out legal expertise of draft regulatory legal acts, including in order to identify 

provisions in them that contribute to the creation of conditions for corruption. 

6) to analyze various legal phenomena, juridical fact, statistics, judicial practice, legal 

norms and relations.  

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. 
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Қылмысты саралау теориясы және жаза тағайындау тәжірибесі 

Теория квалификации преступления и практика назначения наказания 

The theory of qualification of crime and the practice of sentencing 

Пән қылмыстық құқық бұзушылықтардың теориялық негіздерін, қылмысты 

саралаудағы дискуссиялық мәселелерін, қылмыстық жаза тағайындаудағы сот 

тәжірибесін зерттеуге бағытталған. 

Мазмұны: қылмыстық құқықтың құрамдас бөлігі болып табылады және қылмыстық 

құқық бұзушылық құрамының объективті және субъективті белгілерін қарайды, 

қылмыстық құқық бұзушылықтардың аралас құрамдарын ажырату, жасалған әрекеттің 

ҚР Қылмыстық кодексінің белгілі бір бабына қатыстылығын анықтайды, сонымен қатар, 

курс қылмыстық құқық – жаза тағайындаудың жалпы бөлігінің маңызды 

институттарының бірінің теориялық мәселелерін, сондай-ақ қылмыстық-құқықтық ықпал 

ету көлемін анықтау жөніндегі соттардың практикасын терең зерттеуге арналған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) мәдениетті, негізгі ақыл-ой операцияларын меңгеруді, өмір бойы оқуға 

ұмтылуды көрсету;  

2) логикалық дұрыс және дәлелді ауызша және жазбаша сөйлеуді көрсете отырып, 

заңды ұғымдар мен санаттарға сүйену; 

 3) кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығы нормаларының іргелі 

ережелерін қолдануға;  

4) түрлі құқықтық құбылыстарды, заңды фактілерді, құқықтық статистиканы, сот 

практикасын, құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастарды талдау;  

5) нормативтік құқықтық актілердің жобаларына, оның ішінде сыбайлас 

жемқорлық көріністеріне жағдай жасауға ықпал ететін ережелерді анықтау мақсатында 

заңдық сараптама жүргізуге құқылы. 

 

Дисциплина направлена на изучение теоретических основ квалификации 

преступлений, рассмотрение дискуссионных вопросов квалификации, судебную практику 

назначения уголовного наказания за совершение уголовного правонарушения. 

Содержание: является составной частью уголовного права и рассматривает 

объективные и субъективные признаки состава уголовного правонарушения, 

разграничение смежных составов уголовных правонарушений, определяет относимость 

содеянного к определенной статье Уголовного кодекса РК, кроме того, курс посвящен 

углубленному изучению 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: 

1) Демонстрировать владение культурой, основными умственными операциями, 

стремление к обучению в течение всей жизни;  

2) Оперировать юридическими понятиями и категориями, демонстрируя логически 

верную и аргументированную устную и письменную речь;  

3) Применять фундаментальные положения  нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности;  

4) Анализировать различные правовые явления, юридические факты, правовую 

статистику, судебную практику, правовые нормы и правовые отношения; 

5) Производить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов, в 

том числе, в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. 

 

The discipline is aimed at studying the theoretical foundations of the qualification of 

crimes, consideration of controversial issues of qualification, judicial practice of criminal 

punishment for a criminal offense. 

Content: is an integral part of criminal law and considers objective and subjective 

elements of the criminal offense, the separation of adjacent elements of criminal offense, 

determines the relevance of the offense to a specific article of the Criminal code, in addition, the 

course focuses on in-depth study of the theoretical issues one of the important institutes of the 
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General part of criminal law – sentencing and the practice of courts in determining the scope of 

criminal and legal impact. 

Students who have completed the study of this discipline, as a result should: 

1) Demonstrate mastery of culture, basic mental operations, lifelong learning 

commitment; 

 2) to Operate with legal concepts and categories, demonstrating logically correct and 

reasoned oral and written speech;  

3) to Apply fundamental provisions of the norm of substantive and procedural law in 

professional activity;  

4) Analyze various legal phenomena, legal facts, legal statistics, judicial practice, legal 

norms and legal relations;  

5) to carry out legal examination of drafts of normative legal acts, including, for the 

purpose of identification in them of the provisions promoting creation of conditions for 

manifestation of corruption. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites. 

Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы, ҚР Қылмыстық 

құқығы. 

Теория государства и права, Конституционное право РК, Уголовное право РК. 

Theory of state and law, Constitutional law of RK, Criminal law of RK. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites. 
Өндірістік тәжірибе. 

Производственная  практика. 

Productive  practice 

 

 

Қазақстан Республикасының отбасы құқығы 

Семейное право Республики Казахстан 

Family Law of Republic of Kazakhstan 

«Қазақстан Республикасының отбасы құқығы» пәні заңдық болып табылады және 

оны  заң ғылымы мен тәжірибесінің азаматтық-құқықтық саласында оқитын  студенттер 

оқиды. 

Курстың мақсаты: Пән отбасылық құқықтың негізгі принциптерінің сипаты мен 

мазмұнын, сондай-ақ отбасылық құқық институттарын, отбасылық қарым-қатынас 

субъектілерінің, әсіресе кәмелетке толмағандардың құқықтық мәртебесін зерттеуге, 

отбасылық құқық пен құқық қолдану практикасын талдау, құқықтық мәселелер мен 

қақтығыстарды шешуге бағытталған. 

Пәннің 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. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығының іргелі ережелері мен 

нормаларын қолдану;  

2) Заңдылық пен құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі лауазымдық міндеттерді орындау; 

3) Құқықтық реттеу саласындағы жанжалдарды басқару технологияларын қолдану. 

4) Алынған теориялық білімді практикада қолдану, отбасылық дауларды қарау 

кезінде отбасы заңнамасы мен шет мемлекеттердің заңдары нормаларын 

түсіндіру және қолдану; 

5) Отбасылық құқықтық қатынастарды реттейтін Қазақстан заңнамасының негізгі 

нормалары шеңберінде ақпараттық-іздестіру қызметін жүзеге асыру 
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6) Хабарлардың әр түрлі нысандарын ақпараттандыру, жаңа білім ді нақты 

ұсыныстарға аудару 

 

Дисциплина «Семейное право Республики Казахстан» является юридической и 

изучается студентами гражданско-правового профиля, специализирующимися в 

юридической науке и практике. 

Цели курса: Дисциплина направлена на изучение сущности и содержания основных 

принципов семейного законодательства, а также институтов семейного права, правовой 

статус субъектов семейных правоотношений, особенно несовершеннолетних; 

приобретение навыков анализа семейно-правовых норм и правоприменительной 

практики, разрешения правовых проблем и коллизий. 

Содержание дисциплины: 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. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Применять фундаментальные положения  и нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности;  

2) Выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

3) Применять технологии управления конфликтами, находящимися в сфере 

правового регулирования.  

4) Применять полученные теоретические знания на практике, толкование и 

применение норм семейного законодательства и законов иностранных государств, 

в частности при рассмотрении семейных споров.  

5) Осуществлять информационно-поисковую деятельность в рамках основных норм 

законодательства Казахстана, регулирующих семейные правоотношения  

6) Информировать в различных формах сообщений, перевести новые знания в 

конкретные предложения  

 

  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. 

Course purposes: The discipline is aimed at studying the essence and content of the basic 

principles of family law, as well as the institutions of family law, the legal status of subjects of 

family relations, especially minors; the acquisition of skills of analysis of family law and law 

enforcement practice, resolution of legal problems and conflicts. 

The content of the discipline: 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. 

As a result of studying the course the student will: 

1) to apply fundamental provisions and norms of substantive and procedural law in 

professional activity; 

2) to perform official duties to ensure law and order, security of the person, society, state; 

3) to apply technologies of conflict management in the sphere of legal regulation; 

4) apply the theoretical knowledge in practice, interpretation and application of family law 

and the laws of foreign countries, in particular in family disputes. 

5) to carry out information retrieval activities within the framework of the basic norms of 

the legislation of Kazakhstan regulating family relations 

6) inform in various forms of messages, translate new knowledge into concrete proposals. 
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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. 

Атқарушылық өндіріс. 

Исполнительное производство. 

Enforcement proceedings. 

Қазақстан Республикасындағы татуластыру рәсімдері 

Примирительные процедуры в Республике Казахстан 

Conciliatory procedures in Republics of Kazakhstan 

 

 

Қылмыстық процесте жеке тұлғанын құқықтарын қорғау бойынша 

халықаралық стандарттар 

Международные стандарты по защите прав личности в уголовном процессе 

International standards for the protection of individual rights in criminal 

proceedings 

Пән қылмыстық істер бойынша өндіріс процесінде халықаралық нормалар мен 

принциптерді, құқық қорғау органдары мен соттардың қызметі мен ұйымдастырылуына 

ұсынымдарды қамтитын халықаралық принциптер мен нормаларды, қылмыстық сот ісін 

жүргізудің халықаралық принциптерін оқып-үйренуге бағытталған. 

Мазмұны: "қылмыстық процесте жеке тұлғаның құқықтарын қорғау бойынша 

халықаралық стандарттар" пәні қылмыстық сот ісін жүргізуде жеке тұлғаның 

құқықтарын сотта қорғаудың халықаралық стандарттарын зерттеуге арналған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Мәдениеттерді, негізгі ақыл-ой операцияларын меңгеруді, өмір бойы оқуға 

ұмтылуды көрсету;  

2) Логикалық дұрыс және дәлелді ауызша және жазбаша сөйлеуді көрсете отырып, 

заңды түсініктер мен санаттарға сүйену;;  

3) Кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығы нормаларының іргелі 

ережелерін қолдану;  

4) Заңнаманы жетілдіру және құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша ұсыныстар 

әзірлеу мақсатында зерттеу қызметін жобалау;  

5) Нормативтік-құқықтық актілердің жобаларына заңдық сараптама жүргізу, оның 

ішінде сыбайлас жемқорлық көріністеріне жағдай жасауға ықпал ететін 

ережелерді анықтау мақсатында; 

6) Түрлі құқықтық құбылыстарды, заңды фактілерді, құқықтық статистиканы, сот 

практикасын, құқықтық нормаларды және құқықтық қатынастарды талдау. 

 

Дисциплина направлена на изучение международных норм и принципов в процессе 

производства по уголовным делам, изучение международных принципов и норм, 

содержащих рекомендации к организации и деятельности правоохранительных органов и 

судов; изучение международных принципов уголовного судопроизводства. 

Содержание: Дисциплина «Международные стандарты по защите прав личности в 

уголовном процессе»  посвящена изучению  международных стандартов судебной 

защиты прав личности в уголовном судопроизводств. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) демонстрировать владение культурой, основными умственными операциями, 

стремление к обучению в течение всей жизни;  

2) оперировать юридическими понятиями и категориями, демонстрируя 

логически верную и аргументированную устную и письменную речь;  

3) применять фундаментальные положения  нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности;  
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4) проектировать исследовательскую деятельность с целью выработки 

рекомендаций по совершенствованию законодательства и профилактике 

правонарушений;  

5) производить юридическую экспертизу проектов нормативно-правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; 

6) анализировать различные правовые явления, юридические факты, правовую 

статистику, судебную практику, правовые нормы и правовые отношения.  

 

Discipline is aimed at studying international norms and principles in criminal 

proceedings, studying international principles and norms containing recommendations for the 

organization and activities of law enforcement agencies and courts; study of international 

principles of criminal justice. 

Contents: Discipline "International standards for the protection of personal rights in 

criminal proceedings" is devoted to the study of international standards of judicial protection of 

personal rights in criminal proceedings. 

Students who have completed the study of this discipline, as a result should: 

1) demonstrate mastery of culture, basic mental operations, commitment to lifelong 

learning;  

2) to operate with legal concepts and categories, demonstrating logically correct and 

reasoned oral and written speech;  

3) apply the fundamental provisions of the substantive and procedural law in professional 

activity;  

4) design research activities to develop recommendations for improving legislation and 

crime prevention;  

5) to carry out legal examination of draft normative legal acts, including in order to 

identify in them provisions that contribute to the creation of conditions for corruption; 

6) analyze various legal phenomena, legal facts, legal statistics, judicial practice, legal 

norms and legal relations. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites. 

Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы, ҚР Қылмыстық 

құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы. 

Теория государства и права, Конституционное право РК, Уголовное право РК, 

Уголовно-процессуальное право РК. 

Theory of state and law, Constitutional law of RK, Criminal law of RK, Criminal 

procedure law of the Republic of Kazakhstan. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites. 
Өндірістік тәжірибе. 

Производственная  практика. 

Productive  practice 

 

 

Қазақстан Республикасының тұрғын үй құқығы  

Жилищное право Республики Казахстан  

Housing Law of the Republic of Kazakhstan 

«Қазақстан Республикасының тұрғын үй құқығы» пәні заңдық болып табылады 

және оны  заң ғылымы мен тәжірибесінің азаматтық-құқықтық саласында оқитын  

студенттер оқиды. 

Курстың мақсаты: Пән тұрғын үй құқығының негізгі түсініктері мен санаттарын, 

тұрғын үй құқығы қатынастарының мазмұны мен ерекшеліктерін, мемлекеттік, жеке 

тұрғын үй қорларынан тұрғын үйді беру және пайдалану негіздерін, шарттарын, тәртібін, 

тұрғын үй құқығы қатынастарындағы адамның және азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарын сақтау мақсатында тұрғын үй құқығын қорғау саласындағы негізгі 

нормативтік-құқықтық құжаттарды зерделеуге бағытталған. 

Пәннің мазмұны: 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 
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құқығы. Екі 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. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалардың 

құқықтары мен заңды мүдделерін соттарда, мемлекеттік билік органдарында, 

жергілікті мемлекеттік басқару органдарында, әртүрлі меншік нысанындағы 

ұйымдар мен мекемелерде консультация беру, олардың мүдделерін білдіру 

арқылы қорғауды қамтамасыз ету; 

2) Қазақстан Республикасының Тұрғын үй заңнамасын білу; 

3) Ағымдағы жағдайды талдау және оны шешу перспективаларын көру, теориялық 

білімді қандай да бір тұрғын үй бағдарламаларын іске асыруға қолдану және 

олардың ықтимал салдарын болжау, туындайтын өзгерістерге бейімделуге 

қабілетті болу; 

4) Құқықтық сипаттағы құжаттарды құрастыру, заңды сипаттағы құжаттарға 

құқықтық сараптаманы жүзеге асыру және заңнамаға сәйкес білікті заң 

қорытындыларын қабылдау. 

5) Тұрғын үй қатынастарын реттейтін құқықтық нормаларды талдау, түсіндіру және 

дұрыс қолдану, сот төрелігін дамыту тарихындағы ірі құбылыстарды бағалауға 

жүйелі көзқарас жүргізу қабілеті. 

6) Ауызша және жазбаша сөйлеуді қисынды, дәлелді және анық құра білу. 

 

Дисциплина «Жилищное право Республики Казахстан» является юридической и 

изучается студентами гражданско-правового профиля, специализирующимися в 

юридической науке и практике. 

Цели курса:Дисциплина направлена на изучение основных понятий и категории 

жилищного права, содержания и особенностей жилищных правоотношений, основания, 

условия, порядка предоставления и пользования жилищем из государственного, частного 

жилищных фондов, основных нормативно-правовых документов в сфере защиты 

жилищных прав в целях соблюдения прав и свобод человека и гражданина в жилищных 

правоотношениях. 

Содержание дисциплины: 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. 

 В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 

интересов юридических лиц путём консультирования, представления их 

интересов в судах, органах государственной власти, местного государственного 

управления, организациях и учреждениях различных форм собственности; 

2) Владеть знаниями жилищного законодательства Республики Казахстан; 

3) Анализировать текущую ситуацию и видеть перспективы ее разрешения, 

применять теоретические знания к реализации каких-либо жилищных программ и 

предвидеть их возможные последствия, обладать способностью к адаптации к 

возникающим изменениям; 

4) Составлять документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

документов юридического характера и принимать квалифицированные 

юридические заключения в соответствии  с законодательством. 
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5) анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регулирующие жилищные отношения, вести системный подход к оценке крупных 

явлений в истории развития правосудия. 

6) Логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 

 

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. 

Course purposes: The discipline is aimed at studying the basic concepts and categories of 

housing law, the content and characteristics of housing relations, grounds, conditions, procedure 

for the provision and use of housing from the state, private housing funds, the basic legal 

documents in the field of protection of housing rights in order to respect the rights and freedoms 

of man and citizen in housing relations. 

The content of the discipline:  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. 

 As a result of studying the course the student will: 

1) to ensure the protection of human and civil rights and freedoms, rights and legitimate 

interests of legal entities by consulting, representing their interests in courts, public 

authorities, local government, organizations and institutions of various forms of 

ownership; 

2) knowledge of housing legislation of the Republic of Kazakhstan; 

3) analyze the current situation and see the prospects for its resolution, apply theoretical 

knowledge to the implementation of any housing programs and anticipate their possible 

consequences, have the ability to adapt to emerging changes; 

4) prepare legal documents, carry out legal expertise of legal documents and make 

qualified legal opinions in accordance with the law. 

5) The ability to analyze, interpret and correctly apply the legal norms governing housing 

relations, to conduct a systematic approach to the assessment of major phenomena in 

the history of justice. 

6) The ability to logically correct, reasoned and clear to build oral and written speech. 

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. 

 

 

 

 


