СТУДЕНТКЕ ЖАДЫНАМА
Құрметті, Каспий қоғамдық университетінің студенті!
Сіздердің алдарыңызда Пәндер каталогы ұсынылған. Бұл – жүйелі
түрде мазмұндалған оқу пәндерінің тізімі. Ол Сіз үшін өзіңіздің
жеке оқу траекториясын өз бетіңізбен, жедел, оралымды және жанжақты құру мүмкіндігін беру мақсатында құрастырылған. Бұл –
Жеке оқу жоспарын құрудағы Сіздің көмекшіңіз.
Кредиттік технологиямен оқу кезінде барлық оқу пәндері 3 циклге
бөлінеді: Жалпы білім беру пәндері (ЖБП), Базалық пәндер (БП)
және Кәсіптік пәндер (КП). Бұл циклдердің әрқайсысының ішінде
оқу пәндері 2 түрге бөлінеді: Міндетті компонент және Таңдау
бойынша компонент (элективтік, яғни таңдалынатын оқу пәндері).
Міндетті компонент пәндері мамандық бойынша Мемлекеттік
жалпыға міндетті білім беру стандартымен тағайындалған және сол
мамандықтың барлық студенттерінің қатысуымен оқытылады.
Элективті оқу пәндері Сіздерге КҚУ кафедраларында меңгеру үшін
ұсынылады. Элективті оқу пәндерінің барлық тізімінен Сіз тек
өзіңізге қызықты оқу пәндерін ғана таңдай аласыз. Осылайша,
Сіздің жеке оқу жоспарыңыз оқу пәндерінің әрбір циклі бойынша 2
бөлімнен тұрады: Міндетті компонент және Таңдау бойынша
компонент (элективті оқу пәндері).
Элективті оқу пәндері каталогының көмегімен оларды Сіздің
жеке оқу жоспарыңызға енгізу үшін қалай таңдау жасауға
болады?
Тізімдемеде Сіз оқу курсы мен семестрін табасыз. Өзіңізге Типтік
оқу жоспарында элективті оқу пәндеріне барлығы қанша кредит,
соның ішінде оқу пәндерінің циклдері бойынша (кестенің сол жақ
бөлігі) кредит бөлінгендігін анықтап алыңыз. Алдымен элективті
оқу пәнінің тізімімен танысыңыз. Элективті оқу пәндері жұптасып
біріктірілгеніне назар аударыңыз. Әр жұптан тек бір ғана элективті
оқу пәнін таңдауға болады. Оқу пәнінің Пререквизиттері мен
Постреквизиттеріне назарыңызды аударыңыз.
Пререквизиттер – бұл Сіз бұрын оқыған және қазіргі уақытта
таңдаған оқу пәнін меңгеру үшін қажет болатын оқу пәндері.
Постреквизиттер – бұл Сіз кейінірек оқи алатын және оны меңгеру
үшін таңдаған оқу пәні қажет болатын оқу пәндері.
Сіз қызықтырған элективті оқу пәндерінің сипаттамасын оқып
шығыңыз да, Өз таңдауыңызды жасаңыз. Сіз таңдаған кредиттер
саны Типтік оқу жоспары бойынша талап етілетін кредит санына
сәйкес болуын тексеріңіз. Жеке оқу жоспар бланкісіндегі Сіз
таңдамаған оқу пәндерін сызып тастайсыз. Элективті оқу пәнін
таңдау орындауда Сізге Өз эдвайзеріңіз көмек береді.
Ал енді, Сізге Сіздің жеке оқу жоспарына енгізу үшін элективті
пәндерге таңдауды жасауды ұсынамыз!

ПАМЯТКА СТУДЕНТУ
Уважаемый, студент Каспийского общественного университета!
Перед Вами находится Каталог учебных дисциплин. Это –
систематизированный
аннотированный
перечень
учебных
дисциплин. Он составлен с целью создания для Вас возможности
самостоятельного, оперативного, гибкого и всестороннего
формирования индивидуальной траектории обучения. Это – Ваш
помощник в составлении Вашего индивидуального учебного плана.
При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины
делятся на 3 цикла: Общеобразовательные (ООД), Базовые (БД) и
профилирующие (ПД). Внутри каждого из этих циклов учебные
дисциплины подразделяются на 2 вида: Обязательный компонент и
Компонент по выбору (элективные, т.е. выбираемые учебные
дисциплины).
Дисциплины
Обязательного
компонента
установлены
Государственным общеобязательным стандартом образования по
специальности и изучаются всеми без исключения студентами
данной специальности.
Элективные учебные дисциплины
предлагаются Вам для изучения кафедрами КОУ. Из всего перечня
элективных учебных дисциплин Вы можете выбрать те, которые
интересны именно Вам. Таким образом, Ваш индивидуальный
учебный план по каждому циклу учебных дисциплин будет
включать в себя 2 раздела: Обязательный компонент и Компонент по
выбору (элективные учебные дисциплины).
Как выбирать при помощи Каталога элективные учебные
дисциплины для включения их в Ваш индивидуальный учебный
план?
В Перечне найдите Ваш курс и семестр обучения. Уясните себе,
сколько всего кредитов отводится Типовым учебным планом на
элективные учебные дисциплины, в том числе по циклам учебных
дисциплин (левая часть таблицы).Ознакомьтесь с самим перечнем
элективных учебных дисциплин. Обратите внимание на то, что
элективные учебные дисциплины объединены в пары. Из каждой
пары можно выбрать только одну элективную учебную дисциплину.
Обратите Ваше внимание на пререквизиты и постреквизиты учебной
дисциплины.
Пререквизиты – это учебные дисциплины, которые изучены ранее
и которые необходимы для изучения выбираемой Вами учебной
дисциплины.
Постреквизиты – это учебные дисциплины, которые можно будет
изучать позже, и для изучения, которых необходима выбираемая
Вами учебная дисциплина.
Прочитайте описание заинтересовавших Вас элективных учебных
дисциплин и сделайте Ваш выбор. Проверьте, чтобы количество
выбранных
Вами
кредитов
соответствовало
количеству,
требующемуся по Типовому учебному плану. В бланке
Индивидуального учебного плана вычеркните не выбранные
Вами учебные дисциплины. Осуществить выбор элективных
учебных дисциплин Вам поможет Ваш эдвайзер.
А теперь, предлагаем Вам выбрать элективные дисциплины для
внесения их в Ваш индивидуальный учебный план!
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NOTES FOR STUDENTS
Dear student of Caspian University!
In front of you is the Catalogue of disciplines. This is a systematized
annotated list of academic disciplines. It is made with the purpose of
creation for you an opportunity of independent, operative, flexible and
all-round formation of an individual trajectory of training. It is your
assistant in drawing up your individual study plan.
In case of credit technology of training, all academic disciplines are
divided into 3 cycles: General Education (GED), Basic (BD) and Major
(MD). Within each of these cycles, the academic disciplines are divided
into 2 types: Obligatory Сomponent and Elective Сomponent (elective,
i.e. selected training disciplines).
The disciplines of the Obligatory Сomponent are established by theState
General Education Standard on specialty and are studied by all students
of this specialty without exception. Elective academic disciplines are
offered to you for study by the departments of CU. From the whole list
of elective academic disciplines, you can choose those that are
interesting for you. Thus, your individual study plan on each cycle of
academic disciplines will include 2 sections: Obligatory Сomponent and
Elective Component (elective academic disciplines).
How do you choose elective academic disciplines to be included in
your individual study plan with the help of the Catalogue?
Find your year and semesterof studying in the List. Find out how many
credits the Model Curriculum allocates to elective academic disciplines,
including academic disciplines in cycles (left side of the table). See the
list of elective academic disciplines. Pay attention to the fact that the
elective academic disciplines are combined in pairs. From each pair you
can select only one elective academic discipline. Pay attention to the
pre-requisites and post-requisites of the academic discipline.
Prerequisites are academic disciplines that have been studied
previously and are necessary for the study of the chosen academic
discipline.
Postrequisites are academic disciplines that can be studied later, and for
the study of which the chosen academic discipline is necessary.
Read the description of the elective academic disciplines you are
interested in and make your choice. Make sure that the number of
credits you have selected matches the number required by the Model
Curriculum. On the individual study plan form, cross out any academic
disciplines you have not selected. Your adviser will help you choose
elective academic disciplines.
Now, we offer you to choose elective subjects to add to your
Individual study plan!

Білім беру программасы: ЖАРИЯ ҚҰҚЫҚ
Образовательная программа: ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО
Educational program: PUBLIC LAW

Курс/
Курс/
Course

Семестр/
Семестр/
Semester

1

2

Пән бойынша кредит
саны/ Количество
кредитов
по дисциплине/
Number of credits
disciplined
3

1

2

5

1

2

5

1

1

4

1

2

4

1

1, 2

5

1
2
1, 2

1, 2
3
1.2, 3, 4

5
5
8

2

4

5

Пән коды/ Код дисциплины/Discipline
Code

Пәннің аты/ Наименование дисциплины/Name of discipline

4

5

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ПӘНДЕР (МІНДЕТТІ КОМПОНЕНТ) – 51 кредит
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ) – 51 кредитов
GENERAL SUBJECTS (COMPULSORY COMPONENT)– 51 credits
KKT1105/
Қазақстанның қазіргі тарихы/
SIK1105/
Современная история Казахстана/
MHK1105
Modern history of Kazakhstan
Fil1106/Fil1106/
Философия/Философия/
Phil1106
Philosophy
ASBM1101/
Әлеуметтіксаясибіліммодулі (әлеуметтану, психология)
MSPZ 1101/
Модуль социально-политического знания (социология, психология)
MSPK1101
Socio-political knowledge module (sociology, psychology)
ASBM1102/
Әлеуметтік саяси білім модулі (Саясаттану, мәдениеттану) Модуль социальноMSPZ 1102/
политического знания (политология, культурология)
MSPK1102
Socio-political knowledge module (political studies, cultural studies)
ShT1103/IYa1103/
Шет тілі/Иностранный язык/Foreign language
FL1103
K(O)N1104/K(R)Ya1104/K(R)L1104
Қазақ (Орыс) тілі / Казахский (Русский) язык / Kazakh (Russian) language
AKT2107/IKT2107/ICT2107
Information and communication technology
DSh/FK/PE
Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical culture
ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ПӘНДЕР (ЖОО КОМПОНЕНТІ) – 5 кредит
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ) – 5 кредитов
GENERAL SUBJECTS (UNIVERSITY COMPONENT) – 5 credits
KK2108/ PP2108 / BB2108
Кәсіпкерлік құқық / Предпринимательское право / Businesslaw
Мамандық бойынша міндетті модульдер (МММ) – 79 кредит
Вузовский компонент по специальности (ОМС) –79 кредитов
University component by speciality (UCS) – 79 credits
Базалық пән (БП) / Базовые дисциплины (БД) / Basic disciplines (BD) – 57 кредит/ кредитов / credits
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1

1

5

KAM1201 / MOS 1201/ MPSK1201

1
2

1
3

3
3

Kosh1202/ Lid 1202 /Ld1202
KK(O)T2203 / PK(R)Ya 2203 / PK(R)L2203

2

4

5

ZhDM2204 /MLR 2204 / MPD2204

2

3

3

1
1

1
2

4
3

KBShT2205 / POIYa 2205 / Professional
foreign language
MKT 1206 / TGP 1206 / TSL 1206
KRRR 1207 / KPRK 1207/ CLRK 1207

2

3

5

2

4

5

2

3

5

2

4

5

1

2

3

KRMKT 1212/IGPRK 1212 / RKSLH 1212

3

5

3

KR MK 3224 / GS RK 3224/ SSRK 3224

2

4

2

3

6

3

3

5

KR AK 2208 (ZhB) / GP RK (ObCh) 2208 /
CL RK (CP) 2208
KR AK (EB) 2209 / GPRK (OsCh) / CL RK
(SP) 2209
KR KK 2210 (ZhB) / UP RK (ObCh) 2210 /
CL RK (CP) 2210
KR KK (EB) 2211 / UP RK (OsCh) 2211/ CL
RK (SP) 2211

Қоғамдықәлеуметтікмодуль (Академиялықадалдық, SL, Мәңгілікел)/
Модульобщественно-социальный (Академическаячестность, Служениеобществу,
Мәңгілікел) / Module of public and social knowledge (Academic honesty, Service
learning, Мәңгілікел)
Көшбасшылық / Лидерство /Leadership
Кәсіби қазақ(орыс) тілі / Профессиональный казахский(русский) язык / Professional
Kazakh (Russian) language
Жекедамытумодулі (сөйлеуөнері, дизайнерлікойлау) /Модуль личностного
развития (Ораторское искусство, дизайн мышления)/ Module of personal
development (Eloquence Training, design thinking)
Кәсіби шет тілі / Профессионально-ориентированный иностранный язык /
Professional foreign language
Мемлекетжәнеқұқықтеориясы / Теориягосударстваиправа / Theory of state and law
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы / Конституционное право
Республики Казахстан / Constitutional law of the Republic of Kazakhstan
ҚазақстанРеспубликасыныңазаматтыққұқығы (жалпыбөлім) /
ГражданскоеправоРеспубликиКазахстан (общаячасть) / Civil law of the Republic of
Kazakhstan (common part)
ҚазақстанРеспубликасыныңазаматтыққұқығы (ерекшебөлім) /
ГражданскоеправоРеспубликиКазахстан (особеннаячасть) / Civil law of the
Republic of Kazakhstan (special part)
ҚазақстанРеспубликасыныңқылмыстыққұқығы (жалпыбөлім) /
УголовноеправоРеспубликиКазахстан (общаячасть) / Criminal law of the Republic
of Kazakhstan (common part)
ҚазақстанРеспубликасыныңқылмыстыққұқығы (ерекшебөлім) /
УголовноеправоРеспубликиКазахстан (особеннаячасть) / Criminal law of the
Republic of Kazakhstan (special part)
ҚРмемлекетжәнеқұқықтарихы / ИсториягосударстваиправаРК /The RK state and
law history
ҚРмемлекеттікқызмет / ГосударственнаяслужбавРК / State service of the RK

Оқу практикасы / Учебная практика / Practicaltraining

OP / UP / PT

Өндірістік тәжірибе /Производственная практика / On-the-job training program

OnP / PP / OJTP

Кәсіптік пәндер (КП) / Профилирующие дисциплины (ПД) / Profilingdisciplines (PD) – 22 кредит/ кредита / credits
5
KRAIZhK 3302 / GPPRK 3302/ CPLRK 3302
ҚазақстанРеспубликасыныңазаматтықісжүргізуқұқығы /
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3

5

5

4

8

12

KRKIZhK 3303 / UPPRK 3303/ CPLRK 3303
DAP/ PdP/ PgT

ГражданскоепроцессуальноеправоРеспубликиКазахстан / Civil proceeding law of
the Republic of Kazakhstan
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы / Уголовнопроцессуальное право Республики Казахстан /
CriminalproceedinglawoftheRepublicofKazakhstan
Диплом алдындағы практика /Преддипломная практика / Pre-graduationtraining

Анықталған мамандықтар үшін таңдау модульдері (МТМ) 129 кредит
Модули по выбору для определенной специальности (МВС)129 кредитов
Modules of choice for a certain specialty (MCS) 129 credits
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Базалық пәндер (БП) / Базовые дисциплины (БД) / Basic disciplines (BD) – 73 кредит / кредитов / credits
MK 1213 / VS 1213 / IS 1213
Мамандыққа кіріспе / Введение в специальность / Introduction to the specialty
SA 1213 / SP 1213 / CJ 1213
Сот және сот әділдігі / Суд и правосудие / Court and justice
5
Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы / История государства и права
ShEMKT 1214 / IGPZS 1214 / FCSLH 1214
зарубежных стран / Historyofstateandlawofforeigncountries
Қазақтыңәдет-ғұрып
құқығы / Обычное право казахов / CustomarylawoftheKazakhs
KAGK 1214/ OPK 1214 / CLK 1214
4
KE 1215 / PE 1215 / PE 1215
Кәсіби этикасы / Профессиональная этика / Professionalethics
Рим кұқығы / Римское право /Romanlaw
RK 1215 / RP 1215 / RL 1215
5
ҚР әкімшілік құқығы / Административное право РК / Administrative law of the RK
KR AK 2216 / AP RK 2216 / AL RK 2216
ҚР қаржылық құқық / Финансовое правоРК / Financial law of the RK
KR KK 2216 / FP RK 2216 / FL RK 2216
5
ҚРеңбекқұқығы / Трудовое правоРК / Labour law of the RK
KR EK 2217 / TP RK 2217 / LL RK 2217
ҚР тұрғын үй құқығы / Жилищное правоРК / Real estate law of the RK
KR TUK 2217 / ZhP RK 2217 / RELRK 2217
3
KKO 2218 / PO 2218 / LEA 2218
Құқық қорғау органдары / Правоохранительные органы / Enforcement authorities
Отбасы құқығы / Семейное право / Familylaw
OK2218 / SP 2218 / FL 2218
3
Экологиялық құқық / Экологическое право / Ecologicallaw
EK 2219 / EP ZhP RK 2219 / EL 2219
Меншік құқығы және өзге де заттық құқықтар / Право собственности и другие
MKOZK 2219/ PSDVP 2219 / PLOLT 2219
вещные права / Propertylawandotherlaws of things
5
Жеке тұлғаға қарсы қылмыстық құқықтық құқықбұзушылықтарды саралау /
ZhTKKKKS / 2220 KUPPL 2220 / QCOAP
Квалификация уголовных правонарушений против личности / Qualification of
2220
criminal offences against the person
ҚРКонституциянықұқықтыққорғау / ПравоваяохранаКонститцииРК / Legal
KR KKK 2220 / POKRK 2220 / LPRKC 2220
protection of the Constitution of the RK
4
Әйелдер және балалар құқықтары / Права женщин и детей/
ABKKK 2221 / UPZPZhD 2221/ WCR 2221
Women's and children's rights
Қылмыстық-атқару
құқығы
/ Уголовно-исполнительное право / Penal law
KAK 2221/ UIP 2221 / PL 2221
5
Халықаралық жария құқығы / Международное публичное право /
HZhK 3222 / MPP 3222 / IPL 3222
3

4

HKK 3222 / MUP 3222 / ICL 3222
3

5

5

3

5

5

KOHKK 3223 / MPOOS 3223/ILPE 3223
HZhK 3223 / MChP 3223 / PIL 3223
IMK 3225 / PIS 3225 / IPL 3225

SKIT 3225 / IPPU 3225 / HPLD 3225

3

5

5

3

5

3

3

6

5

4

7

3

4

7

5

ShEK 3226 / UPZS 3226 / CLFC 3226
Krim 3226/ Krim 3226 / Crim 3226
AKOKM 3227 / PChMZ 3227 / HRMP 3227
KKK 3227/ NP 3227 / PC 3227
ShK 3228 / DP 3228/ CL 3228
BK 3228 / BP 3228 / BL 3228
MKTM 4229 / PTGP 4229 / SLTI 4229
MK 4229 / NP 4229 / IL 4229
AKK 4230/PSO 4230 / SCL 4230

Internationalpubliclaw
Халықаралық қылмыстық құқық / Международное уголовное право /
Internationalcriminallaw
Қоршаған ортаны халықаралық-құқықтық қорғау / Международно-правовая
охрана окружающей среды /Internationallegalprotectionofenvironment
Халықаралық жеке құқық / Международное частное право / Privateinternationallaw
Интеллектуальдық меншік құқығы / Право интеллектуальной собственности
/Intellectual property law
Саяси және құқықтық ілімдер тарихы / История политических и правовых учений /
Historyofpoliticalandlegaldoctrines
Шет елдердің қылмыстық құқығы / Уголовное право зарубежных стран/ Criminal
law of foreign countries
Криминология / Криминология/ Criminology
Адам құқықтары және оларды қорғау механизмі / Права человека и механизм их
защиты / Human rights and mechanisms of their protection
Күш көрсетуші қылмыстылық / Насильственная преступность / Perforce crime
Шарттық құқық /Договорное право / Contractlaw
Банк құқығы / Банковское право / Banklaw
Мемлекет және құқық теориясының мәселелері / Проблемы теории государства и
права / Stateandlawtheory’sissues
Мұрагерлік құқық / Наследственное право/ Inheritancelaw
Әлеуметтік камсыздандыру құқығы / Право социального обеспечения / Socialse
curity law

Мемлекеткеқарсықылмыстыққұқықбұзушылықтар /
Уголовныеправонарушенияпротивгосударства /Criminaloffencesagainstthestate
Кәсіптік пәндер (КП) / Профилирующие дисциплины (ПД) / Profilingdisciplines (PD) – 56 кредит/ кредитов / credits
5
Адвокатура/ Адвокатура/ Advocateship
Adv 3304 /Adv 3304 /Adv 3304
Криминалистика/
Криминалистика/ Criminalistics
Krim 3304 / Krim 3304 / Krim 3304
5
Салыстырмалы конституциялық құқық / Сравнительное конституционное право /
SKK 3305 / SKP 3305/ CCL3305
Comparativeconstitutionallaw
MKKK 4230 / UPPG 4230 / COAS 4230

3

6

3

6

3

6

5

3

6

3

SS 3305 / SE 3305/ JE 3305
Not 3306/ Not 3306 /Not 3306
YuYu 3306 /YuYu 3306/ JJ 3306
SK 3307 / NP 3307/ TL 3307

5

Сот сараптамасы / Судебная экспертология / Judicial Expertology
Нотариат/ Нотариат/ Notariate
Ювеналдық юстиция / Ювенальная юстиция / Juvenile justice
Салық құқығы / Налоговое право / Taxlaw

KR PK 3307 / PN RK 3307/ PPSRK 3307
3

6

5

KPA 3308 / AUP 3308/ LCP 3308
EKKS 3308 / KUPSE 3308 / QCOFE 3308

3

6

5

SDT 3309 / TSD 3309 / TFE 3309
KPAKK 3309 / ZPChUP 3309/ PHRCP 3309

4

7

6

4

7

5

D/ZhAT 4301P / PA4301/PgA4301

ZhIKN 4314 / OORD 4314 / FOIA 4314
KIZhP 4314 / PUP 4314/ PCP 4314
4

7

3
ZhTAZhE 4310 / OPOVSD 4310/ PSIA 4310
KPEO 4310 / OPUP 4310 /SCСP 4310

4

7

5

4

7

5

SB 4311 / SB 4311/ FA 4311
KT 4311 / KT 4311 / KT 4311
SMP 4312 / SMP 4312/ FMP 4312

4

7

4

KKBTBSS 4312 / SEOVUP 4312/ FECTC
4312
KKTU 4313/ORUP 4313/ OCI 4313

KAA 4313 / PP 4313/ PO 4313

6

ҚР прокурорлық қадағалау / Прокурорский надзор в РК / Procuracy supervision in
the RK
Қылмыстық процестегі адвокат / Адвокат в уголовном процессе / Counselinthe
сriminalprocedure
Экономика аясында қылмыстық құқықбұзушылықтарды саралау / Квалификация
уголовных правонарушений в сфере экономики / Qualification of criminal offenses
in the field of Economics
Сот дәлелдемелер теориясы /Теория судебных доказательств /Theory of forensic
evidence
Қылмыстық процестегі адам құқықтарын қорғау / Защита прав человека в
уголовном процессе /Protection of human rights in criminal proceedings
Диплом алдындағы /жоба алдындағы талдау/
Преддипломный/Предпроектный анализ/ Pre-graduation analysis
Жедел-іздестіру қызметінің негіздері /Основы оперативно-розыскной
деятельности /Fundamentals of operational and investigative activities
Қылмыстық іс жүргізу бойынша практикум / Практикум по уголовному процессу /
Practicumon сriminalproceeding
Жеке тергеу әрекеттерін жүргізудің ерекшеліктері / Особенности проведения
отдельных видов следственных действии /Features of certain types of investigative
actions
Қылмыстық процестегі ерекше өндірістер / Особое производство в уголовном
процессе / Specialproductioninthe сriminalprocess
Сотбухгалтериясы / Судебная бухгалтерия / Forensic accounting
Криминалистік тактика / Криминалистическая тактика / Сriminalistic tactics
Сотмедицинасыжәнепсихиатриясы / Судебнаямедицинаипсихиатрия / Forensic
medicine and psychiatry
Қылмыстыққұқықбұзушылықтардыңбөлектүрлерібойыншасотсараптамасы /
Судебнаяэкспертизапоотдельнымвидамуголовныхправонарушений/ Forensic
examination of certain types of crimes
Қылмыстыққұқықбұзушылықтардытергеудіұйымдастыру/
Организациярасследованийуголовныхправонарушений/ Organization of
investigation of crimes
Құқықбұзушылықтардыалдыналу / Профилактикаправонарушений / Prevention of
offences

№

1

Код / Код /
Code

MKT 1206 /
TGP 1206 /
TSL 1206

Пәннің сипаттамасы / Описаниедисциплины / Description of the discipline
in English language
На русском языке
Мамандық бойынша міндетті модульдер (МММ) – 43 кредит
Вузовский компонент по специальности (ОМС) – 43 кредита
University component by speciality (UCS) – 43 credits
Базалық пән (БП) / Базовые дисциплины (БД)/ Basic disciplines (BD) – 33 кредит/ кредита/ credits
Пән аталуы: Мемлекет және құқық теориясы
Название дисциплины: Теория государства и Name of discipline: Theory of state and law
Кредит саны (ECTS):4 (1,5+1+0).
права
Amount of credits (ECTS): 4 (1,5 + 1 + 0).
Пререквизиттер:жок
Объем в кредитах (ECTS): 4 (1,5+1+0).
Prerequisites: No
Постреквизиттер: мемлекет пен құқық теориясы Пререквизиты: нет
Post requisites: problems of the theory of state
негізгі және әдіснамалық пән, бұл пәнді оқып-үйрену Постреквизиты: проблемы теории государства и and law, human rights and the mechanism of their
заң салаларының барлық пәндерін меңгеруде права, права человека и механизм их защиты, protection, legislative process, all branch legal
маңызды болып табылады
законодательный
процесс,
все
отраслевые disciplines.
оқыту мақсаты: «Мемлекет және құқық теориясын» юридические дисциплины.
The purpose of the study of discipline: The
оқытудың мақсаты студенттерге мемлекеттік- Цель изучения дисциплины:Теория государства и theory of state and law examines and studies the
құқықтық құбылыстар туралы, жалпы тұтас алғанда: права рассматривает и изучает основные basic laws of the emergence, development and
мемлекет пен құқықтың пайда болуы, дамуы мен закономерности возникновения, развития и functioning of the state and law. The theory of
қызмет
етуінің
заңдылықтары,
олардың функционирования государства и права. Теории state and law is: obtaining fundamental
демократиялық қоғамдағы рөлі, мемлекеттің типтері государства и права является: получение knowledge on the theory of state and law, which
мен нысандары, мемлекеттік билікті жүзеге основополагающих знаний по теории государства и will help to easily absorb the branch of legal
асырудың әдістері мен нысандары туралы; жеке тұлға права,
которые
помогут
легко
усваивать science.
мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасы, азаматтық отраслевые юридические науки.
The tasks of studying this discipline:
қоғам мен құқықтық мемлекеттің табиғаты мен мәні Задачи изучения данной дисциплины:
1) Mastering the methodology of studying the
туралы; қазіргі таңдағы құқықтың мәнін түсінудің 1)
Освоение
методологии
изучения state and law;
әртүрлі жолдарын, оның реттеушілік мүмкіндіктерін; государства и права;
2) The study of the basic concepts and categories
құқық шығармашылықтың ерекшеліктері мен 2)
Изучение основных понятий и категорий of the state and law;
құқықтық реттеудің механизмі туралы, заңдылық пен государства и права;
3) Putting into practice the knowledge gained in
конституциялылық,
адам
құқықтары
мен 3)
Применение на практике
полученных solving legal situations.
бостандықтары және оларды қамтамасыз етудегі знаний при решении юридических ситуаций.
Summary: The theory of state and law is a
заңның рөлі туралы, құқықтық қатынастардың Краткое содержание:Теория государства и fundamental legal science that studies the
түрлері, құқыққа сай және құқыққа қайшы мінез- права — фундаментальная юридическая наука, essence, the most general laws and trends of the
құлық, т.б. туралы қазіргі таңдағы білім беру.
которая изучает сущность, наиболее общие origin, development and functioning of the state
закономерности и тенденции происхождения, and law in their constant interaction, and also
Қысқаша мазмұны:
Мемлекет және құқық теориясы негізгі теориялық развития и функционирования государства и права forms concepts and categories common to all
пән болғандықтан, ол мемлекет пен құқықты біртұтас в их постоянном взаимодействии, а также legal sciences. Without mastering it, it is
жүйе ретінде оқып-зерттеуді қамтамасыз етеді, формирует общие для всех юридических наук problematic to understand the more specific,
сонымен қатар мемлекет пен құқық теориясы салалық понятия
и
категории.
Без
её
усвоения empirical knowledge of the state and law used by
заң ғылымдарында
қолданылатын
негізгі проблематично
разобраться
в
более the basic legal sciences. Scientific research in the
ұғымдар
мен категорияларды, қатынастардың конкретизированных, эмпиричных знаниях о theory of state and law is conducted not in a
барлық түрлерін зерттеудің әдіснамалық негізін государстве и праве, используемых основными single country and not for any one historical era,
жасайды.
Студенттердің
заңи
ойлауы
мен юридическими науками. Научное исследование в but with an orientation on the most developed
Қазақ тілінде
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пайымдауын, кәсіби құқықтық сана-сезімдерін; алған
білімдерін
қолдана
білу
қабілеттерін
қалыптастырады.
Күтілетін оқу нәтижелері:
- болашақ мамандықтың әлеуметтік маңызы туралы
хабардар болу;
- қазіргі заманғы қоғамның жеке тұлғаның және
заңгердің мінез-құлқына қойылатын талаптарды
белгілеу;
- заңгерлік қызметтің практикалық қызметінде
қажетті заңгерлік анықтамаларды, зерттеуді және
білімді анықтау;
- курстың негізгі категорияларын анықтауға
практикалық дағдыларды меңгеру, заң ғылымы
саласындағы негізгі түсініктерді ажырата білу;
- заң ғылымының дамуының негізгі бағыттарын
айқындау;
- дағдыларды қалыптастыру: нормативтік және
ғылыми көздермен,
құқықтық пәндер бойынша сабаққа дайындық,
өзіндік жұмыс,
жазбаша жұмыстардың дұрыс орындалуы;
- осы саладағы тұжырымдамалық аппараттарды
кеңейту;
- өзін-өзі дамытуға деген саналы ұмтылысты
қалыптастыру;
- негізгі әдістерді, тәсілдерді және құралдарды алу,
сақтау, ақпаратты өңдеу, ақпаратты басқару құралы
ретінде компьютерлік дағдыларды алу.
Білім: - құқықтық сауаттылық, құқықтық ойлау және
құқықтық мәдениетке негізделген кәсіптік қызметтің
негізгі принциптері;
Заңнамаға
қатаң
сәйкестікте
шешімдер
қабылдаудың және сот ісін жүргізудің негізгі
принциптері;
- нормативтік құқықтық актілерді қолданудың негізгі
принциптері, кәсіптік қызметтегі материалдық және
процессуалдық құқығы нормаларын іске асыру;
- фактілер мен жағдайлардың тиісті біліктілігінің
негізгі принциптері;
- құқықтық құжаттарды дайындаудың негізгі
ережелері;

теории государства и права ведётся не по отдельно
взятой стране и не за какую-то одну историческую
эпоху, а с ориентацией на наиболее развитые в
настоящий
момент
формы
права
и государственности.
Ожидаемые результаты изучения заключаются в:
В результате освоения программы учебной
дисциплины «Теория государства и права» студент
должен:
а) знать:
- систему понятий и категорий, используемых в
юриспруденции;
- природу и сущность государства и права;
- основные закономерности возникновения,
функционирования и развития государства и права,
исторические типы и формы государства и права,
их сущность и функции;
- механизм государства, политическую систему;
- систему права, механизм и средства правового
регулирования;
- особенности государственного и правового
развития Республики Казахстан.
б) уметь:
- оперировать юридическими понятиями и
категориями;
анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними правовые отношения;
- пользоваться всеми видами инкорпорации
нормативных актов;
- толковать и правильно применять правовые
нормы;
- принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
- грамотно и логично оформлять юридические
документы.
в) владеть:
- юридической терминологией, навыками работы с
правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности;
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forms of law and statehood at the moment.
The expected results of the study are:
As a result of mastering the program of the
discipline "Theory of State and Law", the student
must:
a) know:
- a system of concepts and categories used in
jurisprudence;
- the nature and essence of the state and law;
- the basic laws of the emergence, functioning and
development of the state and law, historical types
and forms of the state and law, their essence and
functions;
- state mechanism, political system;
- system of law, mechanism and means of legal
regulation;
- Features of state and legal development of the
Republic of Kazakhstan.
b) be able to:
- operate with legal concepts and categories;
- analyze legal facts and legal relations arising in
connection with them;
- use all types of incorporation of regulatory acts;
- interpret and correctly apply legal norms;
- make decisions and perform legal actions in
strict accordance with the law;
- competently and logically execute legal
documents.
c) own:
- legal terminology, skills in working with legal
acts;
- skills in analyzing various legal phenomena,
legal facts, legal norms and legal relations that are
objects of professional activity;
- skills in the analysis of law enforcement and law
enforcement practice;
- skills to resolve legal problems and conflicts;
d) general cultural competencies of a lawyer:
- realizes the social significance of his future
profession, has a sufficient level of professional
legal awareness;
- conscientiously fulfills professional duties,

- адамның және азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын сақтау және қорғау, адамның арнамысы мен қадір-қасиетін құрметтеу қағидалары
мен нормалары;
- құқық бұзушылықты анықтау, жолын кесу әдістері
мен тәсілдері;
- түрлі құқықтық актілерді түсіндіру ережелері.
- «Мамандыққа кіріспе» пәнінің тұжырымдамасы,
пәні және жүйесі;
заң
мамандығы
бойынша
қарым-қатынас
ерекшеліктері;
- заң мамандығы бойынша қызмет ету (қызмет
түрлерінің) ерекшеліктері;
- заңгер жеке тұлғасының ерекшеліктері мен
талаптары.
Іскерлігі: - құқықтық сауаттылық, құқықтық ойлау
және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті
жүзеге асыру;
- шешімдер қабылдаудың негізгі қағидаларын және
заңға қайшы әрекеттерді заңға сәйкес қолдану;
- нормативтік құқықтық актілерді қолданудың негізгі
қағидаттарын
қолдануға,
кәсіптік
қызметте
материалдық және процессуалдық құқық нормаларын
іске асыру;
- фактілер мен жағдайлардың тиісті біліктілігінің
негізгі қағидаттарын қолдануға;
- құқықтық құжаттарды дайындаудың негізгі
ережелері;
- адамның және азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын сақтау және қорғау, адамның арнамысы мен қадір-қасиетін құрметтеу қағидалары
мен нормаларын қолдану;
- құқықтық нормаларды іске асыруға қатысты
нормативтік және іс жүзіндегі ақпаратты жинау;
құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастарды; сот
және әкімшілік практикасын талдау;
- заңгердің этикалық қағидаттарын сақтауға, кәсіби
міндеттерді адал орындауға;
- ақпаратты жинақтау, талдау, қабылдау, мақсаттарды
қою және оған жету жолдарын таңдау;
- құқықтық ақпараттың сипатын және құндылығын
түсінуге қабілеті

- навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной практики;
- навыками разрешения правовых проблем и
коллизий;
г) общекультурныекомпетенции юриста:
- осознает социальную значимость своей будущей
профессии,
имеет
достаточный
уровень
профессионального правосознания;
- добросовестно исполняет профессиональные
обязанности, соблюдает принципы этики юриста,
нетерпим к коррупционному поведению;
- способен логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь;
- уважает честь и достоинство личности, соблюдает
и защищает права и свободы человека и
гражданина.
д) профессиональные компетенции, которые
представляют собой сформированное правовое или
юридическое мышление и навыки.
Навыки работы с информацией, умение вести
переговоры, оформлять юридические документы и
умение публичного выступления.
1)
Навыки работы с информацией
Юрист
знает формы принятия нормативных
правовых актов, их систему, иерархию, способы
публикации
и
хранения.
Он
правильно
ориентируется
в
системе
права,
находит
нормативные акты, необходимые для разрешения
конкретной юридической ситуации, определяет
условия их применения, может толковать
нормативно правовые акты с учетом всех форм
официального и неофициального толкования,
критически оценивает информацию в СМИ.
Он имеет навыки работы с компьютером как
средством управления информацией; способен
работать
с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях, владеет необходимыми
навыками
профессионального
общения
на
иностранном языке. - способностью применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.

9

complies with the principles of ethics of a lawyer,
intolerant of corrupt behavior;
- able to logically correctly, reasonably and
clearly build oral and written speech;
- respects the honor and dignity of the individual,
respects and protects the rights and freedoms of
man and citizen.
e) professional competencies, which are formed
legal or legal thinking and skills.
Skills in working with information, ability to
negotiate, draw up legal documents and the ability
to publicly speak.
1) Information skills
The lawyer knows the forms of adoption of
regulatory legal acts, their system, hierarchy,
methods of publication and storage. He correctly
navigates the system of law, finds the normative
acts necessary to resolve a specific legal situation,
determines the conditions for their application,
can interpret normative legal acts taking into
account all forms of official and unofficial
interpretation, critically evaluates information in
the media.
He has computer skills as a means of managing
information; able to work with information in
global computer networks; owns the necessary
skills for professional communication in a foreign
language. - the ability to apply regulatory legal
acts, to implement the norms of substantive and
procedural law in professional activities.
2) Registration of legal documents
A lawyer can apply the rule of law in specific life
situations;
to determine state bodies whose competence
includes resolving the legal situation and legally
correctly qualifying facts and circumstances and
resolving them on the basis of law.
He knows how to correctly draw up documents of
a legal nature, carry out a legal examination of
normative acts, give qualified legal opinions and
consultations; takes legal decisions, performs
other legal actions in strict accordance with the

Дағдысы:
-дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау, құқықтық
мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асырудың
негізгі қағидалары аясында;
- заңға сәйкес заң әрекеттерін жасау, шешімдерін
қабылдаудың негізгі қағидалары аясында;
- кәсіби қызметте материалды және процессуалды
нормаларын, нормативтік құқықтық актілерді
қолдану аясында қағидалары аясында;
- фактілер мен жағдайларын дұрыс
классификациялаудың негізгі қағидалары аясында;
- заң құжаттарын даярлаудың негізгі ережелерін
қолдану аясында;
- құқықтық актілерге түсінік беру аясында;
-заңи мазмұны бар жазбаша құжаттарды әзірлеу мен
құрастыру аясында;
- адам және азамат құқықтар мен бостандықтарын
сақтау, қорғау, ар-ождан, қадір-қасиетін қадірлеу
қағидаларын қолдану аясында;
Құзыреттілігі:- жалпы мәдени компетенциялар
(ЖК):
Өз кәсіби міндеттерін адал орындау, заңгер этика
қағидаларын сақтау;
Ойлау мәдениетін үйрену, ақпаратты жалпылау,
талдау, алу мүмкіндіктерін үйрену, мақсаттарды қою
және оған жету жолдарын таңдау қабілетіне ие болу;
Ауызжа және жазбаша сөйлеуді логикалық тұрғыдан
дұрыс, дәлелді және айқын жүзеге асыру;
Жемқорлық жүріс-тұрысқа жол бермеу, заң мен
құқықты қадірлеу;
Өзінен өзі білімділігін жоғарылатуға ынтасы, өз
біліктілігін және шеберлілігін көтеру.
- кәсіби компетенциялар (КК):
Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және
құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметін жүзеге
асыру;
кәсіби қызметін құқықтық сананың, құқықтық
ойлаудың және құқықтық мәдениеттің жоғары
дамыған дейгейінде жүзеге асыру;
тек қана заңды шешімдер қабылдау және заңи
әрекеттер жасау;
кәсіби қызмет барысында нормативтік құқықтық

2) Оформление юридических документов
Юрист может применять нормы права в
конкретных жизненных ситуациях;
определять
государственные
органы,
в
компетенцию
которых
входит
разрешение
правовой ситуации и юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства и
разрешать на основе закона.
Он умеет грамотно составлять
документы
правового характера, осуществлять правовую
экспертизу
нормативных
актов,
давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации; принимает правовые решения,
совершает иные юридические действия в точном
соответствие с законом, вскрывает и устанавливает
факты
правонарушений,
определяет
меры
ответственности
и
наказания
виновных;
предпринимает
необходимые
меры
к
восстановлению нарушенных прав;
Умение составить юридический документ — один
из важнейших профессиональных навыков юриста.
Точность
и
ясность
изложения
текста
юридического документа достигается грамотным
употреблением
юридических
терминов,
ограниченной сочетаемостью слов, использованием
уточнений, дополнений, вводных слов и оборотов,
четкой структурой отдельных предложений и
текста документа в целом, обоснованностью
приведенных доводов. Составление юридических
документов — трудный процесс,
этой цели
должны соответствовать
планы практических
занятий, самостоятельной работы, направленные на
формирование данного навыка у студентов.
3) Навыки публичного выступления
Важным навыком юриста является умение
выступать публично. Искусство публичного
выступления — искусство совершенно особого
рода. У юристов интерес к культуре речи больше,
чем у представителей других социальных и
профессиональных групп.
В различных государственных органах, где
пользуются юридическим языком (например, в
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law, reveals and establishes the facts of offenses,
determines the measures of responsibility and
punishment of those responsible; takes necessary
measures to restore violated rights;
The ability to draw up a legal document is one of
the most important professional skills of a lawyer.
The accuracy and clarity of the presentation of the
text of a legal document is achieved by the
competent use of legal terms, limited
compatibility of words, the use of clarifications,
additions, introductory words and turns, a clear
structure of individual sentences and the text of
the document as a whole, the validity of the
arguments presented. Drawing up legal
documents is a difficult process, the plans for
practical classes, independent work aimed at the
formation of this skill among students should
correspond to this goal.
3) Public speaking skills
An important skill of a lawyer is the ability to
speak publicly. The art of public speaking is an
art of a very special kind. Lawyers have more
interest in the culture of speech than
representatives of other social and professional
groups.
In various state bodies where they use the legal
language (for example, in court), it is important
for a lawyer - a lawyer or a prosecutor - to be able
to accurately, concisely and understandably
formulate what is necessary to say, prove or
challenge. This requires not only knowledge of
the language, knowledge of it, but also the ability
to express the essence of their position in that
language, to be able to defend their point of view,
to justify, defend or blame. Naturally, one must
know perfectly the native language.
Clarity, accuracy, persuasiveness are extremely
important for the speaker in
court. At the same time, it is important to conduct
a dispute in a civilized manner: respect the
opponent’s position, hear his arguments, and be
able to admit his wrong.

актілер қолдану, материалдық және процессуалдық
құқық нормаларын жүзеге асыру;
фактілер мен мән-жайларды заң тұрғысынан дұрыс
саралау;
құқықтық құжаттарды дайындау;
Бағдарлама
жетекшісі: з.ғ.к., асс.профессоры
Мухтарова А.К.
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/ KPRK
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Пән
аталуы:
Қазақстан
Республикасының
конституциялық құқығы
Кредит саны (ECTS):3(1+1+0).
Пререквизиттер: мемлекет және құқық теориясы;
Қазақстан тарихы.
Постреквизиттер: құқықтық және саяси ілімдер
тарихы; Әкімшілік құқық; конституциялық құқық,
салыстырмалы құқықтану, мұсылман құқығы.
Пән оқыту мақсаты: «ҚР конституциялық құқығы»
пәні конституциялық құқықтық реттеуге жататын
қоғамдық қатынастардың саласы, конституциялық
құқықтық нормалар институттар, ҚР конституциялық
даму тарихы, мемлекет негіздері, жеке тұлғаның
конституциялық
жағдайы,
мемлекеттің
және
жергілікті өзін - өзі басқару органдарының құқықтық
мәртебесі және шет ел конституциялық құқық саласы
мен ғылымының дамуының негізгі бағыттары.
Қысқаша мазмұны: ҚР конституциялық құқық
ғылымы жетекші рөл атқарады, басқа қоғамдық және
заңи ғылымдардың арасында түбегейлі орын алады.
Конституциялық құқық ғылымының зерттеуіне
жататындар – Шет ел конституционализмінің
теориялық
әдістемелік
мәселелері
ҚР
конституциялық
даму
тарихы.
Қазақстан
Республикаының
конституциялық
құрылымы
негіздері мен мемлекеттік құрылыс тәжірибесін

суде), для юриста — адвоката или прокурора —
важно уметь точно, лаконично и понятно для
окружающих сформулировать то, что необходимо
сказать, доказать или оспорить. Для этого
необходимо не просто знание языка, владение им,
но и умение на этом языке высказать суть своей
позиции, уметь отстоять свою точку зрения,
обосновать, защитить или обвинить. Естественно,
надо знать в совершенстве родной язык.
Ясность, точность, убедительность чрезвычайно
важны для выступающего в
суде. При этом важно цивилизованно вести спор:
уважать позицию оппонента, слышать его доводы,
уметь признать свою неправоту.
Руководитель программы: к.ю.н., асс.профессор
Мухтарова А.К.
Название дисциплины: Конституционное право
Республики Казахстан
Объем в кредитах (ECTS): 3(1 +1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права;
История Казахстана.
Постреквизиты:
История
правовых
и
политических учений; Административное право;
Конституционное
право,
Сравнительное
правоведение, Мусульманское право.
Цель изучения дисциплины: – формирование у
студентов фундаментальных представлений о
важнейших научно – теоретических положениях
конституционного права, этапов 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.
Краткое содержание курса конституционного
права
Республики
Казахстан
являются
ознакомление студентов с основополагающими
положениями науки конституционного права,
учением о Конституции как Основном законе
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Program Manager: Ph.D., Associated Professor
A. Mukhtarova

Name of discipline: Constitutional Law of the
Republic of Kazakhstan
Amount of credits (ECTS):3(1 +1+0).
Prerequisites: Theory of State and Law; History
of Kazakhstan.
Postrequisites: History of Legal and Political
Doctrines; Administrative Law; Constitutional
Law, Comparative Law, Muslim Law.
The purpose of the discipline: - formation of
fundamental concepts of students on the most
important scientific and theoretical provisions of
the Constitutional Law, stages of the
constitutional development of the Republic of
Kazakhstan, the role and function of the
Constitution as the fundamental law of the state
and society in the process of building 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.
The brief description of the course of the
Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan
is the familiarization of the students with the
fundamental provisions of the science of
constitutional law, the doctrine of the Constitution
as the fundamental law of the state and society,

кешенді түрде зерттеуді мақсат етіп қояды. Қазіргі
кезде шетелдердің конституциялық құқығы ғылым
және оқу пәні ретінде өзінің қарқынды дамуымен
сипатталады.
Күтілетін
оқу
нәтижелері:
Қазақстандағы
конституциялардың негізгі қызметін салыстырма
түрде студенттерге бағыт-бағдар беру.
ҚР конституциялық құқығы пәнін оқып тәлімгерлерді
ҚР конституциялық құқығы ғылымының негізгі
теоретикалық жақтарымен таныстыру;
- адам және азаматтың құқықтық жағдайының
негіздерімен таныстыру;
- өзге елдердің мемлекеттік билік органдары
жүйесімен таныстыру;
- сайлау құқығы мен сайлау жүйесінің негізгі
ережелерімен таныстыру;
- азаматтық институтының құқықтық негіздерімен
таныстыру
Оқытылатын пән бойынша кестеліктематикалық жоспарда дәрістер оқу, тәжрибелік
сабақ өткізу және басқа да студенттердің пәнді жақсы
игеруіне көмектесетін оқытуды жүргізу әдістері
қарастырылған.
Білім:
- шет елдердің мемлекет және құқығының
қалыптасуы мен дамуының негізгі тарихи кезеңдері,
заңдылықтары мен ерекшеліктерін білу;;
-қоғамның мемлекеттік-құқықтық ұйымының негізгі
даму тенденцияларын, категорияларын, маңызды
тарихи фактілерді, олардың мазмұны мен адамзат
тарихындағы өзара байланысын білу;
- мемлекет пен құқықтың Тарихи типтерін, негізгі
заңдылықтарын және пайда болу, қызмет ету және
даму ерекшеліктерін білу.;
- Шығыс пен батыс мемлекеттеріндегі түрлі тарихи
дәуірлердегі құқықтық жүйелерді, құқықтық реттеу
құралдарын,
базалық
нормативтік
құқықтық
актілерді, олардың құрылымын, құқықтық және саяси
ерекшелігін, аса маңызды мақалаларды (ережелер)
білу;);
Іскерлігі:
- әртүрлі тарихи дәуірдегі тарихи-құқықтық білім
жүйесіне бағдарлай білу, заңды түсініктер мен

государства и общества, основами правового
положения
личности,
конституционными
принципами организации и деятельности органов
государства, основами местного самоуправления в
Республике Казахстан, а также их подготовка к
самостоятельной
практической
деятельности.
Понимание студентами этих важнейших вопросов
конституционного права Республики Казахстан
способствует их правильному ориентированию в
политике и государственно – правовой сфере,
умелому решению ими вопросов государственной и
конституционно – правовой политики и практики.
Ожидаемые
результаты
изучения:
Конституционное право Республики Казахстан»
входит
в
образовательно-профессиональную
программу подготовки бакалавров права по
специальности
«Юриспруденция».
Конституционное право Республики Казахстан
является одной из базовых дисциплин, входящих в
учебную программу юридических вузов и
факультетов
университетов.
Роль
учебной
дисциплины «Конституционное право Республики
Казахстан» в современных условиях в подготовке
юристов высшей квалификации обусловлена
необходимостью дальнейшего совершенствования
регламентации
действующей
системы
конституционно-правовых
отношений,
претворения в жизнь Концепции правовой
политики РК на период с 2010 до 2020 года,
утвержденной Указом Президента Республики
Казахстан от 24 августа 2009 г., Послания
Президента Республики Казахстан «Стратегия
«Казахстан – 2050: новый политический курс
состоявшегося государства» от 14 декабря 2012
года
а) иметь представление:
- о конституционном праве как основополагающей
отрасли системы действующего права Республики
Казахстан;
- о конституционно – правовых институтах и
методах
регулирования,
реализуемых
в
современных государственно – правовой практике;
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the bases of the legal status of the individual,
constitutional principles of the organization and
activity of the state bodies, the bases of the local
self-government in the Republic of Kazakhstan,
as well as their preparation for the independent
practical activity. The students' understanding of
these most important issues of the Сonstitutional
Law of the Republic of Kazakhstan contributes to
their correct orientation in politics and state-legal
sphere, skilful solution of state and constitutionallegal policy and practice issues.
Expected results of the study: Constitutional law
of the Republic of Kazakhstan is included in the
educational and professional training program for
bachelors of law in the specialty "Jurisprudence".
The constitutional law of the Republic of
Kazakhstan is one of the basic disciplines
included in the curriculum of law institutes and
faculties of universities. The role of educational
discipline "Constitutional law of the Republic of
Kazakhstan" in modern conditions in preparation
of lawyers of the highest qualification is caused
by necessity of the further perfection of regulation
of operating system of constitutional-legal
relations, implementation in practice of Concept
of Legal Policy of the Republic of Kazakhstan for
the period from 2010 till 2020, confirmed by the
Decree of the President of the Republic of
Kazakhstan from August 24, 2009, the Messages
of the President of the Republic of Kazakhstan
"Strategy "Kazakhstan - 2050: new political
course of the established state" from December
14, 2012.
a) have an idea:
- on constitutional law as a fundamental branch of
the current law system of the Republic of
Kazakhstan;
- on constitutional and legal institutions and
methods of regulation implemented in modern
state and legal practice;
- on the General content, essence, principles and
functions of the Constitution of the Republic of

санаттарға сүйену;;
- адамзат дамуының әртүрлі кезеңдерінде пайда
болған мемлекет пен құқықтың дамуына байланысты
негізгі ғылыми тәсілдерді талдай білу;
- мемлекет тарихындағы түрлі фактілер мен
құбылыстарды және шет елдердің мінез-құлқын
этикалық тұрғыдан бағалай білу;
- мемлекет пен құқықтың табиғатына және мәніне
өз көзқарастарын ғылыми баяндай білу, өз
көзқарасын дәлелдей білу;
-мемлекеттік-құқықтық тарихтан тарихи-құқықтық
фактілерді еркін қолдана білу.
Дағдысы:
- мемлекеттік және құқықтық құбылыстарды,
мемлекеттік және қоғамдық құрылысты, нақты
реформалар мен актілерді өз бетінше талдау дағдысы
болу;
-шет
елдердің
мемлекеттік-құқықтық
даму
процестерін терең меңгеру үшін маңызы бар тарихиқұқықтық ақпаратты жинау және өңдеу, оны іздеу
және өңдеу үшін қазіргі заманғы ақпараттық
технологияларды қолдану дағдылары болуы;
- тарихи контексте заң терминологиясын пайдалану
дағдысының болуы;
- алынған тарихи-құқықтық білімді есепке ала
отырып, құқықтық мәселелер мен коллизияларды
шешу дағдысының болуы;
Құзыреттілігі:
- жалпы мәдени компетенциялар (ЖК):
- қазіргі заманғы нормативтік құқықтардың даму
тенденциясында және оны ғылыми-зерттеуді,
жобалау-құрастырушылық
өндірістіктехнологиясында
және
ұйымдастыру-басқару
қызметтерінде қолдану жолында;
- кәсіптік қызмет нысанасында жобалау мен өңдеуді
анықтайтын стандарттарды, әдістемелік және
қалыпты материалдарды қолдануда;
пайдаланушының
бағдарламалық
жүйемен
интерфейс
ұйымдастыруының
негізгі
принциптерінде;
- кәсіптік қызметтің және оның нысананы
қалыптастырумен
байланысты
есептеу
мен

- об общем содержании, сущности, принципах и
функциях Конституции Республики Казахстан как
Основном законе государства и общества;
- об основных этапах конституционного развития
Казахстана.
б) знать:
- основные понятия и категории науки
конституционного права Республики Казахстан;
- основные принципы и элементы основ
конституционного строя Республики Казахстан;
- содержание и принципы основ правового
положения человека и гражданина;
- конституционные принципы организации и
деятельности органов государства, их структуру,
правовой статус, основные полномочия;
конституционные
основы
местного
самоуправления в Республике Казахстан.
в) уметь:
- свободно владеть конституционно – правовыми
понятиями и категориями;
- логически грамотно выражать и обосновывать
свою точку зрения по вопросам конституционно –
правовой проблематики;
- толковать и применять Конституцию и
конституционно – правовые акты;
- грамотно оценивать юридически значимые
обстоятельства и квалифицировать юридические
факты;
- осознанно совершать разнообразные правовые
действия в
соответствии с действующем
конституционным законодательством Республики
Казахстан.
Компетенции:
- общекультурные компетенции (ОК):
осознает социальную значимость своей будущей
профессии,
обладает достаточным
уровнем
профессионального правосознания;
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста;
владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
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Kazakhstan as the Basic law of the state and
society;
- on the main stages of the constitutional
development of Kazakhstan.
b) to know:
- the basic concepts and categories of science of
constitutional law of the Republic of Kazakhstan;
- the basic principles and elements of the
constitutional system of the Republic of
Kazakhstan;
- the content and principles of the foundations of
the legal status of a person and a citizen;
- constitutional principles of organization and
activity of state bodies, their structure, legal
status, main powers;
- the constitutional foundations of local selfgovernment in the Republic of Kazakhstan.
c) to be able:
- be fluent in constitutional and legal notions and
categories;
- - to logically correctly express and justify their
views on constitutional and legal issues;
- to interpret and apply the Constitution and
constitutional-legal acts;
competently
assess
legally
relevant
circumstances and qualify legal facts;
- consciously perform various legal actions in
accordance with the current constitutional
legislation of the Republic of Kazakhstan.
Competence:
- general cultural competencies (GC):
understands the social significance of his future
profession, has a sufficient level of professional
legal awareness;
is able to perform professional duties in good
faith and observe the principles of lawyer ethics;
has a culture of thinking, is able to generalize,
analyze, perceive information, set goals and
choose ways to achieve it;
is able to logically correctly, argumentatively and
clearly formulate oral and written speech;
has a culture of behavior, is ready for cooperation

ақпараттық процестерді зерттеу, моделдеу және
талдау әдістерінде;
- өз кәсіби міндеттерін адал орындау, заңгер этика
қағидаларын сақтау;
- ойлау мәдениетін үйрену, ақпаратты жалпылау,
талдау, алу мүмкіндіктерін үйрену, мақсаттарды қою
және оған жету жолдарын таңдау қабілетіне ие болу;
- ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық тұрғыдан
дұрыс, дәлелді және айқын жүзеге асыру;
- жемқорлық жүріс-тұрысқа жол бермеу, заң мен
құқықты қадірлеу;
- өзінен өзі білімділігін жоғарылатуға ынтасы, өз
біліктілігін және шеберлілігін көтеру.
- кәсіби компетенциялар (КК):
- конституциялық мәселелер бойынша ауызша
мәлімдемелер,
оның
ішінде
қарсыластық
процедураларда,
ауызша
дауларда
олардың
көзқарасын пікірталасқа түсу және қорғау;
- құқық қолдау қызметі үшін әдістемелік базаны
қолдана білу, талдау, өз алдына жекеше зерттеу білу;
- заңгердің этика қағидасын сақтау, профессионалдық
міндеттерді адал орындау
- нормативтік құқықтық актілерді қолдануда қабілетті
болу, кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу
құқықтарын қолдану;
- құқықтық нормаларды дұрыс талқылай білуі, ҚР
заңдарының
нормаларын
қолдана
отырып,
тәжірибелік есептер шығара білуі, сот тәжіриебесін
теоретикалық білімге байланыстыра қолдана алу
қажет.
Бағдарлама
жетекшісі:
з.ғ.м., сеньор-лектор
Тлеуов Т.М.

постановке цели и выбору путей ее достижения;
способен логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь;
обладает культурой поведения, готов к кооперации
с коллегами, работе в коллективе;
имеет нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и
закону;
стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
способен использовать основные положения и
методы
социальных,
гуманитарных
и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;
способен анализировать социально значимые
проблемы и процессы;
способен понимать сущность и значение
информации
в
развитии
современного
информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные
требования
информационной
безопасности, в том числе защиты государственной
тайны;
владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информацией;
способен работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях;
владеет
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном
языке;
владеет навыками ведения здорового образа жизни,
участвует в занятиях физической культурой и
спортом.
Выпускник должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
способен участвовать в разработке нормативноправовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
способен
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
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with colleagues, teamwork;
has an intolerant attitude towards corrupt
behaviour, respects the law;
strives for self-development, improvement of his
qualification and skills;
is able to use basic provisions and methods of
social, humanities and economic sciences in
solving social and professional tasks;
is able to analyze socially significant issues and
processes;
is able to understand the essence and significance
of information in the development of modern
information society, to understand the dangers
and threats arising in this process, to comply with
basic requirements of information security,
including the protection of state secrets;
possesses the basic methods, ways and means of
reception, storage, processing of information, has
the skills to work with the computer as a means of
information management;
is capable of working with information in global
computer networks;
possesses the necessary skills of professional
communication in a foreign language;
has the skills to lead a healthy lifestyle,
participates in physical education and sports.
A graduate must have the following professional
competencies (PC):
is able to participate in the drafting of regulations
in accordance with his/her professional profile;
is able to carry out professional activities based
on a developed legal awareness, legal thinking
and legal culture;
is able to ensure compliance with the law by legal
entities;
is capable of taking decisions and carrying out
legal actions in exact accordance with the law;
is able to apply normative legal acts, to
implement the norms of material and procedural
law in professional activity;
is able to legally correctly qualify the facts.
Head of the educational program: Candidate
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Пән
аталуы:
ҚазақстанРеспубликасыныңазаматтыққұқығы
(жалпыбөлім)
Кредит саны (ECTS): 5 (2 +1+0).
Пререквизиттер: Рим құққығы
Постреквизиттер: Қазақстан Республикасының
азаматтық құқығы (ерекше бөлім), міндеттемелік
құқық.
Пән оқыту мақсаты: Азаматтық құқық (жалпы
бөлім) жоғарғы заң оқу орындарында оқытылатын
негізгі пәндердің бірі болып табылады. Бұл пәннің
өзге пәндерден басты маңызы
қазіргі кезде
азаматтық заңдардың қоғамда айрықша маңызды
сипатқа ие болуымен байланысты. Бұл заңнаманың
нарықтық экномиканың негізін қалауға, тауар–ақша
қатынастарының қарқынмен дамуына және жеке
тұлғалар мен заңды тұлғалардың мүліктік және жеке
мүліктік емес құқықтарын қорғауға зор маңызы бар.
Қысқаша мазмұны: " студентті азаматтық құқықтық
нормалардың мазмұнын дұрыс түсінуге, олардың
ерекшеліктерін, негізін, қолдану тетігі мен салдарын
білуге үйрету.
Күтілетін оқу нәтижелері: Бұл бағдарлама ҚР
“Азаматтық құқық” жалпы бөлімінің негізінде және
оның құрылымдық ерекшеліктерін ескере отырып
құрастырылған.
Оқу материалдары азаматтық құқықтың
өзара
байланысты институттары орналасқан
кезек
бойынша жеке тарауларға бөлінген. Азаматтық

правового мышления и правовой культуры;
способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства субъектами права;
способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
способен применять нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
способен юридически правильно квалифицировать
факты и
Руководитель программы: к.ю.н., Караев А.А.
Название дисциплины: Гражданское право
Республики Казахстан (общая часть)
Объем в кредитах (ECTS): 5 (2 +1+0).
Пререквизиты:Римское право.
Постреквизиты:Гражданское право (Особенная
часть), Договорное право, Обязательственное
право.
Цель изучения дисциплины:«Гражданское право
(Общая часть)» представляет собой одну из
обязательных учебных дисциплин, изучаемых в
юридических высших учебных заведениях. Ее
основополагающее место среди других учебных
предметов обусловлено значением гражданского
законодательства в современном обществе. Это
законодательство призвано сформировать прочные
основы рыночной экономики, способствовать
возрастанию и развитию товарно-денежных
отношений,
защите
имущественных
и
неимущественных прав граждан и юридических
лиц. В настоящее время массив гражданского
законодательства самый объемный и сложный
среди
остальных
ветвей
казахстанского
законодательства.
Краткое
содержание: рассмотреть
наиболее
важные теоретические и практические вопросы
гражданского права и приводить будущим
специалистам навыки самостоятельного анализа
правовых ситуаций и принятия юридически
грамотных решений по спорам из отношений
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of Juridical Sciences, A.A. Karayev.

Name of discipline: Civil law of the Republic of
Kazakhstan (common part)
Amount of credits (ECTS): 5 (2 + 1 + 0).
Prerequisites: Roman law.
Post requisites: Civil law (Special part), Contract
law, Obligation law.
The purpose of the study of the discipline:
“Civil Law (General Part)” is one of the
compulsory academic disciplines studied at law
schools. Its fundamental place among other
subjects is due to the importance of civil law in
modern society. This legislation is designed to
form a solid foundation for a market economy,
promote the growth and development of
commodity-money relations, and protect property
and non-property rights of citizens and legal
entities. Currently, the array of civil legislation is
the most voluminous and complex among the
other branches of Kazakhstani legislation.
Summary: to consider the most important
theoretical and practical issues of civil law and
provide future specialists with the skills to
independently analyze legal situations and make
legally competent decisions on disputes from
relations of a private legal nature.
Discipline “strengthening of the general
professional training of students, but also
deepening of its specialization due to the
formation of systematic and comprehensive

құқықтың жалпы бөлімі үш тараудан құралған:
Азаматтық құқықтық жалпы ережелері; Меншік
құқығы мен өзге де заттық құқықтар; Міндеттемелік
құқық туралы жалпы ережелер.
Оқытылатын пән бойынша кестелік-тематикалық
жоспарда дәрістер оқу, тәжрибелік сабақ өткізу және
басқа да студенттердің пәнді жақсы игеруіне
көмектесетін
оқытуды
жүргізу
әдістері
қарастырылған.
Білім:
-азаматтық құқық саласының негізгі ұғымдарын;
Қазақстан
Республикасының
конституциялық
негіздерін;
-мемлекеттік органдардың құрылымын, қызметін
және қағидаларын;
-құқықтық және мемлекеттік құбылыстардың мәнін,
мінезін және арақатынасын;
-білімдердің біртұтас жүйесіндегі заң пәндерінің
арақатынасын және кәсіби қызметтегі құқықты
жүзеге асыру үшін маңызын;
Іскерлігі:
-Азаматтық заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық
актілерді талқылауды және қолдануды; қоғамның
барлық салаларындағы заңдардың орындалуын
қамтамасыз етуді;
-фактілер мен мән-жайларды дұрыс құқықтық
квалификациялауды;
-құқықтық сипаттағы құжаттарды жасауды және
нормативтік актілердің сараптамасын өткізуді, білікті
қорытыныдылар мен кеңестер беруді; тікелей заңға
сәйкес шешімдер қабылдауды және өзге де заңды
әрекеттер жасауды;
-құқық бұзушылықтарды, кінәлілерді жазалау мен
жауапкершілігі шараларын анықтауды;
бұзылған құқықтарды қалпына келтіру үшін қажетті
шараларды қолдануды
Дағдысы:
-гуманитарлық
және
әлеуметтік-экономикалық
ғылымдар бойынша алынған білімдер мен әдістерді
кәсіби қызметінде пайдалануға;
-олардың кәсіби қызметі саласына кіретін заң
нормалары мен қатынастарды талдауға;

частно-правового характера.
Дисциплина «усиление общей профессиональной
подготовки студентов, но и углубление ее
специализации за счет формирования у студентов
системных и комплексных знаний по вопросам
гражданского права.
Ожидаемые результаты изучения:
Изучение юридической дисциплины Гражданское
право Республики Казахстан (общая часть) об
общечеловеческих ценностях, ценностях правового
и демократического государства; основных этапах
и
особенностях
отечественной
истории;
современном
состоянии
экономических
и
политических отношений в обществе; рыночных
отношениях; основах менеджмента; гуманитарных,
экологических проблемах современности; о
основных
компьютерных
прикладных
программных средствах, современных средствах
телекоммуникаций; законах и понятиях логики;
правилах и основах функционирования казахского
(русского) и иностранного языков; о целях
деятельности
юриста
и
его
общих
профессиональных функциях; индивидуальных
качествах, которые имеют профессиональную и
общественную значимость, нормативных условиях,
в которых эта деятельность должна протекать;
владеть методологическими знаниями.
Знания:
творчески применять полученные знания на
практике, уметь перевести новые знания в
конкретные
предложения;
самостоятельно
совершенствовать свою квалификацию, пополнять
знания и приобретать новые навыки и умения;
получать
и
обрабатывать
необходимую
информацию;
разбираться
в
вводимых
законодательных новшествах; логически грамотно
выражать и обосновывать свою точку зрения;
использовать
компьютерные
и
иные
инновационные технологии;
Умения:
разработки и составления документов правового
характера, подготовки обоснованной информации
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knowledge of civil law issues among students.
Expected Study Results:
The study of legal discipline Civil law of the
Republic of Kazakhstan (general part) on
universal values, values of a legal and democratic
state; main stages and features of domestic
history; the current state of economic and political
relations
in
society;
market
relations;
management basics; humanitarian, environmental
problems of our time; about the main computer
applied software, modern telecommunication
facilities; laws and concepts of logic; the rules
and fundamentals of the functioning of the
Kazakh (Russian) and foreign languages; about
the goals of the lawyer and his general
professional functions; individual qualities that
have professional and social significance,
regulatory conditions in which this activity should
take place; own methodological knowledge.
Knowledge:
creatively apply the acquired knowledge in
practice, be able to translate new knowledge into
specific proposals; independently improve their
qualifications, replenish knowledge and acquire
new skills; receive and process the necessary
information; to understand the introduced
legislative innovations; Logically competently
express and justify their point of view; use
computer and other innovative technologies;
Abilities:
development and drafting of legal documents,
preparation of reasonable information at the
request of legal entities and individuals; a logical
analysis of problem situations, assimilation and
memorization of the whole range of
circumstances and details related to the area of
work performed, establishment and support of
relations with colleagues; establishing and
developing interpersonal relations, taking into
account the implementation of professional
duties, interviewing and advising on legal issues;
interrogation and appearance in court debates;

-құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау және
құрастыруға,
жеке және заңды тұлғалардың
сұранысы
бойынша
негізделген
ақпаратты
дайындауға;
-дауларды шешудің балама тәсілдерін қолдануға;
-нормативтік құжаттар мен заңды шешімдердің
жүзеге
асырылу
механизмын
жетілдіру
мүмкіндіктерін іздестіруге.
Құзыреттілігі:
- жалпы мәдени компетенциялар (ЖК):
- өз кәсіби міндеттерін адал орындау, заңгер этика
қағидаларын сақтау;
- ойлау мәдениетін үйрену, ақпаратты жалпылау,
талдау, алу мүмкіндіктерін үйрену, мақсаттарды қою
және оған жету жолдарын таңдау қабілетіне ие болу;
- ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық тұрғыдан
дұрыс, дәлелді және айқын жүзеге асыру;
- жемқорлық жүріс-тұрысқа жол бермеу, заң мен
құқықты қадірлеу;
- өзінен өзі білімділігін жоғарылатуға ынтасы, өз
біліктілігін және шеберлілігін көтеру.
- кәсіби компетенциялар (КК):
- тарихи қалыптасқан саяси-құқықтық құбылыстарды,
әлеуметтік-құқықтық институттар мен қатынастарды
дербес талдау;
- тарихи қалыптасқан заңдық фактілер мен
жағдайларды заңды түрде дұрыс саралау;
- шет мемлекеттің қалыптасуы мен дамуының негізгі
тарихи кезеңдерін дұрыс бағалау және олардың
негізінде мемлекеттік және құқықтық
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к, Казиева Г.Т.

по запросам юридических и физических лиц;
логического анализа проблемных ситуаций,
усвоения и запоминания всего круга обстоятельств
и деталей, относящихся к участку выполняемой
работы, установления и поддержки связей с
коллегами;
налаживания
и
развития
межличностных отношений с учетом реализации
профессиональных
обязанностей,
интервьюирования
и
консультирования
по
правовым
вопросам;
ведения
допроса
и
выступления в судебных прениях;
Навыки:
- иметь навыки сбора и обработки историкоправовой информации, имеющей значение для
углубленного усвоения процессов государственноправового развития зарубежных стран, применения
современных информационных технологий для ее
поиска и обработки;
- иметь навыки использования юридической
терминологии в историческом контексте;
- общекультурные компетенции (ОК):
- добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
- владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
- логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь;
- иметь нетерпимое отношение к противоправному
поведению, уважительно относится к праву и
закону;
- стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства.
- профессиональные компетенции (ПК):
- самостоятельно анализировать исторически
сформировавшиеся политико-правовые явления,
социально-правовые институты и отношения;
юридически
правильно
квалифицировать
исторически сформировавшиеся юридические
факты и обстоятельства;
- правильно оценивать основные исторические
этапы становления и развития зарубежного

17

Skills:
- have the skills of collecting and processing
historical and legal information, which is
important for in-depth mastering of the processes
of state and legal development of foreign
countries, the use of modern information
technologies for its search and processing;
- have the skills to use legal terminology in a
historical context;
- general cultural competencies (OK):
- conscientiously fulfill professional duties,
observe the principles of ethics of a lawyer;
- own a culture of thinking, the ability to
generalize, analyze, perceive information, set
goals and choose ways to achieve it;
- logically true, reasoned and clearly build oral
and written speech;
- have an intolerant attitude towards unlawful
behavior, respects law and law;
- strives for self-development, improving their
skills and mastery.
- professional competencies (PC):
- independently analyze historically formed
political and legal phenomena, social and legal
institutions and relations;
- legally correct to qualify historically formed
legal facts and circumstances;
- correctly assess the main historical stages of the
formation and development of a foreign state and
law and, on their basis, predict possible options
for the further development of state and legal
institutions of the Republic of Kazakhstan.
Program Manager: Ph.D. Nesterova E.V.
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Пән аталуы:
ҚазақстанРеспубликасыныңазаматтыққұқығы
(ерекшебөлім)
Кредит саны (ECTS): 5 (2 +1+0).
Пререквизиттер:
Рим
құққығы,
Қазақстан
Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім)
Постреквизиттер: Міндеттемелік құқық.
Пән оқыту мақсаты: студентті азаматтық құқықтық
нормалардың мазмұнын дұрыс түсінуге, олардың
ерекшеліктерін, негізін, қолдану тетігі мен салдарын
білуге үйрету. Азаматтық құқық (Ерекше бөлім) пәні
– маңызды пәндердің бірі, азаматтық құқықты
толығымен оқытудың жалғасы болып табылады.
Ерекше бөлімдегі мәселелер жалпы бөлімде оқыған
сұрақтардан өзінің одан арғы логикалық жалғасын
табады.
Қысқаша мазмұны: Пән азаматтық-құқықтық
шарттардың жекелеген түрлерін, шарттық емес
міндеттемені, конкурстық міндетемені қоса алғанда,
интелектуалдық меншік құқығын,
мұрагерлік
құқықты оқытуға арналған. Қорытындысында
халықаралық жеке құқықтың кейбір ережелері
қарастырылады. Сондай-ақ жекелеген тақырыптарды
қарастыру 1999 ж 1 шілдедегі ҚР Азаматтық
Кодекстің (Ерекше бөлім) құрылымымен сәйкес
құрастырылған.
Күтілетін оқу нәтижелері:
Жоғарғы курс
студенттерін жалпы дайындаумен қоса, оқыту
процесінде өзекті мәселелердің бірқатарын қарау
мақсаты қойылады. Өкінішке орай жаңа ҚР
Азаматтық Кодексі (Ерекше бөлім) мұндайға көп
негіздер береді. Бұл мынаны білдіреді - оны оқыту
поцесінде нәтижесі қандай да бір нормалардың
жетілдірілу қажеттілігі, толықтыру мен өзгерту
туралы, заңдық бекітілімдердің логикалық қатары
туралы ұсыныстар жасау болып табылатын қазіргі

государства и права и на их основе прогнозировать
возможные варианты дальнейшего развития
государственных
и
правовых
институтов
Республики Казахстан.
Руководитель программы: к.ю.н. Нестерова
Е.В..
Название дисциплины: Гражданское право
Республики Казахстан (особенная часть)
Объем в кредитах (ECTS): 5 (2 +1+0).
Пререквизиты:Римское право. Гражданское право
(общая часть).
Постреквизиты:Договорное
право,
Обязательственное право.
Цель
изучения
дисциплины:Дисциплина
«Гражданское право Республики Казахстан
(особенная часть)» относится к обязательному
компоненту для специальности «Юриспруденция»,
посвящена изучению отдельных видов гражданскоправовых договоров, внедоговорных обязательств,
включая конкурсные обязательства; изучению
права
интеллектуальной
собственности
и
наследственного
права.
В
заключении
рассматриваются некоторые вводные положения
международного частного права. Рассмотрение тем
строится
в
соответствии
со
структурой
Гражданского кодекса Республики Казахстан
(Особенная часть) от 1 июля 1999 года.
Краткое содержание:
«Гражданское право
Республики
Казахстан.
(Особенная
часть)»
является продолжением изучения одной из
фундаментальных дисциплин – гражданского права
РК. Вначале изучается «Гражданское право
Республики Казахстан. (Общая часть)». В
Особенной части вопросы, изучаемые в Общей
части, получают свое дальнейшее логическое
развитие. Более того, с учетом общей подготовки
студентов в процессе преподавания ставится также
цель рассмотрения ряда проблемных вопросов. К
несчастью, новый Гражданский кодекс Республики
Казахстан (Особенная часть) дает тому множество
оснований. Это означает, что в процессе его
изучения происходит оценка действующего
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Name of discipline: Civil law of the Republic of
Kazakhstan (special part)
Amount of credits (ECTS): 5 (2 + 1 + 0).
Prerequisites: Roman law. Civil law (general
part).
Post requisites: Contract law, Obligation law.
The purpose of studying the discipline: The
discipline "Civil Law of the Republic of
Kazakhstan (special part)" refers to the mandatory
component for the specialty "Jurisprudence", is
devoted to the study of certain types of civil law
contracts, non-contractual obligations, including
competitive obligations; the study of intellectual
property law and inheritance law. In conclusion,
some introductory provisions of private
international law are examined. The consideration
of topics is built in accordance with the structure
of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan
(Special Part) of July 1, 1999.
Summary: “Civil law of the Republic of
Kazakhstan. (Special Part) ”is a continuation of
the study of one of the fundamental disciplines civil law of the Republic of Kazakhstan. First,
“Civil Law of the Republic of Kazakhstan. (A
common part)". In the Special part, the questions
studied in the General part receive their further
logical development. Moreover, taking into
account the general preparation of students in the
teaching process, the goal is also to consider a
number of problematic issues. Unfortunately, the
new Civil Code of the Republic of Kazakhstan
(Special Part) provides many reasons for this.
This means that in the process of studying it, the
current legislation is evaluated, the result of
which is the development of an idea of the
appropriateness of the existence of certain norms,

заңнаманы бағалау жүргізіледі. Мұндай білімдер
студенттерге азаматтық құқық бойынша мемлекеттік
емтиханға дайындалу процесінде көмектесіп қана
қоймай,
сондай-ақ
олардың
алдағы
құқықшығармашылық және құқыққолданушылық
қызметінде пайдалы рөл атқарады.
Оқытылатын пән бойынша кестелік-тематикалық
жоспарда дәрістер оқу, тәжрибелік сабақ өткізу және
басқа да студенттердің пәнді жақсы игеруіне
көмектесетін
оқытуды
жүргізу
әдістері
қарастырылған.
Білім:
-азаматтық құқық саласының негізгі ұғымдарын;
Қазақстан
Республикасының
конституциялық
негіздерін;
-мемлекеттік органдардың құрылымын, қызметін
және қағидаларын;
-құқықтық және мемлекеттік құбылыстардың мәнін,
мінезін және арақатынасын;
-білімдердің біртұтас жүйесіндегі заң пәндерінің
арақатынасын және кәсіби қызметтегі құқықты
жүзеге асыру үшін маңызын;
Іскерлігі:
-Азаматтық заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық
актілерді талқылауды және қолдануды; қоғамның
барлық салаларындағы заңдардың орындалуын
қамтамасыз етуді;
-фактілер мен мән-жайларды дұрыс құқықтық
квалификациялауды;
-құқықтық сипаттағы құжаттарды жасауды және
нормативтік актілердің сараптамасын өткізуді, білікті
қорытыныдылар мен кеңестер беруді; тікелей заңға
сәйкес шешімдер қабылдауды және өзге де заңды
әрекеттер жасауды;
-құқық бұзушылықтарды, кінәлілерді жазалау мен
жауапкершілігі шараларын анықтауды;
бұзылған құқықтарды қалпына келтіру үшін қажетті
шараларды қолдануды
Дағдысы:
-гуманитарлық
және
әлеуметтік-экономикалық
ғылымдар бойынша алынған білімдер мен әдістерді
кәсіби қызметінде пайдалануға;

законодательства, результатом которой становится
выработка представления о целесообразности
наличия тех или иных норм, о логичности ряда
законодательных установлений, о необходимости
их
усовершенствования,
изменения
или
дополнения. Такие знания не только помогают
студентам
в
процессе
подготовки
к
Государственному экзамену по гражданскому
праву, но и могут сыграть полезную роль в их
последующей
правотворческой
и
правоприменительной деятельности.
Ожидаемые результаты изучения:«Гражданское
право Республики Казахстан. (особенная часть)»
является формирование у студента комплекса
глубоких теоретических знаний в области
современного гражданского права и привитие на
этой основе прочных навыков и умений,
необходимых ему в дальнейшей практической,
научной и педагогической деятельности.
Постановка данных целей направлена на
формирование профессиональных компетенций и
общекультурных
(надпрофессиональные)
компетенций, являющиеся предпосылкой для
своевременной адаптации выпускника в любой
профессиональной среде.
Знания:
творчески применять полученные знания на
практике, уметь перевести новые знания в
конкретные
предложения;
самостоятельно
совершенствовать свою квалификацию, пополнять
знания и приобретать новые навыки и умения;
получать
и
обрабатывать
необходимую
информацию;
разбираться
в
вводимых
законодательных новшествах; логически грамотно
выражать и обосновывать свою точку зрения;
использовать
компьютерные
и
иные
инновационные технологии;
Умения:
разработки и составления документов правового
характера, подготовки обоснованной информации
по запросам юридических и физических лиц;
логического анализа проблемных ситуаций,
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the consistency of a number of legislative
provisions, the need for improvement,
amendment or addition. Such knowledge not only
helps students in the process of preparing for the
State Civil Law Exam, but can also play a useful
role in their subsequent law-making and law
enforcement activities.
Expected results of the study: “Civil law of the
Republic of Kazakhstan. (special part) ”is the
formation of a student’s complex of deep
theoretical knowledge in the field of modern civil
law and the establishment on this basis of the
strong skills and abilities necessary for him in
further practical, scientific and pedagogical
activities.
The setting of these goals is aimed at the
formation of professional competencies and
general
cultural
(supra-professional)
competencies, which are a prerequisite for the
timely adaptation of a graduate in any
professional environment.
Knowledge:
creatively apply the acquired knowledge in
practice, be able to translate new knowledge into
specific proposals; independently improve their
qualifications, replenish knowledge and acquire
new skills; receive and process the necessary
information; to understand the introduced
legislative innovations; Logically competently
express and justify their point of view; use
computer and other innovative technologies;
Abilities:
development and drafting of legal documents,
preparation of reasonable information at the
request of legal entities and individuals; a logical
analysis of problem situations, assimilation and
memorization of the whole range of
circumstances and details related to the area of
work performed, establishment and support of
relations with colleagues; establishing and
developing interpersonal relations, taking into
account the implementation of professional

-олардың кәсіби қызметі саласына кіретін заң
нормалары мен қатынастарды талдауға;
-құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау және
құрастыруға,
жеке және заңды тұлғалардың
сұранысы
бойынша
негізделген
ақпаратты
дайындауға;
-дауларды шешудің балама тәсілдерін қолдануға;
-нормативтік құжаттар мен заңды шешімдердің
жүзеге
асырылу
механизмын
жетілдіру
мүмкіндіктерін іздестіруге.
Құзыреттілігі:
- жалпы мәдени компетенциялар (ЖК):
- өз кәсіби міндеттерін адал орындау, заңгер этика
қағидаларын сақтау;
- ойлау мәдениетін үйрену, ақпаратты жалпылау,
талдау, алу мүмкіндіктерін үйрену, мақсаттарды қою
және оған жету жолдарын таңдау қабілетіне ие болу;
- ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық тұрғыдан
дұрыс, дәлелді және айқын жүзеге асыру;
- жемқорлық жүріс-тұрысқа жол бермеу, заң мен
құқықты қадірлеу;
- өзінен өзі білімділігін жоғарылатуға ынтасы, өз
біліктілігін және шеберлілігін көтеру.
- кәсіби компетенциялар (КК):
- тарихи қалыптасқан саяси-құқықтық құбылыстарды,
әлеуметтік-құқықтық институттар мен қатынастарды
дербес талдау;
- тарихи қалыптасқан заңдық фактілер мен
жағдайларды заңды түрде дұрыс саралау;
- шет мемлекеттің қалыптасуы мен дамуының негізгі
тарихи кезеңдерін дұрыс бағалау және олардың
негізінде мемлекеттік және құқықтық білу
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к, Казиева Г.Т.

усвоения и запоминания всего круга обстоятельств
и деталей, относящихся к участку выполняемой
работы, установления и поддержки связей с
коллегами;
налаживания
и
развития
межличностных отношений с учетом реализации
профессиональных
обязанностей,
интервьюирования
и
консультирования
по
правовым
вопросам;
ведения
допроса
и
выступления в судебных прениях;
Навыки:
- иметь навыки сбора и обработки историкоправовой информации, имеющей значение для
углубленного усвоения процессов государственноправового развития зарубежных стран, применения
современных информационных технологий для ее
поиска и обработки;
- иметь навыки использования юридической
терминологии в историческом контексте;
- общекультурные компетенции (ОК):
- добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
- владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
- логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь;
- иметь нетерпимое отношение к противоправному
поведению, уважительно относится к праву и
закону;
- стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства.
- профессиональные компетенции (ПК):
- самостоятельно анализировать исторически
сформировавшиеся политико-правовые явления,
социально-правовые институты и отношения;
юридически
правильно
квалифицировать
исторически сформировавшиеся юридические
факты и обстоятельства;
- правильно оценивать основные исторические
этапы становления и развития зарубежного
государства и права и на их основе прогнозировать
возможные варианты дальнейшего развития
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duties, interviewing and advising on legal issues;
interrogation and appearance in court debates;
Skills:
- have the skills of collecting and processing
historical and legal information, which is
important for in-depth mastering of the processes
of state and legal development of foreign
countries, the use of modern information
technologies for its search and processing;
- have the skills to use legal terminology in a
historical context;
- general cultural competencies (OK):
- conscientiously fulfill professional duties,
observe the principles of ethics of a lawyer;
- own a culture of thinking, the ability to
generalize, analyze, perceive information, set
goals and choose ways to achieve it;
- logically true, reasoned and clearly build oral
and written speech;
- have an intolerant attitude towards unlawful
behavior, respects law and law;
- strives for self-development, improving their
skills and mastery.
- professional competencies (PC):
- independently analyze historically formed
political and legal phenomena, social and legal
institutions and relations;
- legally correct to qualify historically formed
legal facts and circumstances;
- correctly assess the main historical stages of the
formation and development of a foreign state and
law and, on their basis, predict possible options
for the further development of state and legal
institutions of the Republic of Kazakhstan.
Program Manager: Ph.D. Nesterova E.V.
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KR KK
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Пән
аталуы:
ҚазақстанРеспубликасыныңқылмыстыққұқығы
(жалпыбөлім)
Кредит саны (ECTS): 5 (2 +1+0)
Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы
философия, социология
Постреквизиттер: Қазақстан Республикасының
қылмыстық құқығы (ерекше бөлім), криминология
Пән оқыту мақсаты: «Қазақстан Республикасы
қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)» курсын меңгеру
барысында оқытылушыларға Отандық және шетелдік
ғылыми баспаларда жарық көрген мақалалар
мазмұнымен танысу ұсынылады. Сонымен қатар
оқытылып жатқан пәнге байланысты бұқаралық
ақпарат құралдарында жарияланған материалдармен
танысып отыру (арнайы журналда нақты қылмыстық
істерді тіркеп отыру, теледидарлық репортаждар,
Қазақстан Республикасы Парламентіндегі қылмыстық
саясат және қылмыстық заңнаманың даму бағыты
бойынша талқылаулар) үлкен рөл атқарады.
Қысқаша мазмұны: «Қазақстан Республикасы
қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)» курсы бойынша
студенттер
қылмыстық
құқық
бұзушылық,
қылмыстар және терістік қылық,жаза, жаза
тағайындаудың жалпы сұрақтарын, қылмыстық
жауаптылықтан және жазадан босатудың тәртібі,
қылмыстық құқық бұзушылық құрамдарын және т.б.,
сұрақтарды қарастырып жетік меңгереді.
Оқытылатын пән бойынша кестелік-тематикалық
жоспарда дәрістер оқу, тәжрибелік сабақ өткізу және
басқа да студенттердің пәнді жақсы игеруіне
көмектесетін
оқытуды
жүргізу
әдістері
қарастырылған.
Күтілетін оқу нәтижелері: «Қазақстан Республикасы
қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)» курсы бойынша
бағдарлама 3 – шілде 2014 жылы қабылданып, 1 –
қаңтар 2015 жылы күшіне енген Қазақстан
Республикасы қылмыстық заңнамасына негізделеді,
сонымен
қатар
Қазақстан
Республикасы

государственных
и
правовых
институтов
Республики Казахстан.
Руководитель программы: к.ю.н. Нестерова Е.В.
Название
дисциплины:
Уголовное
право
Республики Казахстан (общая часть) Объем в
кредитах (ECTS): 5 (2 +1+0).
Пререквизиты курса: теория государства и права,
философия, социология
Постреквизиты: Уголовное право Республики
Казахстан (особенная часть), криминология
Цель изучения дисциплины «Уголовное право»
являются:
- формирование у студентов устойчивого знания
базовых категорий и институтов уголовного права;
- выработка умений грамотного и эффективного
применения
уголовно-правовых
норм,
их
интерпретации;
- формирование у обучающихся высокого уровня
правовой культуры, уважительного отношения к
правопорядку и уголовному закону.
Краткое
содержание:Уголовное
право
необходимый инструмент реализации политики
государства в сфере борьбы с преступностью.
Соответственно изучение курса уголовного права,
состоящего из Общей и Особенной частей,
предполагает усвоение студентами, прежде всего,
социальной
роли
уголовного
права,
его
специфических
средств
и
методов
предупреждения преступности и организации
борьбы с различными ее проявлениями.
Ожидаемые результаты изучения: В результате
освоения курса студент должен получить:
Знания:
знает основные принципы и категории Общей
части
уголовногоправа,
понимает
значение
охранительной и предупредительной функций
уголовного го права; знает особенности уголовной
ответственности как разновидности юридической
ответственности, понимает значение строгого
соблюдения оснований применения наказания и
иных мер уголовно-правового воздействия к лицам,
совершившим уголовные правонарушения.
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Name of discipline: Criminal Law of the
Republic of Kazakhstan (common part)
Amount of credits (ECTS):5 (2 +1+0).
Prerequisites: Theory of State and Law,
Philosophy, Sociology
Postrequisites: Criminal law of the Republic of
Kazakhstan (special part), Criminology
The purpose of studying the discipline
"Criminal Law" are:
- formation of students ' stable knowledge of
basic categories and institutions of criminal law;
- development of skills of competent and
effective application of criminal law norms, their
interpretation;
- formation of a high level of legal culture among
students, a respectful attitude to law and order and
criminal law.
Summary: Criminal Law is a necessary tool for
implementing state policy in the fight against
crime. Accordingly, the study of the course of
criminal law, consisting of General and Special
parts, involves the students' learning, first of all,
the social role of criminal law, its specific tools
and methods of crime prevention and the
organization of the fight against various
manifestations of it.
Expected results of the study: as a result of
mastering the course, the student should receive:
Knowledge:
knows the basic principles and categories of the
General part of Сriminal Law, understands the
meaning of the protective and preventive
functions of Criminal Law; knows the specifics of
criminal liability as a type of legal liability
understands the importance of strict compliance
with the grounds for imposing penalties and other
criminal law measures on persons who have
committed criminal offences.
Abilities:

Конституциясының,
мемлекет
және
құқық
теориясының ережелерін басшылыққа
алады.
Криминология, қылмыстық процесс, қылмыстық
атқару – құқығы және басқа да заң пәндерімен тығыз
байланыста.
Білімі: - әр құқық саласының негізгі ұғымдарын;
- Қазақстан Республткасының конституциялық
негіздерін;
- мемлекеттік органдардың құрылымын, қызметін
және қағидаларын;
- құқықтық және мемлекеттік құбылыстардың мәнін,
мінезін және арақатынасын;
- білімдердің біртұтас жүйесіндегі заң пәндерінің
арақатынасын және кәсіби қызметтегі құқықты
жүзеге асыру үшін маңызын білуге тиісті.
Іскерлігі: - заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық
актілерді талқылауды және қолдануды; қоғамның
барлық салаларындағы заңдардың орындалуын
қамтамасыз етуді;
- фактілер мен мән-жайларды дұрыс құқықтық
квалификациялауды;
- құқық бұзушылықтарды, кінәлілерді жазалау мен
жауапкершілігі шараларын анықтауды;
- бұзылған құқықтарды қалпына келтіру үшін
қажетті шараларды қолдануды.
Дағдысы: - гуманитарлық және әлеуметтікэкономикалық ғылымдар бойынша алынған білімдер
мен әдістерді кәсіби қызметінде пайдалануға;
- олардың кәсіби қызметі саласына кіретін заң
нормалары мен қатынастарды талдауға;
- құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау және
құрастыруға,
жеке және заңды тұлғалардың
сұранысы
бойынша
негізделген
ақпаратты
дайындауға;
- дауларды шешудің балама тәсілдерін қолдануға;
- нормативтік құжаттар мен заңды шешімдердің
жүзеге
асырылу
механизмын
жетілдіру
мүмкіндіктерін іздестіруге.
Құзыреттілігі: - құқық қолдау қызметі үшін
әдістемелік базаны қолдана білу, талдау, өз алдына
жекеше зерттеу білу;
- заңгердің этика қағидасын сақтау, профессионалдық

Умения:
способен применять нормы Общей части
уголовного права вточном соответствии с их
буквой и смыслом; способен давать
квалифицированные юридические заключения по
вопросам наличия/отсутствия оснований уголовной
ответственности, наличия/отсутствия оснований
освобождения от уголовной ответственности и
наказания.
Навыки:
 работы с уголовно-правовыми нормативными
материалами;
 юридической квалификации преступлений в
соответствии с нормами уголовного права.
Компетенции:
- общекультурные компетенции (ОК):
 осознает социальную значимость будущей
профессии,
обладает достаточным
уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
 способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
 способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-3);
 способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
 обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК5);
 имеет
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону (ОК-6);
 стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства (ОК-7);
- профессиональные компетенции (ПК):
 способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры ;
 способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
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is able to apply the norms of the General part of
Criminal Law in exact accordance with their letter
and meaning; is able to give qualified legal
opinions on the presence/absence of grounds for
criminal liability, the presence/absence of grounds
for exemption from criminal liability and
punishment.
Skills:
• work with criminal and regulatory materials;
• legal qualification of crimes in accordance with
the norms of criminal law.
Competencies:
- general cultural competence (GC):
• is aware of the social significance of the future
profession, has a sufficient level of professional
legal awareness (GC-1);
• is able to perform professional duties in good
faith and comply with the principles of lawyer
ethics (GC-2);
• is able to generalize, analyze, perceive
information, set goals and choose ways to achieve
them (GC-3);
• is able to logically correctly, argumentatively
and clearly formulate oral and written speech
(GC-4);
• has a culture of behavior, is ready to cooperate
with colleagues, work in a team (GC-5);
• has an intolerant attitude to corrupt behavior,
respects the law and the law (GC-6);
• strives for self-development, improvement of
their skills and skills (GC-7);
- professional competence (PC):
• is able to carry out professional activities based
on a developed legal awareness, legal thinking
and legal culture ;
• is able to make decisions and perform legal
actions in strict accordance with the law;
• is able to apply normative legal acts, implement
norms of substantive and procedural law in
professional activities;
• is able to qualify facts and circumstances legally
correctly;

міндеттерді адал орындау
- нормативтік құқықтық актілерді қолдануда қабілетті
болу, кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу
құқықтарын қолдану;
- құқықтық нормаларды дұрыс талқылай білуі, ҚР
заңдарының
нормаларын
қолдана
отырып,
тәжірибелік есептер шығара білуі, сот тәжіриебесін
теоретикалық білімге байланыстыра қолдана алу
қажет.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор Н.Д.
Тлешалиев.
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Пән
аталуы:
ҚазақстанРеспубликасыныңқылмыстыққұқығы
(ерекшебөлім)
Кредит саны (ECTS): 5 (2+1+0)
Пререквизиттер:
Мемлекет
және
құқық
теориясы,Қазақстан Республикасының қылмыстық
құқығы (ерекше бөлім)
Постреквизиттер: Қазақстан Республикасының
қылмыстық
іс
жүргізу
құқығы,
Қазақстан
Республикасының
қылмыстық-атқару
құқығы,
криминология
Пән оқыту мақсаты: «Қазақстан Республикасы
қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)» курсы бойынша
бағдарлама 3 – шілде 2014 жылы қабылданып, 1 –
қаңтар 2015 жылы күшіне енген Қазақстан
Республикасы қылмыстық заңнамасына негізделеді,
сонымен
қатар
Қазақстан
Республикасы
Конституциясының,
мемлекет
және
құқық
теориясының ережелерін басшылыққа
алады.
Криминология, қылмыстық процесс, қылмыстық
атқару – құқығы және басқа да заң пәндерімен тығыз
байланыста.
Қылмыстық құқық жалпы бөлігінің
ережелері мен институттарын және ерекше бөлікте
көзделген қылмыстық құқық бұзушылық құрамдарды
сапалы және жүйелі түрде меңгеруде материалдарды
доктриналды
түсіндіру
(қылмыстық
заңның
түсіндірмесі) өз септігін тигізеді.
Қысқаша мазмұны: «Қазақстан Республикасы
қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)»курсын меңгеру

 способен применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
 способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
 готов
к
выполнению
должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
 способен уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать Руководитель
программы: к.ю.н., ассоц.профессор Котова Н.К.
Название
дисциплины:
Уголовное
право
Республики Казахстан (особенная часть)
Объем в кредитах (ECTS): 5 (2 +1+0).
Пререквизиты курса: Теория государства и права,
Уголовное право Республики Казахстан (общая
часть)
Постреквизиты: Уголовно-процессуальное право
РК,
Уголовно-исполнительное
право
РК,
Криминология.
Цель изучения дисциплины ««Уголовное право
Республики Казахстан. Часть Особенная»является
получение студентами теоретических знаний по
Особенной части уголовного права Республики
Казахстан и привитие им прочных навыков и
умений, необходимых для выполнения задач,
возложенных на правоприменительные органы.
Краткое
содержание:«Уголовное
право
Республики
Казахстан.
Часть
Особенная»
рассматривает и изучает конкретные составы
уголовных
правонарушений
и
наказания,
предусмотренные за их совершение. Данный
силлабус разработан на основе Уголовного кодекса
Республики Казахстан 2014 года (далее - УК РК),
вступившего в законную силу 1 января 2015 года,
Особенная часть которого состоит из 18 глав.
В процессе изучения данной дисциплины студент:
получит полное представление о структуре
Особенной части УК РК; приобретет знания, с
помощью которых сможет квалифицировать те или
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• is ready to perform official duties to ensure law
and order, security of the individual, society, and
the state;
• is able to respect the honor and dignity of the
individual, observe and protect.
Head of the educational program:Candidate of
Juridical
Sciences,
Assoc.Professor
N.K.Kotova

Name of discipline: Criminal Law of the
Republic of Kazakhstan (special part)
Amount of credits (ECTS): 5 (2 +1+0).
Prerequisites: Theory of State and Law,
Criminal Law of the Republic of Kazakhstan
(general part).
Postrequisites: Criminal Procedure Law of the
RK, Penal Enforcement Law of the RK,
Criminology.
The purpose of studying the discipline
"Criminal law of the Republic of Kazakhstan.
Special part" is to provide students with
theoretical knowledge of the Special part of the
Сriminal Law of the Republic of Kazakhstan and
instill in them strong skills and abilities necessary
to perform the tasks assigned to law enforcement
agencies.
Brief description: "Criminal law of the Republic
of Kazakhstan. Part Special" considers and
studies the specific elements of criminal offenses
and the penalties provided for their commission.
This syllabus is based on the Criminal code of the
Republic of Kazakhstan 2014 (hereinafter - the
CC of the RK), which entered into force on
January 1, 2015, the Special part of which
consists of 18 chapters.
In the course of studying this discipline, the
student: will get a full understanding of the
structure of the Special part of the Сriminal Сode

барысында оқытылушыларға Отандық және шетелдік
ғылыми баспаларда жарық көрген мақалалар
мазмұнымен танысу ұсынылады. Сонымен қатар
оқытылып жатқан пәнге байланысты бұқаралық
ақпарат құралдарында жарияланған материалдармен
танысып отыру (арнайы журналда нақты қылмыстық
істерді тіркеп отыру, теледидарлық репортаждар,
Қазақстан Республикасы Парламентіндегі қылмыстық
саясат және қылмыстық заңнаманың даму бағыты
бойынша талқылаулар) үлкен рөл атқарады.
Күтілетін оқу нәтижелері: «Қазақстан Республикасы
қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)» курсы Қазақстан
Республикасы қылмыстық заңнамасының Ерекше
бөлімінің жүйесі деп, тәртіп бойынша қол сұғу
объектілерінің
маңызы
ескеріле
отырылып,
нормалары арнаулы тарауларға топтастырылған
Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімінің нормаларын
орналастырудың белгілі бір тәртібі танылады.
Құқық нормаларын жүйелендірудің негізіне алынуы
мүмкін объективті өлшемдік негізі құқықтық норма
объектілерінің ерекшеліктері, яғни құқық арқылы
бекітілетін
және
қорғалатын
қоғамдық
қатынастардың ерекшеліктері болып табылады.
Білімі: - әр құқық саласының негізгі ұғымдарын;
- Қазақстан Республткасының конституциялық
негіздерін;
- мемлекеттік органдардың құрылымын, қызметін
және қағидаларын;
- құқықтық және мемлекеттік құбылыстардың мәнін,
мінезін және арақатынасын;
- білімдердің біртұтас жүйесіндегі заң пәндерінің
арақатынасын және кәсіби қызметтегі құқықты
жүзеге асыру үшін маңызын білуге тиісті.
Іскерлігі: - заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық
актілерді талқылауды және қолдануды; қоғамның
барлық салаларындағы заңдардың орындалуын
қамтамасыз етуді;
- фактілер мен мән-жайларды дұрыс құқықтық
квалификациялауды;
- құқық бұзушылықтарды, кінәлілерді жазалау мен
жауапкершілігі шараларын анықтауды;
Дағдысы: - гуманитарлық және әлеуметтік-

иные уголовные правонарушения; научится
различать конструктивные, квалифицирующие или
смягчающие
признаки
отдельного
состава
уголовного
правонарушения;
научится
разграничивать смежные составы уголовных
правонарушений; изучит конкретные виды и
размеры наказаний за совершение различных
уголовных правонарушений.
Ожидаемые результаты изучения: В результате
освоения курса студент должен получить:
знать:
- нормы Особенной части уголовного права
Республики Казахстан, устанавливающие круг и
юридические признаки опасных для личности,
общества и государства деяний, являющихся
уголовными правонарушениями;
- классификацию уголовных правонарушений по
объектам уголовно-правовой охраны;
- взаимосвязь уголовного права в целостной
системе знаний и значение для реализации права в
профессиональной деятельности.
уметь:
- применять нормы Особенной части уголовного
права
в точном соответствии с их буквой и смыслом;
давать
квалифицированные
юридические
заключения по вопросам наличия/отсутствия
состава уголовного правонарушения;
- применять нормы материального уголовного
права к конкретным жизненным ситуациям.
Навыки:
- работы с уголовно-правовыми нормативными
материалами;
- юридической квалификации преступлений в
соответствии с нормами уголовного права.
Компетенции:
- общекультурные компетенции (ОК):
- действует с пониманием правовых и социальноэкономических последствий применения норм
уголовного закона;
- уважительно относится к уголовному праву и
закону, нетерпим к проявлениям коррупции.
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of the Republic of Kazakhstan; will acquire
knowledge with which to qualify certain criminal
offenses; will learn to distinguish constructive,
qualifying or mitigating features of a separate
criminal offense; will learn to distinguish related
criminal offenses; will study specific types and
sizes of punishments for various criminal
offenses.
Expected results of the study: as a result of
mastering the course, the student should receive:
know:
- norms of the Special Part of Criminal Law of the
Republic of Kazakhstan, establishing the circle
and legal signs of acts, which are criminal
offenses, dangerous for an individual, society and
state;
- classification of criminal offences according to
the object of criminal legal protection;
- interrelation of criminal law in the integral
system of knowledge and its significance for
realization of law in professional activity.
be able to:
- apply the rules of the Special Part of Criminal
Lawin exact accordance with their letter and
meaning;
- provide qualified legal opinions on the
existence/absence of criminal offences;
- apply substantive criminal law to specific life
situations.
Skills:
- work with criminal law normative materials;
- Legal qualification of crimes in accordance with
the norms of criminal law.
Competencies:
- General cultural competence (GC):
- acts with an understanding of the legal and
socio-economic consequences of the application
of criminal law;
- respects the criminal law, is intolerant of
corruption.
- professional competence (PC):
to carry out professional activities on the basis of

экономикалық ғылымдар бойынша алынған білімдер
мен әдістерді кәсіби қызметінде пайдалануға;
- олардың кәсіби қызметі саласына кіретін заң
нормалары мен қатынастарды талдауға;
- құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау және
құрастыруға,
жеке және заңды тұлғалардың
сұранысы
бойынша
негізделген
ақпаратты
дайындауға;
- нормативтік құжаттар мен заңды шешімдердің
жүзеге
асырылу
механизмын
жетілдіру
мүмкіндіктерін іздестіруге.
Құзыреттілігі: - құқық қолдау қызметі үшін
әдістемелік базаны қолдана білу, талдау, өз алдына
жекеше зерттеу білу;
- заңгердің этика қағидасын сақтау, профессионалдық
міндеттерді адал орындау
- нормативтік құқықтық актілерді қолдануда қабілетті
болу, кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу
құқықтарын қолдану;
- құқықтық нормаларды дұрыс талқылай білуі, ҚР
заңдарының
нормаларын
қолдана
отырып,
тәжірибелік есептер шығара білуі, сот тәжіриебесін
теоретикалық білімге байланыстыра қолдана алу
қажет.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор Н.Д.
Тлешалиев.
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KRMKT
1212/IGPR
K 1212 /
RKSLH
1212

Пән аталуы: ҚРмемлекетжәнеқұқықтарихы
Кредит саны (ECTS): 3 (1 +1+0)
Пән пререквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясы: Құқық түсiнiгi. Құқық және адам
құқықтары. Құқықты түсiндiру. Мемлекет нысаны
және қызметi.
Пән постреквизиттері: аталған пән бойынша
алынған білім келесі пәндерді оқу үшін қажет:ҚР
адам құқықтары; Шет елдердiң конституциялық
құқығы.
Пән оқыту мақсаты: ҚР мемлекет және құқық
тарихы - бірінші курс студенттеріне арналған оқу
курсы, ол тарихи-құқықтық ғылымның жетістіктерін
сақтап қазіргі заманғы деңгейінде дәстүрлі заманнан
бері біздің күнге шейін Қазақстан аумағында

- профессиональные компетенции (ПК):
осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
владеть навыками подготовки юридических
документов;
уважать честь и достоинство личности, соблюдать
и защищать права и свободы человека и
гражданина;
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения;
выявлять,
давать
оценку
коррупционного
поведения и содействовать его пресечению;
правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
толковать различные правовые акты.
Руководитель
программы:
к.ю.н.,
ассоц.профессор Саматова Г.Б.
Название дисциплины: История государства и
права РК
Объем в кредитах (ECTS): 3 (1 +1+0)
Пререквизиты: Теория государства и права,
История государства и права зарубежных стран,
История Казахстана, Конституционное право РК.
Постреквизиты: История правовых и политических
учений, Сравнительное конституционное право,
Административное право.
Цель изучения дисциплины: формирование у
студентов способностей формировать системное
представление об основных проблемах политикоправовой эволюции Республики Казахстан, основ
правового мышления, выработать навыки научного
суждения об объективных процессах развития
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a developed legal awareness, legal thinking and
legal culture;
to make decisions and take legal actions in strict
accordance with the law;
to apply normative legal acts, implement norms
of substantive and procedural law in professional
activities;
legally correctly qualify the facts and
circumstances;
have the skills to prepare legal documents;
to respect the honour and dignity of the person, to
observe and protect the rights and freedoms of a
person and of a citizen;
to identify, prevent, disclose and investigate
crimes and other offences;
to identify, evaluate and prevent corrupt behavior;
correctly and fully reflect the results of
professional activities in legal and other
documentation;
to interpret various legal acts.
Head of the educational program: Candidate
of Juridical Sciences,Associate Professor G.B.
Samatova

Name of discipline:The RK state and law history.
Amount of credits (ECTS): 3 (1 + 1 + 0)
Prerequisites: Theory of State and Law, History
of State and Law of Foreign Countries, History of
Kazakhstan, Constitutional Law of the Republic
of Kazakhstan.
Post requisites: History of legal and political
doctrines, Comparative constitutional law,
Administrative law.
The purpose of the study of discipline: the
formation of students' abilities to form a systemic
view of the main problems of the political and
legal evolution of the Republic of Kazakhstan, the
basics of legal thinking, to develop the skills of
scientific judgment about the objective processes

орналасқан барлық мемлекеттердің мемлекеттікқұқықтық даму бойынша білім беруге арналған.
Студенттердің басты мақсаты: тарихи-құқықтық
түсініктерін оқу, Қазақстанда мемлекет және
құқықтың пайда болу, орнығу және даму тарихы
туралы тұтас түсінігін құру, мемлекеттік - құқықтық
құбылыстарға дербес талдау жасауды үйрену, құқық
шығармашылық аясында және құқық қолдану
органдарында қажетті заңи ойлау дағдыларын
үйрену.
Қысқаша мазмұны: Қазақ халқының мемлекет және
құқығы тарихы ежелгі уақыттан бүгінгі таңға дейін
бүкіләлемдік тарихында маңызды рөл атқарады.
Сондықтан бұл пәнді оқу жастар санасының тарихи
қалыптастырылуына үлкен әсер етеді.
Сөйтіп экономикалық қайта құру (реформа) мен
саяси болмыста азаматтар құқықтарын қорғау ісін
демократияландырудың конституциялық идеяларын
ҚР-сында жүзеге асырып орнықтыруға теориялық әрі
практикалық көмегін көрсетеді.
Күтілетін оқу нәтижелері: Қазақстан аумағындағы
алғашқы қауымдық құрылыстың жойылу себептері
мен мемлекеттің пайда болуы;
Қазақстандағы мемлекет және құқықтың даму
процессін оқып танысу;
Аса маңызды мемлекеттік-құқықтық реформалар мен
танысып мемлекет мәніне үңілу арқылы оның қоғам
алдында атқаратын ролін білуі керек;
Қазақстанның мемлекет және саяси жүйесінің
қалыптастырылу заңдылықтарын айқындау;
Білім:
- шет елдердің мемлекет және құқығының
қалыптасуы мен дамуының негізгі тарихи кезеңдері,
заңдылықтары мен ерекшеліктерін білу;;
- қоғамның мемлекеттік-құқықтық ұйымының негізгі
даму тенденцияларын, категорияларын, маңызды
тарихи фактілерді, олардың мазмұны мен адамзат
тарихындағы өзара байланысын білу;
- мемлекет пен құқықтың Тарихи типтерін, негізгі
заңдылықтарын және пайда болу, қызмет ету және
даму ерекшеліктерін білу.;
Іскерлігі:

отечественного права и государства.
Краткое содержание:
Дисциплина «История
государства и права РК» направлена на
формирование у обучающихся комплекса знаний
об особенностях эволюции политико-правовой
системы РК в историко-правовой ретроспективе.
Дисциплина «История государства и права
РК»призвана
сформировать основные знания о
возникновении и развитии основных правовых
систем в различные исторические периоды,
выяснить историческую сущность государства и
права с акцентом на различные правовые системы и
типологию государств
Ожидаемые результаты изучения: Изучение
юридической дисциплины «История государства и
права РК»с применением современных методик
преподавания позволит привить знания и
выработать навыки, умения и компетенции,
позволяющие
усовершенствовать
научное
мировоззрение молодых специалистов на основе
обобщения и анализа знаний об эволюции
государства и права.
Знания:
- знать предмет курса, основные исторические
этапы, закономерности и особенности становления
и развития государства и права зарубежных стран;
знать
основные
тенденции
развития
государственно-правовой организации общества,
категории, значимые исторические факты, их
содержание и взаимосвязи на протяжении всей
истории человечества;
знать
исторические
типы,
основные
закономерности и особенности возникновения,
функционирования и развития государства и права
с учетом стадиального (формационного) и
цивилизационного подходов;
- знать правовые системы, средства правового
регулирования в государствах Востока и Запада в
разные исторические эпохи, базовые нормативные
правовые акты, их структуру, правовую и
политическую специфику, наиболее важные статьи
(положения);
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of development of domestic law and the state.
Summary: The discipline "History of the state and
law of the Republic of Kazakhstan" is aimed at
the formation of a complex of knowledge among
students about the features of the evolution of the
political and legal system of the Republic of
Kazakhstan in historical and historical
retrospective. The discipline "History of the state
and law of the Republic of Kazakhstan" is
designed to form the basic knowledge about the
emergence and development of the main legal
systems in various historical periods, to clarify the
historical essence of the state and law with an
emphasis on various legal systems and typology
of states
Expected results of the study: Studying the legal
discipline “History of the State and Law of the
Republic of Kazakhstan” using modern teaching
methods will help to instill knowledge and
develop skills, abilities and competencies that will
improve the scientific worldview of young
professionals based on a generalization and
analysis of knowledge about the evolution of state
and law.
Knowledge:
- know the subject of the course, the main
historical stages, patterns and features of the
formation and development of the state and law of
foreign countries;
- know the main trends in the development of the
state legal organization of society, categories,
significant historical facts, their content and
relationships throughout the history of mankind;
- know the historical types, basic laws and
features of the emergence, functioning and
development of the state and law, taking into
account
the
stadial
(formational)
and
civilizational approaches;
- know the legal systems, means of legal
regulation in the states of East and West in
different historical eras, the basic regulatory legal
acts, their structure, legal and political specifics,

- әртүрлі тарихи дәуірдегі тарихи-құқықтық білім
жүйесіне бағдарлай білу, заңды түсініктер мен
санаттарға сүйену;;
- адамзат дамуының әртүрлі кезеңдерінде пайда
болған мемлекет пен құқықтың дамуына байланысты
негізгі ғылыми тәсілдерді талдай білу;
- мемлекет тарихындағы түрлі фактілер мен
құбылыстарды және шет елдердің мінез-құлқын
этикалық тұрғыдан бағалай білу;
- мемлекет пен құқықтың табиғатына және мәніне өз
көзқарастарын ғылыми баяндай білу, өз көзқарасын
дәлелдей білу;
- мемлекеттік-құқықтық тарихтан тарихи-құқықтық
фактілерді еркін қолдана білу.
Дағдысы:
- мемлекеттік және құқықтық құбылыстарды,
мемлекеттік және қоғамдық құрылысты, нақты
реформалар мен актілерді өз бетінше талдау дағдысы
болу;
- тарихи контексте заң терминологиясын пайдалану
дағдысының болуы;
- алынған тарихи-құқықтық білімді есепке ала
отырып, құқықтық мәселелер мен коллизияларды
шешу дағдысының болуы;
Құзыреттілігі:
- жалпы мәдени компетенциялар (ЖК):
- өз кәсіби міндеттерін адал орындау, заңгер этика
қағидаларын сақтау;
- ойлау мәдениетін үйрену, ақпаратты жалпылау,
талдау, алу мүмкіндіктерін үйрену, мақсаттарды қою
және оған жету жолдарын таңдау қабілетіне ие болу;
- ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық тұрғыдан
дұрыс, дәлелді және айқын жүзеге асыру;
- жемқорлық жүріс-тұрысқа жол бермеу, заң мен
құқықты қадірлеу;
- өзінен өзі білімділігін жоғарылатуға ынтасы, өз
біліктілігін және шеберлілігін көтеру.
- кәсіби компетенциялар (КК):
- тарихи қалыптасқан саяси-құқықтық құбылыстарды,
әлеуметтік-құқықтық институттар мен қатынастарды
дербес талдау;
- шет мемлекеттің қалыптасуы мен дамуының негізгі

Умения:
- уметь оперировать юридическими понятиями и
категориями, ориентироваться в системе историкоправового знания в разные исторические эпохи;
- уметь анализировать основные научные подходы,
связанные с развитием государства и права,
возникавшие на различных этапах развития
человечества;
- уметь оценивать различные факты и явления в
истории государства и нрава зарубежных стран с
этической точки зрения;
- уметь научно излагать свои взгляды на природу и
сущность государства и права, аргументировано
доказывать свою точку зрения;
- уметь свободно оперировать историко-правовыми
фактами из государственно-правовой истории.
Навыки:
- иметь навыки самостоятельного анализа
государственных
и
правовых
явлений,
государственного
и
общественного
строя,
конкретных реформ и актов;
- иметь навыки сбора и обработки историкоправовой информации, имеющей значение для
углубленного усвоения процессов государственноправового развития зарубежных стран, применения
современных информационных технологий для ее
поиска и обработки;
- иметь навыки использования юридической
терминологии в историческом контексте;
- иметь навыки разрешения правовых проблем и
коллизий с учетом полученных историкоюридических знаний;
Компетенции:
- общекультурные компетенции (ОК):
- добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
- владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
- логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь;
- иметь нетерпимое отношение к противоправному
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the most important articles (provisions);
Abilities:
- be able to operate with legal concepts and
categories, navigate the system of historical and
legal knowledge in different historical eras;
- be able to analyze the basic scientific
approaches related to the development of the state
and law that arose at various stages of human
development;
- be able to evaluate various facts and phenomena
in the history of the state and customs of foreign
countries from an ethical point of view;
- be able to scientifically express their views on
the nature and essence of the state and law,
reasonably prove their point of view;
- be able to freely operate with historical and legal
facts from the state legal history.
Skills:
- have the skills of independent analysis of state
and legal phenomena, state and social system,
specific reforms and acts;
- have the skills of collecting and processing
historical and legal information, which is
important for in-depth mastering of the processes
of state and legal development of foreign
countries, the use of modern information
technologies for its search and processing;
- have the skills to use legal terminology in a
historical context;
- have the skills to resolve legal problems and
conflicts, taking into account the acquired
historical and legal knowledge;
Competencies:
- general cultural competencies (OK):
- conscientiously fulfill professional duties,
observe the principles of ethics of a lawyer;
- own a culture of thinking, the ability to
generalize, analyze, perceive information, set
goals and choose ways to achieve it;
- logically true, reasoned and clearly build oral
and written speech;
- have an intolerant attitude towards unlawful

тарихи кезеңдерін дұрыс бағалау және олардың
негізінде мемлекеттік және құқықтық
Бағдарлама
жетекшісі:
з.ғ.м., сеньор-лектор
Касымбек А.О.
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KR MK
3224 / GS
RK 3224/
SSRK 3223

Пән аталуы: ҚРмемлекеттікқызмет
Кредит саны (ECTS): 3 (1 +1+0)
Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы,
ҚР Конституциялық құқығы.
Постреквизиттер: жоқ.
Пәнді оқыту мақсаты:«ҚР мемлекеттік қызметі»
пәні республикада мемлекеттік қызметтің пайда болу
тарихын, оның құрыымы, қызмет етудің әртүрлі
аспектілерін, болашақта болу мүмкін өзгерістер
динамикасын, шет елдерде мемлекеттік қызметтің
ерекшеліктерін зерттеп, қарастырады.
Қысқаша
мазмұны:Мемлекеттік
органдардың
практикалық
қызметке
негізделіп,
теориялық
білімдер нысанында ҚР мемлекеттік қызметті
реттеуші нормаларын жүйелі түрде көрсету
мемлекеттік қызметті реттеу аясында мемлекеттің
мәнің, мақсаттылығын ұғыну сапасын және
тиімділігін арттыруға кең мүмкіндіктерін береді.
«ҚР мемлекеттік қызметі» заңи пәнін қазіргі таңдағы
оқыту әдістемелерін пайдаланумен қатар зерттеу
білім беруге, мемлекеттік қызмет асында пайда
болатын әртүрлі жағдайларын, мақсаттарын шешуге
жәрдемдесетін дағдыларын алуға жәрдемдеседі

поведению, уважительно относится к праву и
закону;
- стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства.
- профессиональные компетенции (ПК):
- самостоятельно анализировать исторически
сформировавшиеся политико-правовые явления,
социально-правовые институты и отношения;
юридически
правильно
квалифицировать
исторически сформировавшиеся юридические
факты и обстоятельства;
- правильно оценивать основные исторические
этапы становления и развития зарубежного
государства и права и на их основе прогнозировать
возможные варианты дальнейшего развития
государственных
и
правовых
институтов
Республики Казахстан.
Руководитель программы: м.ю.н., сеньор-лектор
Сагинаев М.Е.
Пән аталуы: Государственная служба в РК
Кредит саны (ECTS): 3 (1 +1+0)
Пререквизиты: Теория государства и права,
Конституционное право
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины: Дисциплина
«Государственная служба РК» рассматривает и
изучает историю возникновения и развития в
нашей республике государственной службы,
различных
аспектов
её
построения
и
функционирования, динамики происходящих и
будущих перемен, а также особенностей
государственной службы в зарубежных странах.
Системное изложение норм, регулирующих
государственную
службу в
РК
в
виде
теоретических
знаний,
основанных
на
практической
деятельности
государственных
органов,
позволяет
значительно
повысить
эффективность и качество усвоения сущности и
назначения деятельности государства в сфере
регулирования государственной службы.
Краткое содержание: Изучение юридической
дисциплины «Государственная служба РК» с
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behavior, respects law and law;
- strives for self-development, improving their
skills and mastery.
- professional competencies (PC):
- independently analyze historically formed
political and legal phenomena, social and legal
institutions and relations;
- legally correct to qualify historically formed
legal facts and circumstances;
- correctly assess the main historical stages of the
formation and development of a foreign state and
law and, on their basis, predict possible options
for the further development of state and legal
institutions of the Republic of Kazakhstan.
Program Leader: M.Yu., Senior Lecturer
Saginaev M.E.

Name of the discipline: State service of the RK
Amount of credits (ECTS):3 (1 +1 +0)
Prerequisites: Theory of State and Law,
Constitutional Law
Postrequisites: none
The purpose of the discipline: The discipline
"Civil Service of the Republic of Kazakhstan"
considers and studies the history of origin and
development of civil service in our republic,
various aspects of its construction and
functioning, the dynamics of current and future
changes, as well as features of civil service in
foreign countries.
A systematic presentation of the rules governing
the civil service in the Republic of Kazakhstan in
the form of theoretical knowledge based on the
practical activities of state bodies, can
significantly improve the efficiency and quality of
learning the essence and purpose of the state's
activities in the field of public service regulation.
Summary:The study of the legal discipline "Civil
Service of the Republic of Kazakhstan" with the
use of modern teaching methods will allow to

Күтілетін оқу нәтижелері: Студенттерді мәселелерді
тәжірибе жүзінде жүйелі түрде талдау жасауға үйрету
мемлекеттік қызмет қағидаларының мазмұнын,
мемлекеттік қызметтен өткеру ерекшеліктерін
ұғынуға мүмкіндік беріп, мемлекеттік қызметті
реттеуші нормаларды қолдану барысында пайда
болатын мәселелерді шешу тәсілдерін жедел аңықтау
дағдысын береді.
Аталған пәнді оқыған студент білуі қажет:
Білу:
- дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау, құқықтық
мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асырудың
негізгі қағидаларын;
- заңға сәйкес заң әрекеттерін жасау, шешімдерін
қабылдаудың негізгі қағидаларын;
- кәсіби қызметте материалды және процессуалды
нормаларын, нормативтік құқықтық актілерді
қолдану аясында қағидаларын жүзеге асыру;
фактілер
мен
жағдайларын
дұрыс
классификациялаудың негізгі қағидаларын;
- заң құжаттарын даярлаудың негізгі ережелерін;
- адам және азамат құқықтар мен бостандықтарын
сақтау, қорғау, ар-ождан, қадір-қасиетін қадірлеу
қағидаларын;
- құқықбұзушылықтарын анықтау, жолын кесу
тәсілдері;
- әртүрлі нормативтік құқықтық актілерін талқылау
тәсілдері.
істей алу: - дамыған құқықтық сана, құқықтық
ойлау, құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті
жүзеге асыру;
- заңға сәйкес заң әрекеттерін жасау, шешімдерін
қабылдаудың негізгі қағидаларын пайдалана алу;
- кәсіби қызметте материалды және процессуалды
нормаларын, нормативтік құқықтық актілерді
қолдану аясында қағидаларын жүзеге асыра алу;
фактілер
мен
жағдайларын
дұрыс
классификациялаудың
негізгі
қағидаларын
паудалану;
- заң құжаттарын даярлаудың негізгі ережелерін
пайдалану;
- адам және азамат құқықтар мен бостандықтарын

применением современных методик преподавания
позволит привить знания и выработать навыки,
позволяющие решать различные задачи и ситуации,
возникающие в сфере государственной службы.
Ожидаемые результаты изучения: Практическое
развитие у студентов системного анализа проблемы
позволяет не только усваивать содержание
принципов государственной службы и особенности
прохождения государственной службы, но и
развивает умение оперативного определения
способов решения проблем, возникающих в
применении норм, регулирующих государственную
службу.
Студент изучивший данную дисциплину должен
знать:
Студенты,
изучившие данную дисциплину,
должны:
знать:
основные
принципы
осуществления
профессиональной
деятельности
на
основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры;
основные принципы принятия решения и
совершения юридических действий в точном
соответствии с законом;
- основные принципы применения нормативных
правовых актов, реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
- основные принципы правильной квалификации
фактов и обстоятельств;
- основные правила подготовки юридических
документов;
- принципы и нормы уважения чести и достоинства
личности, соблюдения и защиты прав и свобод
человека и гражданина;
- методы испособы выявления, пресечения
правонарушений;
- правила толкования различных правовых актов.
уметь:
- осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового
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instill knowledge and develop skills to solve
various problems and situations that arise in the
field of civil service.
Expected results of the study: The practical
development of students' systematic analysis of
the problem allows not only to learn the content
of the principles of civil service and features of
civil service, but also develops the ability to
quickly determine ways to solve problems arising
in the application of rules governing the civil
service.
A student who has studied this discipline
should know:
Students who have studied this discipline should
know:
know:
- the basic principles of professional activity
based on a developed legal awareness, legal
thinking and legal culture;
- the basic principles of making decisions and
taking legal action in strict accordance with the
law;
- main principles of application of normative legal
acts, implementation of norms of substantive and
procedural law in professional activity;
- the basic principles of the correct qualification
of facts and circumstances;
- the basic rules for the preparation of legal
documents;
- the principles and norms of respect for the
honour and dignity of the individual, observance
and protection of human and civil rights and
freedoms;
- methods and ways of detecting and suppressing
offences;
- rules for the interpretation of various legal acts.
be able to:
- carry out professional activities based on a
developed legal awareness, legal thinking and
legal culture;
- use the basic principles of decision-making and
legal actions in strict accordance with the law;

сақтау, қорғау, ар-ождан, қадір-қасиетін қадірлеу
қағидаларын пайдалану;
- құқықбұзушылықтарын анықтау, жолын кесу
тәсілдерін пайдалану;
- әртүрлі нормативтік құқықтық актілерін талқылау
тәсілдерін қолдана алу.
дағдыны меңгеру:
- дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау, құқықтық
мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асырудың
негізгі қағидалары аясында;
- заңға сәйкес заң әрекеттерін жасау, шешімдерін
қабылдаудың негізгі қағидалары аясында;
- кәсіби қызметте материалды және процессуалды
нормаларын, нормативтік құқықтық актілерді
қолдану аясында қағидалары аясында;
фактілер
мен
жағдайларын
дұрыс
классификациялаудың негізгі қағидалары аясында;
- заң құжаттарын даярлаудың негізгі ережелерін
қолдану аясында;
- адам және азамат құқықтар мен бостандықтарын
сақтау, қорғау, ар-ождан, қадір-қасиетін қадірлеу
қағидаларын қолдану аясында;
- құқықбұзушылықтарын анықтау, жолын кесу
тәсілдерін қолдану аясында;
- әртүрлі нормативтік құқықтық актілерін талқылау
тәсілдері қолдану аясында.
- жалпы мәдени компетенциялар (ЖК):
Өз кәсіби міндеттерін адал орындау, заңгер этика
қағидаларын сақтау;
Ойлау мәдениетін үйрену, ақпаратты жалпылау,
талдау, алу мүмкіндіктерін үйрену, мақсаттарды қою
және оған жету жолдарын таңдау қабілетіне ие болу;
Ауызжа және жазбаша сөйлеуді логикалық тұрғыдан
дұрыс, дәлелді және айқын жүзеге асыру;
Жемқорлық жүріс-тұрысқа жол бермеу, заң мен
құқықты қадірлеу;
Өзінен өзі білімділігін жоғарылатуға ынтасы, өз
біліктілігін және шеберлілігін көтеру.
- кәсіби компетенциялар (КК):
Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және
құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметін жүзеге
асыру;

мышления и правовой культуры;
использоватьосновные принципы принятия
решения и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
- использоватьосновные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
- использоватьосновные принципы правильной
квалификации фактов и обстоятельств;
основные правила подготовки юридических
документов;
- использоватьпринципы и нормы уважения чести и
достоинства личности, соблюдения и защиты прав
и свобод человека и гражданина;
- использоватьметоды испособы выявления,
пресечения правонарушений;
- использоватьправила толкования различных
правовых актов.
овладеть навыками:
- профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры;
- использованияосновных принципов принятия
решения и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
- использованияосновных принципов применения
нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
правильной
квалификации
фактов
и
обстоятельств;
- подготовки юридических документов;
- толкования различных правовых актов.
и компетенциями:
- общекультурные компетенции (ОК):
- добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
- владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
- способен логически верно, аргументировано и
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- use the basic principles of applying normative
legal acts, implementing the norms of substantive
and procedural law in professional activities;
- use the basic principles of the correct
qualification of facts and circumstances;
- the basic rules for preparing legal documents;
- use the principles and norms of respect for the
honour and dignity of the individual, observance
and protection of human and civil rights and
freedoms;
- use methods and techniques for the detection
and suppression of offences;
- use the rules of interpretation of various legal
acts.
to master the skills:
- professional activities on the basis of the
developed legal awareness, legal thinking and
legal culture;
- using the basic principles of decision-making
and taking legal actions in strict accordance with
the law;
- use of the basic principles of application of
normative legal acts, implementation of norms of
substantive and procedural law in professional
activities;
- correct qualification of facts and circumstances;
- preparation of legal documents;
- interpretation of various legal acts.
and competencies:
- General cultural competence (GC):
- perform professional duties in good faith and
observe the principles of lawyer ethics;
- have a culture of thinking, the ability to
generalize, analyze, perceive information, set
goals and choose ways to achieve them;
- is able to formulate verbal and written speech
logically, argumentatively and clearly;
- have an intolerant attitude to corrupt behavior,
respect the law;
- strives for self-development, improvement of
their skills and abilities.
- professional competence (PC):

Заң негізінде шешімдерін қабылдау және заңи
әрекеттерді жүзеге асыру;
Кәсіби қызметте нормативтік құқықтық актілерді
жүзеге асыру, материалды және процессулды құқық
нормаларын жүзеге асыру;
Заңи тұрғыдан фактілер мен жағдайларды дұрыс
саралау;
Заңи құжаттарды әзірлеу дағдыларын иелену;
Жемқорлық жүріс-тұрысын аңықтау, оған баға беру
және оған жол бермеуге жәрдемдесу;
Заңи және өзге құжатнамада кәсіби қызметтің
нәтижелерін дұрыс және толық көрсету;
Әртүрлі құқықтық актілерге түсінік беру.
Бағдарлама жетекшісі: Қасымбек А.О.
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ясно строить устную и письменную речь;
- to carry out professional activities on the basis
- иметь нетерпимое отношение к коррупционному of the developed legal awareness, legal thinking
поведению, уважительно относится к праву и and legal culture;
закону;
- make decisions and perform legal actions in
- стремится к саморазвитию, повышению своей strict accordance with the law;
квалификации и мастерства.
- apply normative legal acts, implement the norms
of substantive and procedural law in professional
- профессиональные компетенции (ПК):
- осуществлять профессиональную деятельность на activities;
основе развитого правосознания, правового - legally correctly qualify the facts and
мышления и правовой культуры;
circumstances;
- принимать решения и совершать юридические - have the skills to prepare legal documents;
действия в точном соответствии с законом;
- to respect the honor and dignity of the
- применять нормативные правовые акты, individual, to observe and protect the rights and
реализовывать
нормы
материального
и freedoms of a person and of a citizen;
процессуального права в профессиональной - identify, suppress, disclose and investigate
деятельности;
crimes and other offences;
- юридически правильно квалифицировать факты и - identify, assess and prevent corrupt behavior;
обстоятельства;
-correctly and fully reflect the results of
- владеть навыками подготовки юридических professional activities in legal and other
документов;
documentation;
- уважать честь и достоинство личности, соблюдать interpret various legal acts.
и защищать права и свободы человека и Head of the educational program: Candidate
гражданина;
of Juridical Sciences, Associate Professor A.A.
- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать Karayev.
преступления и иные правонарушения;
- выявлять, давать оценку коррупционного
поведения и содействовать его пресечению;
-правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
толковать различные правовые акты.
Руководитель
программы:
к.ю.н.,
асоц.профессор Караев А.А.
Кәсіптік пәндер (КП) / Профилирующие дисциплины (ПД) / Profiling disciplines (PD)– 10 кредит/ кредитов/credits
Пән
аталуы: Название
дисциплины: Name of discipline: Civil Procedure Law of the
ҚазақстанРеспубликасыныңазаматтықісжүргізуқұқығ ГражданскоепроцессуальноеправоРеспубликиКазах Republic of Kazakhstan
ыКредит саны (ECTS): 5 (2 +1+0)
стан
Amount of credits (ECTS): 5 (2 + 1 + 0).
Пререквизиттер: ҚР азаматтық құқық, ҚР азаматтық Объем в кредитах (ECTS): 5 (2 +1+0).
Prerequisites: Theory of State and Law;
іс жүргізу құқығы.
Пререквизиты: Теория государства и право; Constitutional law; Civil law; Labor law; Family
Постреквизиттері: жоқ.
Конституционное право; Гражданское право; law; Tax law; Financial right.
Пән оқыту мақсаты: «ҚР азаматтық іс жүргізу Трудовое право; Семейное право; Налоговое право; Post requisites: Enforcement proceedings;
құқығы» курсын оқудың мақсаты студенттердің Финансовое право.
Lawyer in civil proceedings; Alternative ways of
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азаматтық істер бойынша сот төрелігін іске асыру
барысында сот пен іске қатысушылардың арасында
туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық
нормаларының маңызын, құқықты қорғаудың соттық
нысанының басымдылығын, құқық нормаларының
оларды
практикада
қолданумен
тығыз
байланыстылығын түсінуі, студенттерде құқықтық
көзқарастарды, барлық негізгі іс жүргізушілік
институттар мен ұғымдар туралы дұрыс көзқарасты
қалыптастырады: азаматтық іс жүргізу құқығы
саласының мәні, азаматтық іс жүргізудің соттық сот
төрелігін жүзеге асыру бойынша қызметі екендігі, іс
жүргізушілік құқықтық қатынастардың ерекшелігі,
соттың және азаматтық сот ісін жүргізуге
қатысушылардың құқықтары мен міндеттері, процесс
сатылары туралы, яғни азаматтық іс жүргізу құқығы
басшылыққа алатын құқықтық категориялар туралы
дұрыс түсінік қалыптастыру.
Қысқаша мазмұны: Курсты оқу барысында
студенттер азаматтық іс жүргізу құқығының жалпы
қағидаларын білуге, әрбір процессуалдық норманың
мазмұнын, оның әрекет ету мазмұнын терең түсініп
білуге, сот пен азаматтық процеске қатысушы
тұлғалардың құқықтары мен міндеттерін нақты
ажырата білуге, судья, прокурор, адвокат ретінде
жұмысты орындау үшін тәжірибелік дағдыларға ие
болып, іс жүргізу құжаттарын (талап арызды,
шешімді, ұйғарымды, сот ұйғарымын, сот бұйрығын
және т.б.) сауатты құрастыра білуге тиіс.
Күтілетін оқу нәтижелері: Азаматтық іс жүргізу
құқығы бойынша азаматтық іс жүргізу құқығы жүзеге
асыру барысында пайда болатын коғамдық
қатынастарды реттейтін құқық нормалары, сондай-ақ
азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымына тән ғылыми
көзқарастар
мен
концепциялар,
құқықтық
категориялар болып табылады.
Аталған пәнді оқып үйрену қортындысында студент
иеленеді:
Пәнді оқу нәтижесінде студент:
Білуге:
1. азаматтық іс жүргізу құқығы Доктринасының
негізгі теориялық ережелері;

Постреквизиты: Исполнительное производство;
Адвокат в гражданском процессе; Альтернативные
способы рассмотрения гражданских прав.
Цель: «Гражданское процессуальное право
Республики Казахстан» состоит в том, чтобы
студенты
уяснили
значение
норм
права,
регулирующих
различные
формы
защиты
субъективных прав и процессуальный порядок
судопроизводства. В ходе изучения указанной
дисциплины студенты овладевают знаниями норм
гражданского процессуального права, умеют их
применять к конкретным правоотношениям и
овладевают
навыками
толкования
соответствующих процессуальных норм.
Содержание
Предметом познания данного учебного курса
являются
нормы
права,
регулирующие
общественные отношения, возникающие при
отправлении правосудия по гражданским делам в
судах,
определяющие
порядок
защиты
субъективных прав граждан и организаций, а также
правовые категории, научные взгляды и концепции,
характерные
для
науки
гражданского
процессуального права.
Ожидаемые результаты изучения дисциплины:
Основное место в гражданском процессуальном
праве занимает
судебная форма защиты
субъективных и усвоение студентами судебной и
иных форм зашиты субъективных прав необходимое условие формирования будущих
судей, прокуроров, адвокатов, юрисконсультов,
нотариусов.
Основой для лучшего уяснения многих вопросов
курса является знание положений общей теории
права: понятия права и отрасли права, сущности и
принципов права, системы права, реализации норм
права,
правоотношения
и
основания
их
возникновения.
В результате изучения дисциплины студент должен
приобрести:
Знать:
1. основные теоретические положения доктрины
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considering civil rights.
The goal: “Civil Procedural Law of the Republic
of Kazakhstan” is to ensure that students
understand the meaning of the rules of law
governing various forms of protection of
subjective rights and the procedural procedure of
legal proceedings. In the course of studying this
discipline, students master knowledge of the rules
of civil procedural law, are able to apply them to
specific legal relations and master the skills of
interpretation of the relevant procedural rules.
Content
The subject of knowledge of this training course
is the rule of law that regulates social relations
that arise when administering civil justice in
courts, defining the procedure for protecting the
subjective rights of citizens and organizations, as
well as legal categories, scientific views and
concepts specific to the science of civil procedure
law.
Expected results of studying the discipline: The
main place in civil procedural law is occupied by
the judicial form of protecting the subjective and
the assimilation by students of judicial and other
forms of protection of subjective rights - a
necessary condition for the formation of future
judges, prosecutors, lawyers, legal advisers,
notaries.
The basis for a better understanding of many
questions of the course is the knowledge of the
provisions of the general theory of law: the
concepts of law and the branch of law, the
essence and principles of law, the system of law,
the implementation of legal norms, legal relations
and the grounds for their occurrence.
As a result of studying the discipline, the student
must acquire:
Know:
1. The main theoretical provisions of the doctrine
of civil procedural law;
2. the procedure for filing a statement of claim,
petition, statement and complaint;

2. талап арыз, өтініш, арыз және шағым беру тәртібі;
3. сот талқылауының құрылымы мен дәйектілігі;
4. сот талқылауы субъектілерінің құқықтары мен
міндеттері;
5. азаматтық іс жүргізу құқығы бойынша арнайы
заңдық ұғымдар мен терминдер.
Іскерлігі:
1. азаматтық істер бойынша іс жүргізу құжаттарын
құрастыру;
2. азаматтық, отбасылық, еңбек, әкімшілік және басқа
құқық салаларының нормаларын қолдану негізінде
азаматтық істерді қарауға және шешуге байланысты
іс жүргізу қызметін орындау;
3. жазбаша жұмыстарды орындау, практикалық
сабақтарға (семинарларға) тесттер мен есептерді
шешу);
4. азаматтық істерді сот талқылауына қатысу.
Дағдыларын меңгеру:
1. теориялық ережелерді практикада қолдану;
2. азаматтық істер бойынша сот талқылауына қатысу;
3. іс жүргізу құжаттарын жасау және сотқа ұсыну;
4. іс жүргізу құжаттарымен және нормативтік
актілермен дербес іздестіру және талдау жұмыстарын
жүргізу.
Құзыреттілігі: жалпымәдени құзіреттілік:
ЖК-1. өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік
маңыздылығын түсінеді, кәсіби құқықтық сананың
жеткілікті деңгейіне ие;
ЖК-2. кәсіби міндеттерді адал орындауға, Заңгердің
этика қағидаларын сақтауға қабілетті;
ЖК-3. ойлау мәдениетін меңгерген, оны жинауға,
талдауға, қабылдауға, мақсат қоюға және оған қол
жеткізу жолдарын таңдауға қабілетті;
ЖҚ-4. ауызша және жазбаша сөйлеуді қисынды
дұрыс, дәлелді және нақты құру;
ЖК-7. өзін-өзі дамытуға, өзінің біліктілігі мен
шеберлігін арттыруға ұмтылады;
ЖК-9. әлеуметтік маңызы бар мәселелер мен
процестерді талдай алады;
Кәсібиқұзыреттілік:
КҚ-2. кәсіби қызметті дамыған құқықтық сана,
құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде

гражданского процессуального права;
2. порядок
подачи искового заявления,
ходатайства, заявления и жалобы;
3. структуру и последовательность судебного
разбирательства;
4. права и обязанности субъектов судебного
разбирательства;
5. специальные юридические понятия и термины
по гражданскому
процессуальному праву.
Уметь:
1. составлять процессуальные документы по
гражданским делам;
2. выполнять
процессуальную деятельность,
связанную с рассмотрением и разрешением
гражданских дел на основе применения норм
гражданского,
семейного,
трудового,
административного и других отраслей права;
3. выполнять письменные работы, решать тесты
и задачи к практическим занятиям (семинарам);
4. участвовать в судебном разбирательстве
гражданских дел.
Владеть навыками:
1. применения теоретических положений на
практике;
2. участия в судебном разбирательстве по
гражданским делам;
3. составления и предъявления процессуальных
документов в суд;
4. самостоятельной поисковой и аналитической
работы с процессуальными документами и
нормативными актами.
Компетенции: общекультурные компетенции
(ОК):
ОК-1. Осознает социальную значимость своей
будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания;
ОК-2.
Способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста;
ОК-3. Владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
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3. The structure and sequence of the trial;
4. rights and obligations of subjects of legal
proceedings;
5. special legal concepts and terms in civil
procedural law.
Be able to:
1. draw up procedural documents in civil cases;
2. carry out procedural activities related to the
consideration and resolution of civil cases based
on the application of the norms of civil, family,
labor, administrative and other branches of law;
3. perform written work, solve tests and tasks for
practical exercises (seminars);
4. participate in civil litigation.
To own skills:
1. the application of theoretical principles in
practice;
2. participation in civil proceedings;
3. drafting and presenting procedural documents
to the court;
4. independent search and analytical work with
procedural documents and regulatory acts.
Competencies: general cultural competencies
(OK):
CC-1. Recognizes the social significance of his
future profession, has a sufficient level of
professional legal awareness;
CC -2. Able to conscientiously fulfill professional
duties, comply with the principles of ethics of a
lawyer;
CC -3. He owns a culture of thinking, is capable
of
generalizing,
analyzing,
perceiving
information, setting goals and choosing ways to
achieve it;
CC -4. Able to logically correctly, reasonedly and
clearly build oral and written speech;
CC -7. strives for self-development, improving
their skills and mastery;
CC -9. Able to analyze socially significant
problems and processes;
PROFESSIONAL:
PC-2. Able to carry out professional activities on

жүзеге асыруға қабілетті;
КҚ-3. құқық субъектілерінің заңнаманы сақтауын
қамтамасыз етуге қабілетті;
КҚ-4. заңға сәйкес шешім қабылдауға және заңды
әрекеттер жасауға қабілетті;
КҚ-5. нормативтік құқықтық актілерді қолдануға,
кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу
құқығының нормаларын іске асыруға қабілетті;
КӨ-6. фактілер мен жағдайларды заңды түрде дұрыс
талдауға қабілетті;
КҚ-7. заң құжаттарын дайындау дағдыларын
меңгерген;
КҚ-13. заң және өзге де құжаттамаларда кәсіби
қызметтің нәтижелерін дұрыс және толық көрсете
алады;
КҚ-15
түрлі
құқықтық
актілерді
түсіндіре
алады;Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор лектор
Максатов Н.Р.
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KRKIZhK
3303 /
UPPRK
3303/
CPLRK
3303

Пән
аталуы:
ҚазақстанРеспубликасыныңқылмыстықісжүргізуқұқы
ғы
Кредит саны (ECTS): 5 (2 +1+0)
Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы,
Қазақстан
Республикасының
Конституциялық
құқығы, Құқық қорғау органдары, Азаматтық құқық,
Қылмыстық құқық (Жалпы және Ерекше бөлімдер).
Постреквизиттер:Криминалистика, Криминология,
Құқықтық статистика, Сот психиатриясы, Сот
экспертологиясы, Сот медицинасы
Пән оқыу мақсаты қылмыстық
процесс

ОК-4. Способен логически верно, аргументировано
и ясно строить устную и письменную речь;
ОК-7. стремится к саморазвитию, повышению
своей квалификации и мастерства;
ОК-9.
Способен
анализировать
социально
значимые проблемы и процессы;
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ:
ПК-2. Способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
ПК-3.
Способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства субъектами права;
ПК-4. Способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
ПК-5. Способен применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
ПК-6.
Способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-7. Владеет навыками подготовки юридических
документов;
ПК-13. Способен правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации;
ПК-15 Способен толковать различные правовые
акты;
Руководитель программы: к.ю.н., ассоц. проф.
Акимбекова С.А.
Название дисциплины: Уголовно-процессуальное
право Республики Казахстан
Объем в кредитах (ECTS): 5 (2 +1+0).
Пререквизиты: Теория государство и права.
Уголовное право РК. Общая часть. Уголовное
право. Особенная часть.
Постреквизиты: Практикум по уголовному
процессу, Особенности производства отдельных
видов следственных действий, Теория судебных
доказательств, Особое производство в уголовном
процессе, Криминалистика, Основы оперативнорозыскной деятельности, Защита прав человека в
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the basis of a developed legal consciousness, legal
thinking and legal culture;
PC-3. Able to ensure compliance with legislation
by legal entities;
PC-4. Able to make decisions and perform legal
actions in strict accordance with the law;
PC-5. Able to apply regulatory legal acts,
implement substantive and procedural law in
professional activities;
PC-6. Able to legally qualify facts and
circumstances;
PC-7. He has skills in preparing legal documents;
PC-13. Able to correctly and fully reflect the
results of professional activities in legal and other
documentation;
PC-15 Able to interpret various legal acts;
Program Manager: Ph.D., Assoc. prof.
Akimbekova S.A.

Name of discipline:Criminal procedure law of
the Republic of Kazakhstan
Amount of credits (ECTS): 5 (2 +1+0).
Prerequisites: Theory of State and Law.
Criminal Law of the RK. The General Part.
Criminal Law. The Special Part.
Postrequisites:
Workshop
on
Criminal
Procedure, Features of Investigation Proceedings,
Theory of Forensic Evidence, Incidental
Proceedings in a Criminal Case, Forensic Science,
Basics of Investigative Activities, Protection of
Human Rights in Criminal Proceedings, Lawyer

ғылымының негізгі қағидаларын, қылмыстықпроцессуалдық заңды, анықтама, алдын ала тергеу,
прокуратура мен сот органдарының қылмыстың
алдын алу, қылмыстық іс қозғау, алдын ала тергеу
және істерді қарап шешу, оқып үйренуге бағытталған,
құқық қорғау органдары мен соттың қызметін
жетілдірудің нысандары бойынша мағлұмат алуына
бағытталған.
Қосымша мазмұны: Қазақстан Республикасының
қылмыстық және іс жүргізу құқығы пәні
бойыншастуденттердің қылмыстық іс жүргізудің
барлық мәселелері бойынша терең білім алып,
қылмыстық іс жүргізу заңдарын жетік біліп, құқық
қорғау органдары мен соттың қызметін жетілдірудің
нысандары
бойынша
мағлұмат
алуында.
Студенттерге
бұл
пән қылмыстық
процесс
құқығының негіздерін үйрету, қылмыстық істер
бойынша өндіріс жүргізу, қылмыстық ізге түсу
органдары мен соттың қызметінің мазмұны мен
нысандарын білу мақсатында оқытылады. Пәнді
оқудың негізгі міндеттеріне жатады студенттердің
қылмыстық процестің барлық мәселелері бойынша
білім алуы, қылмыстық іс жургізу заңдарын жетік
білуі. Студенттер қылмыстық іс жургізудің мәні мен
міндеттерін дұрыс түсінуі керек, Қазақстан
Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексінде
бекітілген құқықтық мемлекеттің демократиялық
принциптерінің мазмұнын, дәлелдеме теориясын,
сотқа дейінгі өндірістің, сотта іс қараудың, жекелеген
істер бойынша іс жүргізудің ерекшеліктерін
студенттерге жеткізу.
білуі керек:
- гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық
ғылымдар бойынша алынған білімдер мен әдістерді
кәсіби қызметінде пайдалануға;
- олардың кәсіби қызметі саласына кіретін заң
нормалары мен қатынастарды талдауға;
- құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау және
құрастыруға,
жеке және заңды тұлғалардың
сұранысы
бойынша
негізделген
ақпаратты
дайындауға;
- дауларды шешудің балама тәсілдерін қолдануға;

уголовном процессе, Адвокат в уголовном
процессе.
Цель
изучения
дисциплины:«Уголовнопроцессуальное право Республики Казахстан»
является формирование представлений об отрасли
уголовно-процессуального права и ее месте в
системе национального права,
устойчивых
навыков применения фундаментальных положений
уголовно-процессуального
законодательства,
способностей у студентов выносить суждения на
основе неполной или ограниченной информации, а
также навыков прогнозирования последствий
применения
конкретных
норм
уголовнопроцессуального права.
Краткое
содержание:Курс
«Уголовнопроцессуальное право Республики Казахстан»
позволяет студентам изучить фундаментальные
основы и положения этой отрасли права, достичь
понимания базовых принципов, процессуальных
форм и процедурных режимов, применяемых при
производстве по уголовным делам. Уверенные
знания положений Общей части Уголовнопроцессуального права Республики Казахстан
являются необходимым условием дальнейшего
изучения дисциплин криминального цикла.
знать:
- понятие источников УПП, их иерархии, основных
терминов, принципов;
- понятие и виды форм уголовного преследования;
- виды сроков, правила их исчисления, процедуру
обжалования и ходатайств;
- виды источников доказательств, элементы
процесса доказывания;
- систему мер принуждения;
- механизмы защиты имущественных прав в
уголовном процессе;
- поводы для начала досудебного расследования,
общие условия досудебного производства, понятие,
систему
и
общие
условия
производства
следственных действий;
- общие условия и этапы главного судебного
разбирательства;
процессуальный
порядок
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in Criminal Proceedings.
The purpose of studying the discipline:
"Criminal Procedure Law of the Republic of
Kazakhstan" aims to form ideas about criminal
procedure law and its place in the system of
national law, sustainable skills in applying the
fundamental provisions of criminal procedure
legislation, the ability of students to make
judgments based on incomplete or limited
information, as well as skills to predict the
consequences of the application of criminal
procedure law.
Summary: The course "Criminal Procedure Law
of the Republic of Kazakhstan" allows students to
study the fundamental bases and provisions of
this branch of law, to achieve understanding of
basic principles, procedural forms and procedural
regimes applied in criminal proceedings.
Confident knowledge of the provisions of the
General Part of the Criminal Procedure Law of
the Republic of Kazakhstan is a necessary
condition for further study of criminal cycle
disciplines.
to know:
- the concept of sources of criminal procedure
law, their hierarchy, basic terms, principles;
- the concept and types of criminal prosecutions;
- types of time limits, rules for calculating them,
procedure for appeals and petitions;
- the types of sources of evidence, elements of the
evidentiary process;
- the system of coercive measures;
- mechanisms for protecting property rights in
criminal proceedings;
- reasons for launching a pre-trial investigation,
general conditions of pre-trial proceedings,
concept, system and general conditions of
investigation activities;
- general conditions and stages of principal
judicial proceedings; procedural procedure for the
review of sentences and orders;
- the procedure for interaction with a foreign state

нормативтік құжаттар мен заңды шешімдердің жүзеге
асырылу механизмын жетілдіру мүмкіндіктерін
іздестіруге.
іскерлігі:
- қазіргі заманғы нормативтік құқықтардың даму
тенденциясында және оны ғылыми-зерттеуді,
жобалау-құрастырушылық
өндірістіктехнологиясында
және
ұйымдастыру-басқару
қызметтерінде қолдану жолында;
- кәсіптік қызмет нысанасында жобалау мен өңдеуді
анықтайтын стандарттарды, әдістемелік және
қалыптыматериалдарды қолдануда;
пайдаланушының
бағдарламалық
жүйемен
интерфейс
ұйымдастыруының
негізгі
принциптерінде;
- кәсіптік қызметтің және оның нысананы
қалыптастырумен
байланысты
есептеу
мен
ақпараттық процестердізерттеу, моделдеу және
талдау әдістерінде;
дағдысы:
- заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілерді
талқылауды және қолдануды; қоғамның барлық
салаларындағы заңдардың орындалуын қамтамасыз
етуді;
- фактілер мен мән-жайларды дұрыс құқықтық
квалификациялауды;
- құқықтық сипаттағы құжаттарды жасауды және
нормативтік актілердің сараптамасын өткізуді, білікті
қорытыныдылар мен кеңестер беруді; тікелей заңға
сәйкес шешімдер қабылдауды және өзге де заңды
әрекеттер жасауды;
- құқық бұзушылықтарды, кінәлілерді жазалау мен
жауапкершілігі шараларын анықтауды;
- бұзылған құқықтарды қалпына келтіру үшін
қажетті шараларды қолдануды;
Құзыреттер: Жалпымәдени өкілеттіліктер:
-өзінің
болашақ
мамандығының
әлеуметтік
маңыздылығын түсіну, құқық- добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
- владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,

пересмотра приговоров и постановлений;
- порядок взаимодействия с иностранным
государством в сфере оказания правовой помощи.
уметь:
- применять источники УПП, их иерархию,
основные
термины,
принципы
уголовного
процесса;
- управлять движением уголовного дела,
дифференцировать
участников
уголовного
процесса, оценивать доказательства;
- оценивать обоснованность применения мер
принуждения,
применять
способы
защиты
имущественных
прав,
применять
порядок
признания лица подозреваемым и правильно
определять квалификацию деяния подозреваемого;
производить
следственные
действия
в
соответствии с УПК РК;
- подсудность, управлять ходом главного судебного
разбирательства.
- оценивать действия по подаче апелляционной,
кассационной жалобы.
овладеть навыками:
- профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры;
- использованияосновных принципов принятия
решения и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
- использованияосновных принципов применения
нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
правильной
квалификации
фактов
и
обстоятельств;
- подготовки юридических документов;
- толкования различных правовых актов.
Компетенции: общекультурные компетенции
(ОК):
квалификации и мастерства.
- профессиональные компетенции (ПК):
- осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового
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in the field of legal assistance.
be able to:
- apply Criminal Procedure Law sources, their
hierarchy, basic terms, principles of criminal
procedure;
- manage the movement of the criminal case,
differentiate participants in the criminal process,
evaluate evidence;
- to assess the validity of coercive measures,
apply methods to protect property rights, apply
the procedure for recognizing a person as a
suspect and correctly determine the qualification
of the suspect's act;
- to conduct investigative actions in accordance
with the Criminal Procedure Code of the Republic
of Kazakhstan;
- jurisdiction, to control the course of the main
judicial proceeding.
- evaluate actions for filing an appeal or cassation
complaint.
Skills:
- professional skills based on developed legal
awareness, legal thinking and legal culture;
- in using the basic principles of decision making
and performing legal actions in strict accordance
with the law;
- skills in using the basic principles of applying
normative legal acts, implementing the norms of
substantive and procedural law in professional
activities;
- the correct qualification of facts and
circumstances;
- preparation of legal documents;
- interpretation of various legal acts.
Competencies:
- General cultural competence (GC):
qualifications and skills
- professional competence (PC):
- to carry out professional activities on the basis
of the developed legal awareness, legal thinking
and legal culture;
- make decisions and perform legal actions in

постановке цели и выбору путей ее достижения;
- способен логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь;
- иметь нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно -относится к праву и закону;
- стремится к саморазвитию, повышению своей тық
түсінудің жоғары білімдік деңгейін меңгеру;
-өзінің қызметтік міндеттерін адал орындауды білу,
заңгердің мәдени қағидаларын қолдану;
-мәдени ойлау қабілеттілігімен ие болу, оның белгілі
бір дәрежеге жету мақсатына оны таңдау, толығымен
талдау қабілеттілігімен ие болу;
-логикалық дұрыс, анық, нақты жазбаша және ойлау
қабілеттілігін дұрыс жеткізе білу.
Кәсіби құзыреттер:
-өзінің
қызметтік
қабілеттілігіне
байланысты
нормативтік құқықтық актілерді өңдеуге біліміне сай
қатысу ;
-құқықтық мәдениет және құқықтық ойлау, құқықтық
сананың негізіне сай қызметтік қабілеттілігін игере
білу ;
-құқық
субъектілерінің
заңнаманы
сақтауды
қамтамасыз ету ;
-заңға сәйкес шешім қабылдау және құқықтық
әрекеттер жасау;
-нормативтік құқықтық актілерді қолдана білу,
қызметтінде материалдық және процестік құқықтың
нормаларын іске асыра білу ;
-жағдайлар мен фактілерді құқықтық дұрыс саралай
білу;
-құқықтық құжаттарды дайындау қабілеттілігіне ие
болу ;
-мемлекет пен қоғамның, жеке адамның қауіпсіздігін
қамтамасыз етуде және заңдылықты сақтауда
лауазымдық міндеттерді атқара білу;
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., Алмаганбетов П.А.

мышления и правовой культуры;
- принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
- применять нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
- юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
- владеть навыками подготовки юридических
документов;
- уважать честь и достоинство личности, соблюдать
и защищать права и свободы человека и
гражданина;
- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения;
- правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
Руководитель программы: м.ю.н. Грек Е.Н.
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strict accordance with the law;
- apply normative legal acts, implement the norms
of substantive and procedural law in professional
activities;
- legally correctly qualify the facts and
circumstances;
- have the skills to prepare legal documents;
- to respect the honor and dignity of the
individual, to observe and protect the rights and
freedoms of a person and of a citizen;
- identify, suppress, disclose and investigate
crimes and other offences;
-correctly and fully reflect the results of
professional activities in legal and other
documentation;
Head of the educational program: Master of
Juridical Sciences, senior-lecturer E.N.Greсk

№

Код / Код /
Code

1

MK 1213 /
VS 1213 / IS
1213

Пәннің сипаттамасы / Описаниедисциплины / Description of the discipline
in English language
Қазақ тілінде
На русском языке
Анықталған мамандықтар үшін таңдау модульдері (МТМ) – 129 кредит
Модули по выбору для определенной специальности (МВС) – 129 кредита
Elective modules for a specific specialty (EMS) – 129 credits
Базалық пәндер (БП) / Базовые дисциплины (БД) )/ Basic disciplines (BD) – 73 кредит / кредитов/ credits
Пән аталуы: Мамандыққа кіріспе
Кредит саны(ECTS):3(1+1+0).
Пререквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясы,
Постреквизиттер: Конституциялық құқық,
Азаматтық құқық, Еңбек құқығы, Салық құқығы,
Мемлекет және құқық теориясы мәселелері,
Әкімшілік құқығы, Халықаралық құқық
Пән оқыту мақсаты:
жалпы
кәсіби
құзыреттілікті дамыту, оның негізінде студент
құқықтану, құқық қорғау, құқық қорғау қызметі
үшін қажетті заң ғылымы саласында білімдерін
қалыптастыруға
тиіс;
«Юриспруденция»
мамандығы бойынша оқытылатын пәндерді
неғұрлым табысты дамытуға, кәсіби құқықтық
қызметті
жүзеге
асыру
үшін
қажетті
интеллектуалды
және
ерікті
қасиеттерді
дамытуға жәрдемдесу үшін студентті даярлау;
студенттерді
болашақ
мамандықтың
негіздерімен
таныстыру;
әртүрлі
құқық
салаларының іске асыру процестерін жақсы
түсіну; әртүрлі заң қызметі мен органдарында
(мемлекеттік органдар, құқық қорғау органдары,
қадағалау және бақылау органдары) жұмыс
ерекшеліктерін көрсету
Қысқаша мазмұны:
«Мамандыққа кіріспе» курсы - кіріспе пән,
негізгі құқықтық пәндерді табысты ұғыну үшін
қажетті ақпаратты қамтиды, құқықтық қызметтің

Название
дисциплины:
Введение
в
специальность
Объем в кредитах(ECTS): 3(1+1+0).
Пререквизиты: теория государства и права
Постреквизиты:
Конституционное
право,
Гражданское право, Трудовое право, Налоговое
право, Проблемы теории государства и права,
Административное
право,
Международное
право
Цель
изучения
дисциплины:
развитие
общепрофессиональных
компетенций,
в
соответствии с которыми обучающийся должен
сформировать знания в области юриспруденции,
необходимые
для
нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной
деятельности; подготовить студента к более
успешному освоению дисциплин, преподаваемых
по
специальности
«Юриспруденция»,
способствовать выработке интеллектуальных и
волевых
качеств,
необходимых
для
осуществления профессиональной юридической
деятельности;
ознакомление
студентов
с
основами их будущей профессии; лучшее
понимание процессов реализации различных
отраслей права; освещение специфики работы в
различных юридических службах и органах
(органах государственной власти, силовых
структурах, надзорных и контрольных органах)
Краткое содержание: Курс "Введение в
специальность" является вводной
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Name of discipline: Introduction to the Specialty
The amount of credits (ECTS):3(1+1+0).
Prerequisites: Theory of State and Law
Postrequisites:Constitutional Law, Civil Law, Labor
Law, Tax Law, Issues of the Theory of State and law,
Administrative Law, International Law.
The purpose of studying the discipline: development of
general professional competences, according to which
the student should form knowledge in the field of
jurisprudence, necessary for rule-making and law
enforcement activities; prepare the student for more
successful mastering of the disciplines taught in the
specialty "Jurisprudence",
contribute to the
development of intellectual and volitional qualities
necessary for the implementation of professional legal
activity; familiarize students with the basics of their
future profession; better understanding of the processes
of implementation of various branches of law;
highlighting the specifics of work in various legal
services and bodies (government agencies, law
enforcement agencies, supervisory and control bodies)
Brief description: The course "Introduction to the
Specialty" is an introductory discipline and contains
information necessary for successful mastering of the
main legal disciplines, a deeper understanding of legal
activities, helps students learn more about the origins
of the legal profession, the main directions of legal
activity, the requirements for lawyers, the formation
and development of legal education and other aspects
of the legal profession. This discipline concentrates and
creates methodological prerequisites for such sections
of law as, for example, judicial speech,

заңдылықтарын терең түсіну, студенттерге
құқықтық мамандықтың негіздері, құқықтық
қызметтің негізгі бағыттары, заңгерлерге
қойылатын талаптар, құқықтық білім берудің
қалыптасуы мен дамуы және заң мамандығының
басқа аспектілері туралы білуге жәрдемдеседі.
Бұл пән сот сөзі, конфликтология, сот
психологиясы, сот этикасы және т.б. секілді
құқық
салаларының
методологиялық
алғышарттарын жинақтап, жасайды.
Күтілетін оқу нәтижелері:
- болашақ мамандықтың әлеуметтік маңызы
туралы хабардар болу;
- қазіргі заманғы қоғамның жеке тұлғаның
және заңгердің мінез-құлқына қойылатын
талаптарды белгілеу;
- заңгерлік қызметтің практикалық қызметінде
қажетті заңгерлік анықтамаларды, зерттеуді және
білімді анықтау;
- курстың негізгі категорияларын анықтауға
практикалық дағдыларды меңгеру, заң ғылымы
саласындағы негізгі түсініктерді ажырата білу;
заң
ғылымының
дамуының
негізгі
бағыттарын айқындау;
- дағдыларды қалыптастыру: нормативтік және
ғылыми көздермен,
құқықтық пәндер бойынша сабаққа дайындық,
өзіндік жұмыс,
жазбаша жұмыстардың дұрыс орындалуы;
- осы саладағы тұжырымдамалық аппараттарды
кеңейту;
- өзін-өзі дамытуға деген саналы ұмтылысты
қалыптастыру;
- негізгі әдістерді, тәсілдерді және құралдарды
алу, сақтау, ақпаратты өңдеу, ақпаратты басқару
құралы ретінде компьютерлік дағдыларды алу.
Білім: - құқықтық сауаттылық, құқықтық
ойлау және құқықтық мәдениетке негізделген

дисциплиной и содержит сведения, необходимые
для успешного освоения основных юридических
дисциплин,
более
глубокого
понимания
закономерностей юридической деятельности,
помогает обучающимся подробнее узнать об
истоках
профессии
юриста,
основных
направлениях
юридической
деятельности,
требованиях,
предъявляемых
к
юристам,
становлении
и
развитии
юридического
образования и других сторонах профессии
юриста. Эта дисциплина концентрирует и создает
методические предпосылки для таких разделов
права,
как,
например,
судебная
речь,
конфликтология, судебная психология, судебная
этика и т.д.
Ожидаемые результаты изучения заключаются
в:
осознании социальной значимости своей
будущей профессии;
установление требований, предъявляемых
современным обществом к личности и поведению
юриста;
определение базовых правовых дефиниций,
изучение и знание которых необходимо юристу в
его практической деятельности;
овладение практическими умениями по
определению основных категорий курса,
умению различать основные понятия в сфере
юриспруденции;
выделение основных направлений развития
юридической науки;
формирование
навыков
работы:
с
нормативными и научными источниками,
подготовки к занятиям по юридическим
дисциплинам,
самостоятельной
работы,
правильного оформления письменных работ;
расширение понятийного аппарата в
рассматриваемой отрасли знаний;
формирование осознанного стремления к
саморазвитию;
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conflictmanagement, judicial psychology, judicial
ethics, etc.
The expected results of the study are as follows:
- Awareness of the social significance of their future
profession;
- setting the requirements of modern society for the
personality and conduct of the legal profession;
- definition of basic legal definitions, study and
knowledge of which is necessary for a lawyer in his
practice;
- mastering practical skills to define the main
categories of the course, the ability to distinguish the
main concepts in the field of jurisprudence;
- identification of the main directions of the
development of legal science;
- development of skills of work: with normative and
scientific sources,
preparation for classes in legal disciplines, independent
work,
the proper execution of the written work;
- the expansion of the conceptual apparatus in the field
under consideration;
- formation of conscious aspiration for selfdevelopment;
- mastering of the basic methods, ways and means of
receipt, storage,
information processing, computer skills as an
information management tool.
Knowledge: - basic principles of professional activity
based on developed legal awareness, legal thinking and
legal culture;
- the basic principles of making decisions and carrying
out legal actions in strict accordance with the law;
- the basic principles of application of normative legal
acts, implementation of substantive and procedural law
norms in professional activity;
- the basic principles of the correct qualification of
facts and circumstances;
- the basic rules for the preparation of legal documents;
- the principles and norms of respect for the honour and
dignity of the individual, observance and protection of
human and civil rights and freedoms;

кәсіптік қызметтің негізгі принциптері;
- Заңнамаға қатаң сәйкестікте шешімдер
қабылдаудың және сот ісін жүргізудің негізгі
принциптері;
- нормативтік құқықтық актілерді қолданудың
негізгі
принциптері,
кәсіптік
қызметтегі
материалдық және процессуалдық құқығы
нормаларын іске асыру;
фактілер
мен
жағдайлардың
тиісті
біліктілігінің негізгі принциптері;
- құқықтық құжаттарды дайындаудың негізгі
ережелері;
- адамның және азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын сақтау және қорғау, адамның
ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу
қағидалары мен нормалары;
- құқық бұзушылықты анықтау, жолын кесу
әдістері мен тәсілдері;
- түрлі құқықтық актілерді түсіндіру ережелері.
«Мамандыққа
кіріспе»
пәнінің
тұжырымдамасы, пәні және жүйесі;
- заң мамандығы бойынша қарым-қатынас
ерекшеліктері;
- заң мамандығы бойынша қызмет ету (қызмет
түрлерінің) ерекшеліктері;
- заңгер жеке тұлғасының ерекшеліктері мен
талаптары.
Іскерлігі: - құқықтық сауаттылық, құқықтық
ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби
қызметті жүзеге асыру;
- шешімдер қабылдаудың негізгі қағидаларын
және заңға қайшы әрекеттерді заңға сәйкес
қолдану;
- нормативтік құқықтық актілерді қолданудың
негізгі
қағидаттарын
қолдануға,
кәсіптік
қызметте материалдық және процессуалдық
құқық нормаларын іске асыру;
фактілер
мен
жағдайлардың
тиісті

- овладение основными методами, способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки информации, получение навыков
работы с компьютером как средством управления
информацией.
Знания: - основные принципы осуществления
профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры;
основные принципы принятия решения и
совершения юридических действий в точном
соответствии с законом;
- основные принципы применения нормативных
правовых актов, реализации норм материального
и процессуального права в профессиональной
деятельности;
- основные принципы правильной квалификации
фактов и обстоятельств;
- основные правила подготовки юридических
документов;
- принципы и нормы уважения чести и
достоинства личности, соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина;
- методы испособы выявления, пресечения
правонарушений;
- правила толкования различных правовых актов.
− понятие, предмет и систему дисциплины
«Введение в специальность»;
− специфику отношений в сфере юридической
специальности;
− особенности работы (виды работ) по
юридической специальности;
− особенности и требования к личности юриста;
Умения: - осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
- использовать основные принципы принятия
решения и совершения юридических действий в
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- methods for the detection and suppression of
offences;
- rules for the interpretation of various legal
instruments.
- the concept, subject matter and system of the
discipline "Introduction to the Speciality";
- the specifics of relations in the sphere of the legal
speciality;
- peculiarities of work (types of work) in the legal
specialty;
- peculiarities and requirements to the personality of a
lawyer;
Abilities: - to carry out professional activity on the
basis of developed legal awareness, legal thinking and
legal culture;
- to use the basic principles of making decisions and
carrying out legal actions in strict accordance with the
law;
- to use the basic principles of application of normative
legal acts, implementation of substantive and
procedural law norms in professional activity;
- to use the basic principles of the correct qualification
of facts and circumstances;
- the basic rules for the preparation of legal documents;
- to use the principles and norms of respect for the
honour and dignity of the individual, observance and
protection of human and civil rights and freedoms;
- to use methods and techniques for the detection and
suppression of offences;
- to use the rules of interpretation of various legal acts.
- to operate with professional terms and legal
categories;
- be guided by the system of legal norms regulating
legal relations;
- skillfully interpret and apply these norms in practice;
- assess actual situations from a legal point of view;
- give legal characteristics to the conduct and action of
subjects of law;
- to draw up documents using the rules of legal
technique;
- to use normative legal documents in their professional
activity.

біліктілігінің негізгі қағидаттарын қолдануға;
- құқықтық құжаттарды дайындаудың негізгі
ережелері;
- адамның және азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын сақтау және қорғау, адамның
ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу
қағидалары мен нормаларын қолдану;
- құқықбұзушылықтарын анықтау мен жолын
кесу әдістері мен әдістерін қолдану;
- әртүрлі құқықтық актілерді түсіндіру
ережелерін қолдану.
кәсіптік
терминдермен,
құқықтық
санаттармен жұмыс жасайды;
- құқықтық қатынастарды реттейтін құқықтық
нормалар жүйесін ұғыну;
- осы стандарттарды іс жүзінде түсіндіруге
және қолдануға қабілеті;
- нақты жағдайды құқықтық тұрғыдан бағалау;
- құқық субъектілерінің мінез-құлқы мен
әрекетінің заңды сипаттамасын беру;
- заң техника ережелерін пайдалана отырып
құжаттарды ресімдеу;
- өздерінің кәсіби қызметінде нормативтікқұқықтық құжаттарды қолдануға.
- құқықтық нормаларды іске асыруға қатысты
нормативтік және іс жүзіндегі ақпаратты жинау;
құқықтық
нормалар
мен
құқықтық
қатынастарды; сот және әкімшілік практикасын
талдау;
- заңгердің этикалық қағидаттарын сақтауға,
кәсіби міндеттерді адал орындауға;
- ақпаратты жинақтау, талдау, қабылдау,
мақсаттарды қою және оған жету жолдарын
таңдау;
- құқықтық ақпараттың сипатын және
құндылығын түсінуге қабілеті
Дағдысы:
-дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау,

точном соответствии с законом;
- использовать основные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
- использовать основные принципы правильной
квалификации фактов и обстоятельств;
- основные правила подготовки юридических
документов;
- использовать принципы и нормы уважения
чести и достоинства личности, соблюдения и
защиты прав и свобод человека и гражданина;
- использовать методы и способы выявления,
пресечения правонарушений;
- использовать правила толкования различных
правовых актов.
– оперировать профессиональными терминами,
правовыми категориями;
– ориентироваться в системе правовых норм,
регламентирующих правоотношения;
– квалифицированно трактовать и применять эти
нормы в практической деятельности;
– оценивать фактические ситуации с правовой
точки зрения;
– давать правовую характеристику поведению и
действию субъектов права;
– составлять документы, используя правила
юридической техники;
–
использовать
нормативные
правовые
документы
в
своей
профессиональной
деятельности.
- осуществлять сбор нормативной и фактической
информации, имеющей значение для реализации
правовых норм; анализировать юридические
нормы и правовые отношения; судебную и
административную практику;
- добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
- обобщать, анализировать, воспринимать
информацию, ставить цели и выбирать пути её
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- collect normative and factual information relevant to
the implementation of legal norms; analyze legal norms
and legal relations; judicial and administrative practice;
- carry out professional duties in good faith, observe
the principles of ethics of a lawyer;
- summarise, analyse, perceive information, set goals
and choose the ways to achieve it;
- able to understand the essence and meaning of legal
information.
Skills:
- professional skills based on developed legal
awareness, legal thinking and legal culture;
- in using the basic principles of decision making and
performing legal actions in strict accordance with the
law;
- skills in using the basic principles of applying
normative legal acts, implementing the norms of
substantive and procedural law in professional
activities;
- the correct qualification of facts and circumstances;
- preparation of legal documents;
- interpretation of various legal acts.
- general skills required for a lawyer, organization and
planning of legal work,
- skills in analyzing legislation;
- techniques for preparing and drafting written
documents of legal content;
-skills in legal terminology;
- skills of working with normative acts, skills in
analyzing various legal phenomena and legal relations,
taking necessary measures to protect human and civil
rights.
Сompetencies:
- general cultural competence (GC):
to perform professional duties in good faith, to observe
the principles of lawyer ethics;
have a culture of thinking, the ability to summarise,
analyse, perceive information, set goals and choose
how to achieve them;
is able to formulate verbal and written speech logically
correctly, argumentatively and clearly;
have an intolerant attitude towards corrupt behaviour

құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті
жүзеге асырудың негізгі қағидалары аясында;
заңға сәйкес заң әрекеттерін жасау,
шешімдерін қабылдаудың негізгі қағидалары
аясында;
кәсіби
қызметте
материалды
және
процессуалды
нормаларын,
нормативтік
құқықтық актілерді қолдану аясында қағидалары
аясында;
фактілер
мен
жағдайларын
дұрыс
классификациялаудың
негізгі
қағидалары
аясында;
- заң құжаттарын даярлаудың негізгі
ережелерін қолдану аясында;
- құқықтық актілерге түсінік беру аясында;
-заңгер, ұйым, заң қызметін ұйымдастыру мен
жоспарлауға қойылатын жалпы дағдылар;
-заңнама талдау аясында;
-заңи мазмұны бар жазбаша құжаттарды
әзірлеу мен құрастыру аясында;
адам
және
азамат
құқықтар мен
бостандықтарын сақтау, қорғау, ар-ождан, қадірқасиетін қадірлеу қағидаларын қолдану аясында;
- әртүрлі нормативтік құқықтық актілерін
талқылау тәсілдері қолдану аясында.
Құзыреттілігі:жалпы
мәдени
компетенциялар (ЖК):
Өз кәсіби міндеттерін адал орындау, заңгер
этика қағидаларын сақтау;
Ойлау
мәдениетін
үйрену,
ақпаратты
жалпылау, талдау, алу мүмкіндіктерін үйрену,
мақсаттарды қою және оған жету жолдарын
таңдау қабілетіне ие болу;
Ауызжа және жазбаша сөйлеуді логикалық
тұрғыдан дұрыс, дәлелді және айқын жүзеге
асыру;
Жемқорлық жүріс-тұрысқа жол бермеу, заң мен
құқықты қадірлеу;

достижения;
-способен понимать сущность и значение
правовой информации
Навыки:
- профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры;
- использования основных принципов принятия
решения и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
использования
основных
принципов
применения нормативных правовых актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
правильной
квалификации
фактов
и
обстоятельств;
- подготовки юридических документов;
- толкования различных правовых актов.
- общими навыками, предъявляемыми к юристу,
организации и планирования юридической
работы,
- навыками анализа законодательства;
- приемами подготовки и составления
письменных документов юридического
содержания,
-юридической терминологией,
-навыками работы с нормативными актами,
навыками анализа различных правовых явлений
и правовых отношений, принятия необходимых
мер зашиты прав человека и гражданина.
Компетенции:
- общекультурные компетенции (ОК):
добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
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and respect the law;
aspires to self-development, improvement of one's
skills and abilities.
- professional competence (PC):
- to carry out professional activities on the basis of the
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
- make decisions and perform legal actions in strict
accordance with the law;
- apply normative legal acts, implement the norms of
substantive and procedural law in professional
activities;
- legally correctly qualify the facts and circumstances;
- have the skills to prepare legal documents;
- to respect the honor and dignity of the individual, to
observe and protect the rights and freedoms of a person
and of a citizen;
- identify, suppress, disclose and investigate crimes and
other offences;
- identify, assess and prevent corrupt behavior;
-correctly and fully reflect the results of professional
activities in legal and other documentation;
interpret various legal acts.
Head of the educational program: Candidate of
Juridical
Sciences,
Associate
ProfessorA.R.
Kalimbekova

Өзінен өзі білімділігін жоғарылатуға ынтасы,
өз біліктілігін және шеберлілігін көтеру.
- кәсіби компетенциялар (КК):
Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және
құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметін
жүзеге асыру;
Заң негізінде шешімдерін қабылдау және заңи
әрекеттерді жүзеге асыру;
Кәсіби қызметте нормативтік құқықтық
актілерді жүзеге асыру, материалды және
процессулды құқық нормаларын жүзеге асыру;
Заңи тұрғыдан фактілер мен жағдайларды
дұрыс саралау;
Заңи құжаттарды әзірлеу дағдыларын иелену;
Адамның ар-ождан және қадір-қасиетін
қадірлеу, адам және азамат құқықтар мен
бостандықтарын сақтау және қорғау;
Қылмыстарды, өзге құқықбұзушылықтарын
аңықтау және жолын кесу;
Жемқорлық жүріс-тұрысын аңықтау, оған баға
беру және оған жол бермеуге жәрдемдесу;
Заңи және өзге құжатнамада кәсіби қызметтің
нәтижелерін дұрыс және толық көрсету;
Әртүрлі құқықтық актілерге түсінік беру.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., асс.профессоры
Калимбекова А.Р.

SA 1213 /
SP 1213 / CJ
1213

Пән аталуы: Сот және сот әділдігі
Кредит саны(ECTS):3 (1+1+0).
Пререквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясы; шет елдеррң мемлекет және құқық
тарихы, ҚР мемлекет және құқық тарихы,
Конституциялық құқық, Әкімшілік құқық, құқық
қорғау органдары.
Постреквизиттер:
Мемлекеттік қызмет,

иметь нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и
закону;
стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства.
- профессиональные компетенции (ПК):
осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
владеть навыками подготовки юридических
документов;
уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина;
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения;
выявлять,
давать
оценку коррупционного
поведения и содействовать его пресечению;
правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
толковать различные правовые акты.
Руководитель программы: к.ю.н., асс.профессор
Калимбекова А.Р.
Название дисциплины: Суд и правосудие
Объем в кредитах(ECTS):3 (1+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права;
История государства и права зарубежных стран,
История
государства
и
права
РК,
Конституционное
право,
Административное
право, Правоохранительные органы.
Постреквизиты: Государственная служба,
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Name of discipline: Court and Justice
The volume of credits (ECTS):3 (1+1+0).
Prerequisites: Theory of State and Law; History of
State and Law of Foreign Countries, History of State
and Law of the Republic of Kazakhstan, Constitutional
Law, Administrative Law, Law Enforcement Agencies.
Postprerequisites:CivilService, Civil Procedure Law
(general part), of Civil Procedure Law (special part),

Азаматтық процестік құқық, Қылмыстық
процестік құқық, Прокурорлық қадағалау,
Пән оқыту мақсаты: студенттердің шет елдер
мен Қазақстан Республикасындағы сот билігінің
эволюциясы, оның биліктің дербес тармағы
ретіндегі рөлі, сот төрелігін жүзеге асырудың
тарихи қалыптасқан нысандары, сот әділдігін
жүзеге асыратын, соттардың ұйымдастырылуы
мен
өкілеттіктері,
сот
қызметін
ұйымдастырушылық қамтамасыз ету туралы
білім кешенін алу, меңгеру және жүйелеу.
Қысқаша мазмұны: "сот және сот төрелігі"
пәні студенттерге сот билігінің эволюциясы, рөлі
мен мәні туралы, сот төрелігінің шетелдік және
отандық органдарында сот қызметін жүзеге
асырудың мақсаттары, бағыттары мен жолдары
туралы негізгі білім береді.
"Сот және сот төрелігі" пәні білім алушыларда
мемлекеттік билік жүйесіндегі сот орны, сот
төрелігін
жүзеге
асыратын
органдардың
ұйымдастырылуы мен қызметі, сот төрелігін
жүзеге
асырудың
тарихи
қалыптасқан
нысандары мен принциптері туралы білім
кешенін қалыптастыруға бағытталған.
Күтілетін нәтижелер: "сот және сот төрелігі"
заң пәнін оқу іс жүргізу қызметін жүзеге асыру
саласында туындайтын тәжірибелік міндеттерді,
құқықтық
коллизияларды
және
даулы
жағдайларды шешуге мүмкіндік беретін білімді
және дағдыларды, іскерлікті және құзыреттілікті
қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Білім:
- сот төрелігін жүзеге асыратын органдар
жүйесі мен соттардың тарихи қалыптасуы
мен дамуының негізгі ерекшеліктерін, курс
мәнін білу.;
- сот билігінің негізгі қызметі ретінде сот
төрелігі ұғымының мәнін білу;

Гражданско-процессуальное право (общая часть),
Гражданско-процессуальное право (особенная
часть), Уголовно-процессуальное право (общая
часть),
Уголовно-процессуальное
право
(особенная часть), Прокурорский надзор.
Цель изучения дисциплины:
получение,
усвоение и систематизация у студентов
комплекса знаний об эволюции судебной власти в
зарубежных странах и Республике Казахстан, ее
роли как самостоятельной ветви власти,
исторически
сложившихся
формах
осуществления правосудия, осуществляющих
правосудие органах, организации и полномочиях
судов,
организационном
обеспечении
деятельности судов.
Краткое содержание: дисциплина «Суд и
правосудие» предоставляет студентам основные
знания о эволюции, роли и значении судебной
власти, о целях, направлениях и путях
осуществления
судебной
деятельности
в
зарубежных и отечественных органах правосудия.
Дисциплина «Суд и правосудие» призвана
сформировать у обучающихся комплекс знаний о
месте судов в системе государственной власти,
организации
и
деятельности
органов,
осуществляющих
правосудие,
исторически
сложившихся
формах
и
принципах
осуществления правосудия.
Ожидаемые
результаты
изучения:
Изучение юридической дисциплины «Суд и
правосудие» позволит привить знания и
выработать навыки, умения и компетенции,
позволяющие решать практические задачи,
правовые коллизии и спорные ситуации,
возникающие
в
сфере
осуществления
процессуальной деятельности.
Знания:
знать
предмет
курса,
основные
особенности исторического становления и
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Criminal Procedure Law (general part), Criminal
Procedure Law (special part), Prosecutor's supervision.
The purpose of studying the discipline: obtaining,
assimilation and systematization of students' complex
of knowledge about the evolution of the judicial power
in foreign countries and the Republic of Kazakhstan, its
role as an independent branch of government,
historically formed forms of justice, bodies that
administer justice, the organization and powers of
courts, organizational support for the activities of
courts.
Brief description:the discipline "Court and Justice"
provides students with basic knowledge about the
evolution, role and significance of the judiciary, the
goals, directions and ways of judicial activity in foreign
and domestic justice bodies.
The discipline "Court and justice" is designed to form a
complex of students ' knowledge about the place of
courts in the system of state power, the organization
and activities of bodies that carry out justice,
historically established forms and principles of justice.
Expected results of the study:The study of the legal
discipline "Court and Justice" will allow you to instill
knowledge and develop skills, abilities and
competencies that allow you to solve practical
problems, legal conflicts and disputes that arise in the
field of procedural activities.
Knowledge:
- know the subject of the course, the main features of
the historical formation and development of courts and
the system of bodies that administer justice;
- know the essence of the concept of justice as the main
function of the judiciary;
- to know the specifics and principles of the
organization of judicial activity, the features of the
main procedural institutions in foreign countries and
the Republic of Kazakhstan;
- know the main legal, political, socio-economic,
cultural, ideological and other factors that have
influenced the development and operation of courts;
- know about the role of the judiciary in a state
governed by the rule of law, the place of the judiciary

- сот қызметін ұйымдастырудың ерекшеліктері
мен принциптерін, шет елдер мен Қазақстан
Республикасындағы
негізгі
іс
жүргізу
институттарының
ерекшеліктерін
білу;соттардың дамуы мен қызметіне әсер еткен
негізгі
құқықтық,
саяси,
әлеуметтікэкономикалық, мәдени-идеологиялық және өзге
де факторларды білу;
- құқықтық мемлекеттегі сот органдарының
рөлі, билікті бөлу жүйесіндегі сот билігінің орны
туралы білу.
Іскерлігі:
- - мемлекеттік билік жүйесіндегі соттардың
рөлі мен орнына байланысты негізгі ғылыми
тәсілдерді талдай білу;
- - сот билігі мен сот төрелігінің табиғатына
және мәніне өз көзқарастарын ғылыми тұрғыдан
баяндай білу;
- - Әлеуметтік және құқықтық құбылыстардың
өзара
байланысын,
олардың
құқықтық
мемлекетте әділ сот төрелігін жүзеге асыру
процесіне әсерін анықтай білу;
- - сот жүйесі деңгейінде дұрыс бағдар ала білу;
- заңдылықтың жай-күйін бағалай білу, сот
билігін ұйымдастыру және жүзеге асыру
мәселелерін бөле білу.
Дағдысы:
- сот
билігінің
мемлекеттік
биліктің
заңнамалық
және
атқарушы
тармақтарымен өзара іс-қимыл жасау
процесін дербес талдау дағдысының
болуы;
- сот органдарының құрамын, құрылымын,
қалыптастыру тәртібін және өкілеттіктерін
анықтау дағдысы болу;
- шет
елдердегі
және
Қазақстан
Республикасындағы
сот
төрелігі
органдарының жүйесін салыстырмалы-

развития
судов
и
системы
органов,
осуществляющих правосудие;
- знать сущность понятия правосудия как
основной функции судебной власти;
- знать специфику и принципы организации
судебной деятельности, особенности основных
процессуальных институтов в зарубежных
странах и Республике Казахстан;
- знать основные правовые, политические,
социально-экономические,
культурноидеологические и иные факторы, влиявшие на
развитие и деятельность судов;
- знать о роли судебных органов в правовом
государстве, месте судебной власти в системе
разделения властей.
Умения:
- уметь анализировать основные научные
подходы, связанные с ролью и местом судов в
системе государственной власти;
- уметь научно излагать свои взгляды на
природу и сущность судебной власти и
правосудия;
- уметь определять взаимосвязь социальных
и правовых явлений, их влияние на процесс
осуществления справедливого правосудия в
правовом государстве;
- уметь правильно ориентироваться в
уровнях судебной системы;
- уметь оценивать состояние законности,
выделять
проблемы
организации
и
осуществления судебной власти.
Навыки:
- иметь навыки самостоятельного анализа
процесса взаимодействия судебной власти с
законодательной и исполнительной ветвями
государственной власти;
- иметь навыки определения состава, структуры,
порядка формирования и полномочия судебных
органов;
- иметь навыки сбора и обработки правовой
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in the system of separation of powers.
Abilities:
- be able to analyze the main scientific approaches
related to the role and place of courts in the system of
state power;
- be able to present their views on the nature and
essence of judicial power and justice in a scientific
manner;
- be able to determine the relationship between social
and legal phenomena, their impact on the process of
fair justice in a state governed by the rule of law;
- be able to navigate correctly at the levels of the
judicial system;
- be able to assess the state of legality, identify
problems of organization and implementation of
judicial power.
Skills:
- Have the skills of independent analysis of the process
of interaction between the judiciary and the legislative
and executive branches of state power;
- skills in determining the composition, structure,
formation procedure and powers of judicial bodies;
- skills of collecting and processing legal information
relevant for comparative legal research of the justice
system in foreign countries and the Republic of
Kazakhstan;
- have the skills of using legal terminology;
- have the skills of practical resolution of legal
problems and conflicts, taking into account the legal
knowledge gained;
Сompetencies:
- General cultural competence (GC):
- perform professional duties in good faith and observe
the principles of lawyer ethics;
- have a culture of thinking, the ability to generalize,
analyze, perceive information, set goals and choose
ways to achieve them;
- is able to formulate verbal and written speech
logically, argumentatively and clearly;
- have an intolerant attitude to corrupt behavior, respect
the law;
- strives for self-development, improvement of their

құқықтық зерттеу үшін маңызы бар
құқықтық ақпаратты жинау және өңдеу
дағдысы болу;
- заң терминологиясын пайдалану дағдысының
болуы;
- алынған заң білімін ескере отырып, құқықтық
мәселелер мен коллизияларды практикалық
түрде
шешу
дағдысы
болу;шешудің
дағдыларына ие болу.
Құзыреттілігі:
- жалпы мәдени компетенциялар (ЖК):
- өз кәсіби міндеттерін адал орындау, заңгер
этика қағидаларын сақтау;
- ойлау мәдениетін үйрену, ақпаратты
жалпылау, талдау, алу мүмкіндіктерін үйрену,
мақсаттарды қою және оған жету жолдарын
таңдау қабілетіне ие болу;
- ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық
тұрғыдан дұрыс, дәлелді және айқын жүзеге
асыру;
- жемқорлық жүріс-тұрысқа жол бермеу, заң
мен құқықты қадірлеу;
- өзінен өзі білімділігін жоғарылатуға ынтасы,
өз біліктілігін және шеберлілігін көтеру.
- кәсіби компетенциялар (КК):
-тарихи
қалыптасқан
саяси-құқықтық
құбылыстарды,
әлеуметтік-құқықтық
институттар мен қатынастарды дербес талдау;
- соттар мен сот қызметі туралы қолданыстағы
заңнаманы жетілдіру перспективаларын дұрыс
бағалау;
- Қазақстан Республикасының сот төрелігі
институттарын одан әрі дамытудың мүмкін
болатын нұсқаларын болжау. Бағдарлама
жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор Тлешалиев
Н.Д.
2

ShEMKT
1214

/

Пән аталуы: Шет елдердің мемлекет және
құқық тарихы

информации,
имеющих
значение
для
сравнительно-правового исследования системы
органов правосудия в зарубежных странах и
Республике Казахстан;
- иметь навыки использования юридической
терминологии;
- иметь навыки практического разрешения
правовых проблем и коллизий с учетом
полученных юридических знаний;
Компетенции:
- общекультурные компетенции (ОК):
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста;
владеть
культурой
мышления,
способностью
к
обобщению,
анализу,
восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения;
- логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь;
иметь
нетерпимое
отношение
к
противоправному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону;
- стремится к саморазвитию, повышению
своей квалификации и мастерства.
- профессиональные компетенции (ПК):
- самостоятельно анализировать исторически
сформировавшиеся политико-правовые явления,
социально-правовые институты и отношения;
правильно
оценивать
перспективы
совершенствования
действующего
законодательства
о
судах
и
судебной
деятельности;
- прогнозировать возможные варианты
дальнейшего развития институтов правосудия
Республики Казахстан.
Руководитель программы: Журсимбаев С.К.
Название дисциплины: История государства и
права зарубежных стран
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skills and abilities.
- professional competence (PC):
- independently analyze historically formed political
and legal phenomena, social and legal institutions and
relations;
- correctly assess the prospects for improving the
current legislation on courts and judicial activity;
- to forecast possible variants of further development of
justice institutions of the Republic of Kazakhstan.
Head of the educational program: Zhursimbayev
S.K.

Name of discipline:Foreign countries' state and law
history

IGPZS 1214
/
FCSLH
1214

Кредит саны (ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиттер:
мемлекет
және
құқық
теориясы; Қазақстан тарихы.
Постреквизиттер: құқықтық және саяси ілімдер
тарихы; Әкімшілік құқық; конституциялық
құқық, салыстырмалы құқықтану, мұсылман
құқығы.
Пән оқыту мақсаты:
адам өркениетінің
тарихына барынша әсер еткен елдердің мемлекет
пен құқығының пайда болуы мен дамуы туралы
студенттердің білімін жүйелеу, игеру және алу,
құқық пен мемлекеттің дамуының объективті
процестері туралы ғылыми пайымдаудың
дағдыларын қалыптастыру
Қысқаша мазмұны: "Шет елдердің мемлекет
және құқық тарихы" Мемлекеттік-құқықтық
институттар мен құбылыстар эволюциясының
нақты хронологиялық реттілікпен дамып келе
жатқан және белгілі бір тарихи кеңістікте пайда
болатын нақты процестерін зерттейді.
"Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы"
пәні әртүрлі тарихи кезеңдерде негізгі құқықтық
жүйелердің пайда болуы мен дамуы туралы
негізгі білімді қалыптастыруға, мемлекеттің
және құқықтың тарихи мәнін анықтауға
бағытталған..
Күтілетін оқу нәтижелері: Қазіргі заманғы
оқыту әдістемелерін қолдана отырып, "шет
елдердің мемлекет және құқық тарихы" заң пәнін
оқыту мемлекет және құқық эволюциясы туралы
білімді жинақтау және талдау негізінде жас
мамандардың
ғылыми
дүниетанымын
жетілдіруге мүмкіндік беретін білімді, дағдылар
мен біліктерді қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Білім:
- шет елдердің мемлекет және құқығының
қалыптасуы мен дамуының негізгі тарихи
кезеңдері, заңдылықтары мен ерекшеліктерін
білу;;
-қоғамның мемлекеттік-құқықтық ұйымының
негізгі даму тенденцияларын, категорияларын,
маңызды тарихи фактілерді, олардың мазмұны

Объем в кредитах (ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права;
История Казахстана.
Постреквизиты:
История правовых и
политических учений; Административное право;
Конституционное
право,
Сравнительное
правоведение, Мусульманское право.
Цель изучения дисциплины:
получение,
усвоение и систематизация у студентов знаний о
возникновении и развитии государства и права
стран, оказавших наибольшее влияние на
историю
человеческой
цивилизации,
формирование навыков научного суждения об
объективных процессах развития права и
государства
Краткое содержание: «История государства и
права зарубежных стран» исследует конкретные
процессы эволюции государственно-правовых
институтов и явлений, развивающихся в четкой
хронологической
последовательности
и
проявляющихся в определенном историческом
пространстве.
Дисциплина «История государства и права
зарубежных стран» призвана
сформировать
основные знания о возникновении и развитии
основных правовых систем в различные
исторические периоды, выяснить историческую
сущность государства и права с акцентом на
различные правовые системы и типологию
государств
Ожидаемые результаты изучения: Изучение
юридической дисциплины «История государства
и права зарубежных стран» с применением
современных методик преподавания позволит
привить знания и выработать навыки, умения и
компетенции, позволяющие усовершенствовать
научное мировоззрение молодых специалистов на
основе обобщения и анализа знаний об эволюции
государства и права.
Знания:
- знать предмет курса, основные исторические
этапы,
закономерности
и
особенности
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The volume of credits (ECTS): 5(2+1+0).
Prerequisites: Theory of State and Law; History of
Kazakhstan.
Postprequisites:
History of Legal and Political
Doctrines; Administrative Law; Constitutional Law,
Comparative Law, Muslim Law.
The purpose of studying the discipline: obtaining,
assimilation and systematization of students '
knowledge about the origin and development of the
state and law of countries that have had the greatest
impact on the history of human civilization, the
formation of skills of scientific judgment about the
objective processes of law and state development.
Brief description:
"History of State and Law of
Foreign Countries" explores specific processes of
evolution of state and legal institutions and phenomena
that develop in a clear chronological sequence and
manifest themselves in a specific historical space.
The discipline "History of the state and law of foreign
countries" is designed to form basic knowledge about
the origin and development of the main legal systems
in different historical periods, to find out the historical
essence of the state and law with an emphasis on
different legal systems and typology of States.
Expected results of the study: The study of the legal
discipline "History of state and law of foreign
countries" with the use of modern teaching methods
will allow students to instill knowledge and develop
skills, abilities and competencies. This will improve the
scientific outlook of young specialists on the basis of
generalization and analysis of knowledge about the
evolution of the state and law.
Knowledge:
- to know the subject of the course, the main historical
stages, patterns and features of the formation and
development of the state and law of foreign countries;
- to know the main trends in the development of the
state-legal organization of society, categories,
significant historical facts, their content and
relationships throughout the history of mankind;
- to know the historical types, basic laws and features
of the origin, functioning and development of the state

мен адамзат тарихындағы өзара байланысын
білу;
- мемлекет пен құқықтың Тарихи типтерін,
негізгі заңдылықтарын және пайда болу, қызмет
ету және даму ерекшеліктерін білу.;
- Шығыс пен батыс мемлекеттеріндегі түрлі
тарихи дәуірлердегі құқықтық жүйелерді,
құқықтық
реттеу
құралдарын,
базалық
нормативтік құқықтық актілерді, олардың
құрылымын, құқықтық және саяси ерекшелігін,
аса маңызды мақалаларды (ережелер) білу;);
Іскерлігі:
- әртүрлі тарихи дәуірдегі тарихи-құқықтық
білім жүйесіне бағдарлай білу, заңды түсініктер
мен санаттарға сүйену;;
- адамзат дамуының әртүрлі кезеңдерінде
пайда болған мемлекет пен құқықтың дамуына
байланысты негізгі ғылыми тәсілдерді талдай
білу;
- мемлекет тарихындағы түрлі фактілер мен
құбылыстарды және шет елдердің мінез-құлқын
этикалық тұрғыдан бағалай білу;
- мемлекет пен құқықтың табиғатына және
мәніне өз көзқарастарын ғылыми баяндай білу,
өз көзқарасын дәлелдей білу;
-мемлекеттік-құқықтық
тарихтан
тарихиқұқықтық фактілерді еркін қолдана білу.
Дағдысы:
- - мемлекеттік және құқықтық құбылыстарды,
мемлекеттік және қоғамдық құрылысты, нақты
реформалар мен актілерді өз бетінше талдау
дағдысы болу;
- -шет елдердің мемлекеттік-құқықтық даму
процестерін терең меңгеру үшін маңызы бар
тарихи-құқықтық ақпаратты жинау және өңдеу,
оны іздеу және өңдеу үшін қазіргі заманғы
ақпараттық технологияларды қолдану дағдылары
болуы;
- - тарихи контексте заң терминологиясын
пайдалану дағдысының болуы;
- алынған тарихи-құқықтық білімді есепке ала
отырып,
құқықтық
мәселелер
мен

становления и развития государства и права
зарубежных стран;
знать
основные
тенденции
развития
государственно-правовой организации общества,
категории, значимые исторические факты, их
содержание и взаимосвязи на протяжении всей
истории человечества;
знать
исторические
типы,
основные
закономерности и особенности возникновения,
функционирования и развития государства и
права с учетом стадиального (формационного) и
цивилизационного подходов;
- знать правовые системы, средства правового
регулирования в государствах Востока и Запада в
разные
исторические
эпохи,
базовые
нормативные правовые акты, их структуру,
правовую и политическую специфику, наиболее
важные статьи (положения);
Умения:
- уметь оперировать юридическими понятиями и
категориями,
ориентироваться
в
системе
историко-правового
знания
в
разные
исторические эпохи;
- уметь анализировать основные научные
подходы, связанные с развитием государства и
права, возникавшие на различных этапах
развития человечества;
- уметь оценивать различные факты и явления в
истории государства и нрава зарубежных стран с
этической точки зрения;
- уметь научно излагать свои взгляды на природу
и сущность государства и права, аргументировано
доказывать свою точку зрения;
- уметь свободно оперировать историкоправовыми фактами из государственно-правовой
истории.
Навыки:
- иметь навыки самостоятельного анализа
государственных
и
правовых
явлений,
государственного и общественного строя,
конкретных реформ и актов;
- иметь навыки сбора и обработки историко-
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and law, taking into account the stadium (formational)
and civilizational approaches;
- know the legal systems, means of legal regulation in
the States of the East and West in different historical
epochs, basic legal acts, their structure, legal and
political specifics, the most important articles
(provisions);
Abilities:
- be able to operate with legal concepts and categories,
navigate the system of historical and legal knowledge
in different historical epochs;
- be able to analyze the main scientific approaches
related to the development of the state and law that
arose at various stages of human development;
- be able to evaluate various facts and phenomena in
the history of the state and the customs of foreign
countries from an ethical point of view;
- be able to present their views on the nature and
essence of the state and law in a scientific manner, and
prove their point of view in a reasoned manner;
- be able to operate freely with historical and legal facts
from the state and legal history.
Skills:
- have skills of independent analysis of state and legal
phenomena, state and social system, specific reforms
and acts;
- have the skills to collect and process historical and
legal information that is important for the in-depth
assimilation of the processes of state and legal
development of foreign countries, the use of modern
information technologies for its search and processing;
- have the skills to use legal terminology in a historical
context;
- have the skills to resolve legal problems and conflicts,
taking into account the acquired historical and legal
knowledge;
Сompetencies:
General cultural competence (GC):
- perform professional duties in good faith and observe
the principles of lawyer ethics;
- have a culture of thinking, the ability to generalize,
analyze, perceive information, set goals and choose

коллизияларды шешу дағдысының болуы;
Құзыреттілігі:
- жалпы мәдени компетенциялар (ЖК):
- өз кәсіби міндеттерін адал орындау, заңгер
этика қағидаларын сақтау;
- ойлау мәдениетін үйрену, ақпаратты жалпылау,
талдау, алу мүмкіндіктерін үйрену, мақсаттарды
қою және оған жету жолдарын таңдау қабілетіне
ие болу;
- ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық
тұрғыдан дұрыс, дәлелді және айқын жүзеге
асыру;
- жемқорлық жүріс-тұрысқа жол бермеу, заң мен
құқықты қадірлеу;
- өзінен өзі білімділігін жоғарылатуға ынтасы, өз
біліктілігін және шеберлілігін көтеру.
- кәсіби компетенциялар (КК):
тарихи
қалыптасқан
саяси-құқықтық
құбылыстарды,
әлеуметтік-құқықтық
институттар мен қатынастарды дербес талдау;
- тарихи қалыптасқан заңдық фактілер мен
жағдайларды заңды түрде дұрыс саралау;
- шет мемлекеттің қалыптасуы мен дамуының
негізгі тарихи кезеңдерін дұрыс бағалау және
олардың негізінде мемлекеттік және құқықтық
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Касымбек А.О.

KAGK
1214/ OPK

Пән аталуы: Қазақтың әдет-ғұрып құқығы
Кредит саны (ECTS): 5(2+1+0).

правовой информации, имеющей значение для
углубленного
усвоения
процессов
государственно-правового развития зарубежных
стран,
применения
современных
информационных технологий для ее поиска и
обработки;
- иметь навыки использования юридической
терминологии в историческом контексте;
- иметь навыки разрешения правовых проблем и
коллизий с учетом полученных историкоюридических знаний;
Компетенции:
- общекультурные компетенции (ОК):
- добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
- владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
- логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь;
иметь
нетерпимое
отношение
к
противоправному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону;
- стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства.
- профессиональные компетенции (ПК):
- самостоятельно анализировать исторически
сформировавшиеся политико-правовые явления,
социально-правовые институты и отношения;
- юридически правильно квалифицировать
исторически сформировавшиеся юридические
факты и обстоятельства;
- правильно оценивать основные исторические
этапы становления и развития зарубежного
государства и права и на их основе
прогнозировать
возможные
варианты
дальнейшего развития государственных и
правовых институтов Республики Казахстан.
Руководитель программы: м.ю.н., сеньорлекторСагинаев М.Е.
Название дисциплины: Обычное право
казахов
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ways to achieve them;
- is able to formulate verbal and written speech
logically, argumentatively and clearly;
- have an intolerant attitude to corrupt behavior, respect
the law;
- strives for self-development, improvement of their
skills and abilities.
- professional competence (PC):
- independently analyze historically formed political
and legal phenomena, social and legal institutions and
relations;
- legally correctly qualify historically formed legal
facts and circumstances;
- correctly assess the main historical stages of
formation and development of the foreign state and law
and on their basis predict possible options for further
development of state and legal institutions of the
Republic of Kazakhstan.
Head of the educational program: Master of
Juridical Sciences, senior-lecturer M.E. Saginayev

Name of discipline: Customary law of the Kazakhs
The volume of credits (ECTS): 5 (2+1+0).

1214 / CLK
1214

Пререквизиттер:
Мемлекет және құқық
теориясы; шет елдердің мемлекет және құқық
тарихы, Қазақстан Республикасының мемлекет
және құқық тарихы, Қазақстан тарихы.
Постреквизиттер: құқықтық және саяси ілімдер
тарихы; Әкімшілік құқық; конституциялық
құқық, салыстырмалы құқықтану, мұсылман
құқығы.
Пәнді оқыту мақсаты: Қазақстан аумағында
құқықтың пайда болуы мен дамуының
заңдылықтары мен ерекшеліктері туралы
студенттердің білімін жүйелендіру, игеру және
алу, студенттердің дәстүрлі қазақ құқығы мен
оның институттарының эволюциясының негізгі
мәселелері туралы түсінігін қалыптастыру.
Қысқаша мазмұны: Қазақ қоғамындағы
дәстүрлі құқық пен аралас әлеуметтік-саяси
институттардың
эволюциясы
үдерістерін
зерттейді.
"Қазақтардың әдеттегі құқығы" пәні білім
алушыларда Қазақстан Республикасының ұлттық
құқықтық
жүйесі
салаларында
дәстүрлі
құқықтың кейбір тиімді элементтерін қолдану
және
мүмкін
болатын
перспективаларын
зерттеумен тарихи-құқықтық ретроспективадағы
қазақ әдеттегі құқығының эволюциясының
ерекшеліктері
туралы
білім
кешенін
қалыптастыруға бағытталған..
Күтілетін оқу нәтижелері: "Қазақтардың
әдеттегі құқығы" заң пәнін оқу дәстүрлі қазақ
құқығының
эволюциясы
туралы
білімді
жинақтау және
талдау негізінде
білім
алушылардың
ғылыми
дүниетанымын
жетілдіруге мүмкіндік беретін білімді дарытуға
және дағдыларды, білік пен құзыреттілікті
қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Білім:
- Қазақстанның
құқықтық
жүйесінің
қалыптасуы мен дамуының негізгі тарихи
кезеңдерін, заңдылықтары мен ерекшеліктерін
білу;;
- ұлттық қазақ мемлекеттілігінің саяси-

Объем в кредитах (ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиты:Теория государства и права;
История государства и права зарубежных стран,
История государства и права Республики
Казахстан, История Казахстана.
Постреквизиты:
История правовых и
политических учений; Административное право;
Конституционное
право,
Сравнительное
правоведение, Мусульманское право.
Цель изучения дисциплины: получение,
усвоение и систематизация у студентов знаний о
закономерностях и особенностях возникновения
и развития права на территории Казахстана,
формирование у студентов представление об
основных вопросах эволюции традиционного
казахского права и его институтов.
Краткое содержание: «Обычное право казахов»
исследует процессы эволюции источников и
отраслей традиционного казахского права и
смежных социально-политических институтов
казахского общества.
Дисциплина «Обычное право казахов» призвана
сформировать у обучающихся комплекс знаний
об особенностях эволюции казахского обычного
права в историко-правовой ретроспективе с
исследованием
перспектив
возможного
заимствования
и
применения
некоторых
эффективных элементов традиционного права в
отраслях национальной правовой системы
Республики Казахстан.
Ожидаемые результаты изучения: Изучение
юридической дисциплины «Обычное право
казахов» позволит привить знания и выработать
навыки, умения и компетенции, позволяющие
усовершенствовать
научное
мировоззрение
обучающихся на основе обобщения и анализа
знаний об эволюции традиционного казахского
права.
Знания:
- знать предмет курса, основные исторические
этапы,
закономерности
и
особенности
становления и развития правовой системы
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Prerequisites: Theory of State and Law; History of
State and Law of Foreign Countries, History of State
and Law of the Republic of Kazakhstan, History of
Kazakhstan.
Postrequisites:
History of Legal and Political
Doctrines; Administrative Law; Constitutional Law,
Comparative Law, Muslim Law.
The purpose of studying the discipline: obtaining,
assimilation and systematization of students'
knowledge about the laws and features of the
emergence and development of law on the territory of
Kazakhstan, forming students' understanding of the
main issues of the evolution of traditional Kazakh law
and its institutions.
Brief description:
"Kazakh Customary Law"
explores the processes of evolution of sources and
branches of traditional Kazakh law and related sociopolitical institutions of Kazakh society.
The discipline "Kazakh Customary law" is designed to
form a set of students ' knowledge about the features of
the evolution of Kazakh customary law in historical
and legal retrospect with the study of the prospects for
possible borrowing and application of some effective
elements of traditional law in the branches of the
national legal system of the Republic of Kazakhstan.
Expected results of the study:The study of the legal
discipline "Kazakh Customary Law" will help to instill
knowledge and develop skills, abilities and
competencies. This will improve the scientific оutlook
of students based on generalization and analysis of
knowledge about the evolution of traditional Kazakh
law.
Knowledge:
- to know the subject of the course, the main historical
stages, patterns and features of the formation and
development of the legal system of Kazakhstan;
- to know the main features of the development of the
political and legal organization of the national Kazakh
state, the specifics of the main legal institutions and
their relationship with the stages of the evolution of the
Kazakh people;
- to know the main laws, features and specifics of the

құқықтық
ұйымын
дамытудың
негізгі
ерекшеліктерін,
негізгі
құқықтық
институттардың ерекшеліктерін және қазақ
халқының эволюциясының кезеңдерімен өзара
байланысын білу;
- дәстүрлі қазақ құқығының тарихи эволюциясы
үрдістерінің
негізгі
заңдылықтарын,
ерекшеліктерін және ерекшеліктерін білу және
оның дамуына ықпал еткен негізгі құқықтық,
саяси,
әлеуметтік-экономикалық,
мәдениидеологиялық және өзге де факторларды
анықтау;
Іскерлігі:
- қазақ мемлекеттілігі мен дәстүрлі қазақ
құқығының дамуына байланысты негізгі ғылыми
тәсілдерді талдай білу.;
- әлеуметтік қатынастардың ежелгі реттеушісі
ретінде табиғатқа және қарапайым құқықтың
мәніне өз көзқарастарын ғылыми тұрғыдан
баяндай білу;
- Қазақстанның қазіргі ұлттық құқықтық
жүйесінің қалыптасуы мен қалыптасуына
дәстүрлі құқықтың тиімді институттарының
ықпал ету перспективаларын анықтай білу.
Дағдысы:
- Қазақстанның
саяси
және
қоғамдық
құрылысын, оның мемлекеттік және құқықтық
институттарын өз бетінше талдау дағдысы болу;;
- Қазақстан Республикасының құқықтық даму
процестерін тереңдете зерделеу үшін маңызы бар
тарихи құжаттар мен құқықтық ақпаратты жинау
және өңдеу, оны іздеу және өңдеу үшін қазіргі
заманғы ақпараттық технологияларды қолдану
дағдылары болу;
- тарихи контексте заң терминологиясын
пайдалану дағдысының болуы;
- алынған тарихи-құқықтық білімді есепке ала
отырып,
құқықтық
мәселелер
мен
коллизияларды шешу дағдысының болуы;
Құзыреттілігі:
- жалпы мәдени компетенциялар (ЖК):
- өз кәсіби міндеттерін адал орындау, заңгер

Казахстана;
- знать основные особенности развития политикоправовой организации национальной казахской
государственности,
специфику
основных
правовых институтов и из взаимосвязь с этапами
эволюции казахского народа;
- знатьосновные закономерности, особенности и
специфику процессов исторической эволюции
традиционного казахского права и определять
основные правовые, политические, социальноэкономические, культурно-идеологические и
иные факторы, влиявшие на его развитие;
Умения:
- уметь анализировать основные научные
подходы, связанные с развитием казахской
государственности и традиционного казахского
права;
- уметь научно излагать свои взгляды на природу
и сущность обычного права как древнейшего
регулятора социальных отношений;
- уметь определить перспективы влияния
эффективных институтов традиционного права на
формирование и становление современной
национальной правовой системы Казахстана.
Навыки:
- иметь навыки самостоятельного анализа
политического
и
общественного
строя
Казахстана, его государственных и правовых
институтов;
- иметь навыки сбора и обработки исторических
документов и правовой информации, имеющих
значение для углубленного изучения процессов
правового развития Республики Казахстан,
применения
современных
информационных
технологий для ее поиска и обработки;
- иметь навыки использования юридической
терминологии в историческом контексте;
- иметь навыки разрешения правовых проблем и
коллизий с учетом полученных историкоюридических знаний;
Компетенции:
- общекультурные компетенции (ОК):
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processes of historical evolution of traditional Kazakh
law and determine the main legal, political, socioeconomic, cultural, ideological and other factors that
influenced its development;
Abilities:
- be able to analyze the main scientific approaches
related to the development of Kazakh statehood and
traditional Kazakh law;
- be able to present their scientific views on the nature
and essence of customary law as the oldest regulator of
social relations;
- be able to determine the prospects for the impact of
effective institutions of traditional law on the formation
and development of the modern national legal system
of Kazakhstan.
Skills:
- have the skills to independently analyze the political
and social system of Kazakhstan, its state and legal
institutions;
- have the skills to collect and process historical
documents and legal information that are important for
in-depth study of the processes of legal development of
the Republic of Kazakhstan, the use of modern
information technologies for its search and processing;
- have the skills to use legal terminology in a historical
context;
- have the skills to resolve legal problems and conflicts,
taking into account the acquired historical and legal
knowledge;
- General cultural competence (GC):
- perform professional duties in good faith and observe
the principles of lawyer ethics;
- have a culture of thinking, the ability to generalize,
analyze, perceive information, set goals and choose
ways to achieve them;
- is able to formulate verbal and written speech
logically, argumentatively and clearly;
- have an intolerant attitude to corrupt behavior, respect
the law;
- strives for self-development, improvement of their
skills and abilities.
- professional competence (PC):

KE 1215 /
PE 1215 /
PE 1215

этика қағидаларын сақтау;
- ойлау мәдениетін үйрену, ақпаратты жалпылау,
талдау, алу мүмкіндіктерін үйрену, мақсаттарды
қою және оған жету жолдарын таңдау қабілетіне
ие болу;
- ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық
тұрғыдан дұрыс, дәлелді және айқын жүзеге
асыру;
- жемқорлық жүріс-тұрысқа жол бермеу, заң мен
құқықты қадірлеу;
- өзінен өзі білімділігін жоғарылатуға ынтасы, өз
біліктілігін және шеберлілігін көтеру.
- кәсіби компетенциялар (КК):
-тарихи
қалыптасқан
саяси-құқықтық
құбылыстарды,
әлеуметтік-құқықтық
институттар мен қатынастарды дербес талдау;
- тарихи қалыптасқан заңдық фактілер мен
жағдайларды заңды түрде дұрыс саралау;
- Қазақ мемлекеті мен құқығының қалыптасуы
мен дамуының негізгі тарихи кезеңдерін дұрыс
бағалау және олардың негізінде Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік және құқықтық
институттарын одан әрі дамытудың ықтимал
нұсқаларын болжау.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Н.Д. Касымбек А.О.
Пән аталуы: Кәсіби этика
Кредит саны(ECTS):4 (1,5+1+0).
Пререквизиттер:
Мемлекет және құқық
теориясы.
Постреквизиттер: жоқ.
Пән оқыту мақсаты: заңгердің кәсіби этика
нормаларының
жүйелілігін,
олардың
ерекшеліктерін, формализациясын, іске асырылу
механизмін
және
қоғамдық
моральдық
талаптармен өзара қарым-қатынас жасауды,
сондай-ақ этикалық стандарттарға сәйкес
заңгердің кәсіби міндеттерін адал атқару
қабілетін қалыптастыру үшін студенттердің
теориялық
білімдерін
және
практикалық
дағдыларын қалыптастыру. кәсіби міндеттерді
орындау үшін қажетті жеке қасиеттер. Этика

- добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
- владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
- логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь;
иметь
нетерпимое
отношение
к
противоправному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону;
- стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства.
- профессиональные компетенции (ПК):
- самостоятельно анализировать исторически
сформировавшиеся политико-правовые явления,
социально-правовые институты и отношения;
- юридически правильно квалифицировать
исторически сформировавшиеся юридические
факты и обстоятельства;
- правильно оценивать основные исторические
этапы становления и развития казахского
государства и права и на их основе
прогнозировать
возможные
варианты
дальнейшего развития государственных и
правовых институтов Республики Казахстан.
Руководитель программы: Сагинаев М.Е.
Название дисциплины: Профессиональная
этика
Количество кредитов(ECTS): 4 (1,5+1+0).
Пререквизиты: теория государства и права.
Постреквизиты: нет.
Цель изучения дисциплины: формирование у
студентов
теоретических
знаний
и
практических навыков для формирования
системности норм профессиональной этики
юриста,
их особенностей,
формализации,
механизма реализации и взаимодействия с
общественными моральными требованиями, а
также способности добросовестно выполнять
профессиональные обязанности юриста в
соответствии с этическими стандартами. личные
качества,
необходимые
для
выполнения
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- independently analyze historically formed political
and legal phenomena, social and legal institutions and
relations;
- legally correctly qualify historically formed legal
facts and circumstances;
- correctly assess the main historical stages of
formation and development of the Kazakh state and
law and on their basis predict possible options for
further development of state and legal institutions of
the Republic of Kazakhstan.
Head of the educational program: Master of
Juridical Sciences, senior-lecturer M.E. Saginayev

Name of discipline: Professional Ethics
Amount of credits(ECTS): 4 (1.5 + 1 + 0).
Prerequisites: Theory of State and Law.
Post requisites: no.
The purpose of studying the discipline: the formation
of students' theoretical knowledge and practical skills
for the formation of a system of norms of professional
ethics of a lawyer, their features, formalization,
mechanism for implementation and interaction with
social moral requirements, as well as the ability to
faithfully fulfill the professional duties of a lawyer in
accordance with ethical standards. personal qualities
necessary for professional tasks. The formation of
ideas about the functions of ethics and its importance in
the professional activities of a lawyer; familiarization
with ethical principles, rules and standards of conduct

функциялары туралы идеяларды қалыптастыру
және оның заңгердің кәсіби қызметіндегі
маңызы;
кәсіби
қызметте
этикалық
қағидаттарды, ережелерді және мінез-құлық
нормаларын таныстыру; кәсіби міндеттерді
орындау үшін қажетті моральдық қасиеттерді
қалыптастыру; болашақ заңгерлердің кәсіпке,
жұмыс орнына (клиентке, принципалға және
басқаларға), әріптестеріне моральдық қатынасын
қалыптастыру; қабылдаған шешімдеріне және
кәсіби
міндеттерін
орындау
барысында
қабылданған
іс-әрекеттерге
этикалық
жауапкершілік
жүктеуге
даярлықты
қалыптастыру; студенттерді әртүрлі құқықтық
мамандықтардың
этикалық
аспектілерімен
таныстыру; жүйелі моральдық өзін-өзі оқыту
қажеттілігін қалыптастыру және құқық қолдану
тәжірибесінде теріс құбылыстарды болдырмау
мүмкіндігі.
Қысқаша мазмұны: «Кәсіптік этика» пәні
этиканы зерттеп, зерттеп, заңгердің моральдық
және кәсіби деңгейін жоғарылатудың маңызды
факторларының бірі болып табылады. Осыған
байланысты, заңгердің кәсіби этика теориясын
зерттеу заңгерлік сананың да, моральдық
сананың да дамуына ықпал етеді, оның болуы
заңгердің кәсіптік қызметінің ажырамас бөлігі
болып табылады. Сабақты зерттеу студенттің
кәсіптік мәдениет дағдыларын, оның ішінде ісәрекетті үлгілі ұйымдастыру, жоғары кәсіби
құзыреттілік, моральдық жауапкершілік, мінезқұлық мәдениеті, коммуникациялық мәдениет,
келбет, бос уақыт, сөйлеу мәдениеті, сыпайылық,
тактика және т.б. дамытуы керек.
Күтілетін оқу нәтижелері: Заманауи оқыту
әдістерін пайдалана отырып, «Кәсіптік әдеп»
құқықтық пәнін зерттеу сізге құқықтық білім
беру саласында туындайтын түрлі мәселелер мен
жағдайларды шешу үшін білімді дамытуға және
дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді:
- құқықтық реттеу әрекеттерінде пайда болатын
ахуалды, мораль тұрғысынан талдау және

профессиональных задач. Формирование идей о
функциях
этики
и
ее
значение
в
профессиональной
деятельности
юриста;
ознакомление с этическими принципами,
правилами
и
нормами
поведения
в
профессиональной деятельности; формирование
моральных
качеств,
необходимых
для
выполнения
профессиональных
задач;
формирование морального отношения будущих
юристов к профессии, месту работы (клиенту,
Принципалу и другим), коллегам; формирование
готовности
к
возложению
этической
ответственности за принимаемые решения и
действия, принятые в ходе выполнения
профессиональных обязанностей; ознакомление
студентов с этическими аспектами различных
правовых
специальностей.;
формирование
потребности
в
системном
моральном
самообразовании и возможность предотвращения
негативных
явлений
в
правоприменительнойпрактике.
Краткое
содержание:
дисциплина
"профессиональная этика" является одним из
важных факторов повышения морального и
профессионального уровня юриста, изучающего
этику. В этой связи, изучение теории
профессиональной этики юриста способствует
развитию как юридического сознания, так и
морального сознания, его существование является
неотъемлемой
частью
профессиональной
деятельности юриста. Изучение урока должно
развивать навыки профессиональной культуры
студента, в том числе примерную организацию
деятельности,
высокую
профессиональную
компетентность, моральную ответственность,
культуру
поведения,
коммуникационную
культуру, внешний вид, досуг, культура речи,
вежливость, тактика и др.
Ожидаемые результаты обучения: изучение
правовой дисциплины " профессиональная этика»
с использованием современных методов обучения
позволит вам развивать знания и формировать
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in professional activities; the formation of moral
qualities necessary for the performance of professional
tasks; the formation of a moral attitude of future
lawyers to the profession, place of work (client,
Principal and others), colleagues; formation of
readiness for imposing ethical responsibility for
decisions and actions taken during the performance of
professional duties; familiarization of students with the
ethical aspects of various legal specialties .; the
formation of the need for systematic moral selfeducation and the possibility of preventing negative
phenomena in law enforcement practice.
Summary: the discipline "professional ethics" is one
of the important factors in improving the moral and
professional level of a lawyer studying ethics. In this
regard, the study of the theory of professional ethics of
a lawyer contributes to the development of both legal
consciousness and moral consciousness, its existence is
an integral part of the professional activity of a lawyer.
The lesson should develop the skills of the student’s
professional culture, including the approximate
organization of activities, high professional
competence, moral responsibility, a culture of
behavior, communication culture, appearance, leisure,
culture of speech, politeness, tactics, etc.
Expected learning outcomes: the study of the legal
discipline "professional ethics" using modern teaching
methods will allow you to develop knowledge and
build skills to solve various problems and situations
that arise in the field of legal education:
- analysis and assessment of the situation, from the
point of view of morality arising in the actions of legal
regulation;
- analysis and assessment of the moral aspects of the
participants;
- in accordance with the requirements of ethical
standards of their professional activity, apply methods
of moral regulation in their professional activity to
increase the efficiency of their professional activity
and, ultimately, the implementation of their
professional activity.
- basic provisions on the concept, essence and activity

бағалау;
- қатысушылардың іс-әрекеттерінің моральдық
аспектілерін талдау және бағалау;
- олардың кәсіби қызметінің этикалық
нормаларының талаптарына сәйкес олардың
кәсіби қызметінің тиімділігін жоғарылату және,
сайып келгенде, кәсіби қызметін жүзеге асыру
үшін олардың кәсіби қызметінде моральдық
реттеу әдістерін қолдануға.
- мораль тұжырымдамасы, мәні және қызметі
туралы негізгі ережелер;
- заңгердің кәсіби қызметінің негізгі моральдық
принциптері;
- осы пәнді зерттеуде пайдаланылатын негізгі
санаттар - белгілі бір заңды мамандықтардың
өкілдерінің
қызмет
етуінің
моральдық
аспектілері;
- кәсіпкерлік қызметтің адамгершілік ерекшелігі.
адам өмірі мен қоғамындағы адамгершілік рөлі
туралы жалпы түсінік, заңның адамгершілік
құндылығы. Тиісті құқықтық мамандықтардың
кәсіби
этика
кодексінде
тұжырымдалған
талаптарды игеру, сондай-ақ олардың моральдық
мәнін және іс жүзінде қолдануға қабілеттілігін
түсіну.
Білім: негізгі этикалық ұғымдар мен санаттар,
заңды қызмет саласындағы кәсіби этиканың
мазмұны мен ерекшеліктері.
этикеттің концепциясы, оның қоғам өміріндегі
рөлі, заңгердің нақты этикеті, оның негізгі
нормалары мен функциялары
заңгердің
кәсіби
қызметінде
моральдық
жанжалдардың жағдайларын шешудің ықтимал
жолдары (әдістер).
кәсіби және моральдық деформацияның мәні мен
оны болдырмау және жеңу жолдары
- кәсіби этика ерекшелігі, сондай-ақ адвокаттар
қызметінің кәсіби этикасының маңыздылығы;
- негізгі нормативтік құжаттардың мазмұны,
олардың мәні мен мағынасы;
- ұлы этикалық теория мен оларды құрған
адамдар туралы;

навыки для решения различных проблем и
ситуаций, возникающих в сфере правового
образования:
- анализ и оценка ситуации, с точки зрения
морали, возникающей в действиях правового
регулирования;
- анализ и оценка моральных аспектов
деятельности участников;
- в соответствии с требованиями этических норм
их профессиональной деятельности применять
методы морального регулирования в их
профессиональной деятельности для повышения
эффективности
их
профессиональной
деятельности и, в конечном счете, осуществления
их профессиональной деятельности.
- основные положения о концепции, сущности и
деятельности морали;
основные
моральные
принципы
профессиональной деятельности юриста;
- основные категории, используемые в изучении
данной
дисциплины-моральные
аспекты
функционирования представителей определенных
юридических специальностей;
нравственные
особенности
предпринимательской деятельности.
общие понятия о нравственной роли в жизни и
обществе человека, нравственная ценность
закона. Освоение требований, сформулированных
в
Кодексе
профессиональной
этики
соответствующих правовых специальностей, а
также понимание их моральной сущности и
способности к практическому применению.
Знания: основные этические понятия и категории,
содержание и особенности профессиональной
этики в области юридической деятельности.
концепция этикета, его роль в жизни общества,
реальный этикет юриста, его основные нормы и
функции
возможные пути (методы) решения ситуаций
моральных конфликтов в профессиональной
деятельности юриста.
сущность профессиональной и моральной
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of morality;
- The basic moral principles of the professional
activities of a lawyer;
- the main categories used in the study of this discipline
are the moral aspects of the functioning of
representatives of certain legal specialties;
- moral features of entrepreneurial activity.
general concepts of the moral role in human life and
society, the moral value of the law. Mastering the
requirements formulated in the Code of Professional
Ethics of relevant legal specialties, as well as
understanding their moral nature and ability to practical
application.
Knowledge: basic ethical concepts and categories,
content and features of professional ethics in the field
of legal activity.
the concept of etiquette, its role in society, the real
etiquette of a lawyer, his basic norms and functions
possible ways (methods) of solving situations of moral
conflict in the professional activities of a lawyer.
essence of professional and moral deformation and
ways to overcome and overcome it
- features of professional ethics, as well as the
importance of professional ethics of the activities of
lawyers;
- the content of the main regulatory documents, their
essence and significance;
- About the Great Ethical Theory and the people who
created them;
- on the content of the moral culture of a lawyer and
ways to improve it;
-the content and features of the professional activities
of a lawyer, the requirements for the implementation of
certain types of professional activities in the field of
development and implementation of legal norms, forms
and principles of professional communication;
- concepts, categories and principles of moral behavior,
etiquette, professional ethics and etiquette of a lawyer;
- methods of organizing and managing small teams,
methods of group and collective interaction in the
implementation of professional activities;
- possible forms and methods of resolving the

- заңгердің моральдық мәдениетінің мазмұны
және оны жетілдіру жолдары туралы;
- заңгердің кәсіби қызметінің мазмұны мен
ерекшеліктері,
кәсіби
қарым-қатынастың
құқықтық
нормаларын,
формалары
мен
қағидаттарын жасау және жүзеге асыру
саласындағы кәсіптік қызметтің жекелеген
түрлерін жүзеге асыруға қойылатын талаптар;
заңгердің
моральдық
мінез-құлқының,
этикетінің, кәсіби этикасының және этикетінің
ұғымдары, санаттары мен принциптері;
- кішігірім командаларды ұйымдастыру және
басқару әдістері, кәсіптік қызметті жүзеге
асырудағы топтық және ұжымдық өзара
әрекеттесу әдістері;
- заңгердің кәсіби қызметінде моральдық
жанжалдардың жағдайларын шешудің мүмкін
түрлері мен тәсілдері;
- кәсіби деформацияның мәні, оның алдын алу
және жою жолдары
- мінез-құлық мәдениетінің психологиялық және
этикалық негіздері;
- заңгердің кәсіби мінез-құлқына қатысты
нормативтік талаптар;
- ұжым мүшелерімен тиімді өзара әрекеттесу
үшін жағдайлар;
құқықтық сауаттылық, құқықтық ойлау және
құқықтық мәдениетке негізделген кәсіптік
қызметтің негізгі принциптері;
- Заңнамаға қатаң сәйкестікте шешімдер
қабылдаудың және сот ісін жүргізудің негізгі
принциптері;
- нормативтік құқықтық актілерді қолданудың
негізгі принциптері, кәсіптік қызметтегі негізгі
және іс жүргізу құқығы нормаларын іске асыру;
- фактілер мен жағдайлардың тиісті біліктілігінің
негізгі принциптері;
- құқықтық құжаттарды дайындаудың негізгі
ережелері;
- адамның және азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын сыйлайтын және құрметтейтін
адамның
ар-намысы
мен
қадір-қасиетін

деформации и пути ее преодоления и
преодоления
- особенности профессиональной этики, а также
важность профессиональной этики деятельности
адвокатов;
- содержание основных нормативных документов,
их сущность и значение;
- о Великой этической теории и людях, создавших
их;
- о содержании моральной культуры юриста и
путях ее совершенствования;
-содержание и особенности профессиональной
деятельности
юриста,
требования
к
осуществлению
отдельных
видов
профессиональной деятельности в области
разработки и реализации правовых норм, форм и
принципов профессионального общения;
-понятия, категории и принципы морального
поведения, этикета, профессиональной этики и
этикета юриста;
- методы организации и управления небольшими
командами, методы группового и коллективного
взаимодействия
при
осуществлении
профессиональной деятельности;
- возможные формы и способы разрешения
обстоятельств
моральных
конфликтов
в
профессиональной деятельности юриста;
- сущность профессиональной деформации,
способы ее предупреждения и устранения
- психологические и этические основы культуры
поведения;
нормативные
требования,
касающиеся
профессионального поведения юриста;
- условия для эффективного взаимодействия с
членами коллектива;
правовая грамотность, правовое мышление и
основные
принципы
профессиональной
деятельности, основанные на правовой культуре;
- Основные принципы принятия решений и
судопроизводства в строгом соответствии с
законодательством;
- основные принципы применения нормативных
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circumstances of moral conflicts in the professional
activities of a lawyer;
- the essence of professional deformation, methods for
its prevention and elimination
- psychological and ethical foundations of a culture of
behavior;
- regulatory requirements regarding the professional
conduct of a lawyer;
- conditions for effective interaction with team
members;
legal literacy, legal thinking and the basic principles of
professional activity based on the legal culture;
- The basic principles of decision making and legal
proceedings in strict accordance with the law;
- the basic principles of the application of regulatory
legal acts, the implementation of the norms of the
Basic and procedural law in professional activities;
- the basic principles of an appropriate qualification of
facts and conditions;
- basic rules for the preparation of legal documents;
- rules and norms of respect for the honor and dignity
of a person who respects and respects the rights and
freedoms of man and citizen;
- methods and methods for detecting, preventing crime;
- Rules for the clarification of various legal acts.
Skill: ethically evaluate the facts and phenomena of
professional activity.
- applies moral standards and rules of conduct in a
certain life situation
applies moral standards and rules of conduct in certain
life situations
applies moral standards and rules of conduct in certain
life situations
- find regulatory requirements regarding the
professional conduct of a lawyer;
- ethical assessment of facts and phenomena of
professional activity;
- the application of moral standards and rules of
conduct, the principles of collective interaction and
professional relations in certain life situations;
- organizes communication in accordance with social
norms and rules inherent in official communication;

құрметтеу қағидалары мен нормалары;
- құқық бұзушылықты анықтау, жолын кесу
әдістері мен тәсілдері;
- түрлі құқықтық актілерді түсіндіру ережелері.
Іскерлігі: кәсіби қызметтің фактілері мен
құбылыстарын этикалық тұрғыдан бағалаңыз.
- белгілі бір өмірлік жағдайдағы моральдық
нормалар
мен
мінез-құлық
ережелерін
қолданады
белгілі бір өмірлік жағдайлардағы моральдық
нормалар
мен
мінез-құлық
ережелерін
қолданады
белгілі бір өмірлік жағдайлардағы моральдық
нормалар
мен
мінез-құлық
ережелерін
қолданады
- заңгердің кәсіби мінез-құлқына қатысты
нормативтік талаптарды табу;
кәсіптік
қызметтің
фактілерін
және
құбылыстарын этикалық тұрғыдан бағалау;
- мінез-құлықтың моральдық нормалары мен
ережелерін,
ұжымдық
өзара
іс-қимыл
принциптерін және белгілі бір өмірлік
жағдайларда
кәсіби
қарым-қатынастарды
қолдану;
- ресми қарым-қатынасқа тән әлеуметтік
нормалар мен ережелерге сәйкес байланыс
ұйымдастырады;
- заңгердің тиісті және орынсыз кәсіби мінезқұлқын иллюстрациялау және саралау;
- кәсіби деформация белгілерінің болуын
белгілеу;
- кәсіптік қақтығыстардың болуын анықтау және
анықтау
құқықтық сауаттылық, құқықтық ойлау және
құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті
жүзеге асыру;
- шешімдер қабылдаудың негізгі қағидаларын
және заңға қайшы әрекеттерді заңға сәйкес
қолдануға;
- нормативтік құқықтық актілерді қолданудың
негізгі
қағидаттарын
қолдануға,
кәсіптік
қызметте материалдық және процессуалдық

правовых актов, реализация норм Основного и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
- основные принципы надлежащей квалификации
фактов и условий;
- основные правила подготовки правовых
документов;
- правила и нормы уважения чести и достоинства
человека, уважающего и уважающего права и
свободы человека и гражданина;
- методы и способы выявления, пресечения
правонарушений;
- правила разъяснения различных правовых
актов.
Умение: этически оценивать факты и явления
профессиональной деятельности.
- применяет моральные нормы и правила
поведения в определенной жизненной ситуации
применяет моральные нормы и правила
поведения в определенных жизненных ситуациях
применяет моральные нормы и правила
поведения в определенных жизненных ситуациях
- найти нормативные требования, касающиеся
профессионального поведения юриста;
- этическая оценка фактов и явлений
профессиональной деятельности;
- применение моральных норм и правил
поведения,
принципов
коллективного
взаимодействия и профессиональных отношений
в определенных жизненных ситуациях;
- организует связь в соответствии с социальными
нормами и правилами, присущими официальному
общению;
-иллюстрация и анализ
надлежащего и
нецелесообразного профессионального поведения
юриста;
установление
наличия
признаков
профессиональной деформации;
- выявление и выявление профессиональных
конфликтов
осуществление профессиональной деятельности
на основе правовой грамотности, правового
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- illustration and analysis of the appropriate and
inappropriate professional behavior of a lawyer;
- establishing the presence of signs of professional
deformation;
- identification and identification of professional
conflicts
the implementation of professional activities on the
basis of legal literacy, legal thinking and legal culture;
- apply the basic principles of decision-making and
illegal actions in accordance with the law;
- apply the basic principles of application of regulatory
legal acts, implement the norms of substantive and
procedural law in professional activities;
- apply the basic principles of an appropriate
qualification of facts and situations;
- basic rules for the preparation of legal documents;
- apply the rules and norms of respect for the honor and
dignity of a person who respects and protects the rights
and freedoms of man and citizen;
- the application of methods and techniques for the
detection and suppression of crimes;
- apply the rules of interpretation of various legal acts.
Skills: - evaluate their actions and the actions of other
people with ethical and moral norms.
assessment of their actions and the actions of others in
terms of ethical and moral standards.
interaction with citizens in accordance with the norms
of collective behavior and ethics.
assessment of their actions and those of others in terms
of ethical and moral standards
skills in the collection, processing and use of
normative and reliable information regarding the
effective and conscientious implementation of
professional activities;
- skills to establish the scope of functional
responsibilities, choose the best ways to implement
them, apply ethical regulation methods in professional
activities;
- skills of effective professional communication,
teamwork, the application of etiquette in professional
activities;
- distinguish professionally deformed behavior from

құқық нормаларын іске асыруға;
- фактілер мен жағдайлардың тиісті біліктілігінің
негізгі қағидаттарын қолдануға;
- құқықтық құжаттарды дайындаудың негізгі
ережелері;
- адамның және азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын сыйлайтын және қорғайтын
адамның
ар-намысы
мен
қадір-қасиетін
құрметтеу
қағидалары
мен
нормаларын
қолдануға;
- қылмыстарды анықтау мен жолын кесу әдістері
мен әдістерін қолдану;
- әртүрлі құқықтық актілерді түсіндіру
ережелерін қолдануға.
Дағдысы: - Өз іс-әрекеттерін және басқа
адамдардың
әрекеттерін
этикалық
және
моральдық нормалармен бағалау.
олардың іс-әрекеттерін және этикалық және
моральдық нормалар тұрғысынан басқалардың
іс-әрекеттерін бағалау.
ұжымдық мінез-құлық және этика нормаларына
сәйкес азаматтармен қарым-қатынас жасау.
олардың іс-әрекеттерін және этикалық және
моральдық нормалар тұрғысынан басқалардың
әрекеттерін бағалау
кәсіби қызметті тиімді және адал жүзеге асыруға
қатысты нормативтік және нақты ақпаратты
жинау, өңдеу және қолдану дағдылары;
- қызметтік міндеттер ауқымын белгілеу, оларды
жүзеге асырудың тиімді жолдарын таңдау, кәсіби
қызметінде этикалық реттеу әдістерін қолдану
дағдылары;
- тиімді кәсіби қарым-қатынас дағдылары,
командалық жұмысты, кәсіби қызметте этикеттің
қолданылуы;
- кәсіби деформацияланған мінез-құлықты кәсіби
қызметтің сыртқы факторларының әсерінен
ажырата білу;
кәсіптік
қызметте
моральдық-этикалық
қақтығыстарды шешудің тиімді әдістерін таңдау
мүмкіндігі
- заңгердің кәсіби мінез-құлқына қойылатын

мышления и правовой культуры;
- применять основные принципы принятия
решений и противоправные действия в
соответствии с законом;
- применять основные принципы применения
нормативных правовых актов, реализовывать
нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
- применять основные принципы надлежащей
квалификации фактов и ситуаций;
- основные правила подготовки правовых
документов;
- применять правила и нормы уважения чести и
достоинства
человека,
уважающего
и
защищающего права и свободы человека и
гражданина;
- применение методов и методов выявления и
пресечения преступлений;
- применять правила толкования различных
правовых актов.
Навыки: - оценивать свои действия и действия
других людей этическими и моральными
нормами.
оценка их действий и действий других с точки
зрения этических и моральных норм.
взаимодействие с гражданами в соответствии с
нормами коллективного поведения и этики.
оценка их действий и действий других с точки
зрения этических и моральных норм
навыки сбора, обработки и использования
нормативной и достоверной информации,
касающейся эффективного и добросовестного
осуществления профессиональной деятельности;
навыки
установления
масштабов
функциональных
обязанностей,
выбора
оптимальных путей их реализации, применения
методов
этического
регулирования
в
профессиональной деятельности;
- навыки эффективного профессионального
общения, командную работу, применение этикета
в профессиональной деятельности;
- различать профессионально деформированное
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the effects of external factors of professional activity;
- the ability to choose effective methods for resolving
moral and ethical conflicts in professional activities
- development of proposals for improving the system
of fulfilling the requirements of a lawyer for the quality
implementation of professional behavior, effective
communication, assessing professional behavior in
terms of moral and ethical standards, the possibility of
systematizing
and
systematizing
objective
requirements for the professional behavior of a lawyer
legal literacy, legal thinking and professional activities
based on legal culture;
- apply the basic principles of decision-making and
illegal actions in accordance with the law;
- the use of the basic principles for the application of
regulatory legal acts, the implementation of basic and
procedural rules in professional activities;
- correctly know the facts and circumstances;
- preparation of legal documents;
- clarification of various legal acts
Competencies:- general cultural competencies (CC):
Conscientious performance of their professional duties,
compliance with the rules of legal ethics;
Knowledge of the culture of thinking, the ability to
generalize, analyze, receive information, set goals and
choose ways to achieve .;
Logically correct, motivated and clear implementation
of oral and written speech;
Corruption behavior, respect for law and rights;
Strive to improve self-education, improve their
qualifications and skills.
- professional competencies (PC):
The implementation of professional activities on the
basis of a developed legal consciousness, legal thinking
and legal culture;Legislative decision making and legal
action;
Implementation of regulatory legal acts in professional
activities, implementation of substantive and
procedural law;
The correct analysis of facts and situations from a legal
point of view;
Acquisition of skills in developing legal documents;

объективті талаптарды жүйелеу және жүйелеу
мүмкіндігі, заңгердің кәсіптік мінез-құлықты
сапалы
орындау,
тиімді
қарым-қатынас,
моральдық-этикалық
нормалар
тұрғысынан
кәсіби мінез-құлықты бағалау үшін талаптарын
орындау жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар
әзірлеу
құқықтық сауаттылық, құқықтық ойлау және
құқықтық мәдениетке негізделген кәсіби қызмет;
- шешімдер қабылдаудың негізгі қағидаларын
және заңға қайшы әрекеттерді заңға сәйкес
қолдануға;
- нормативтік құқықтық актілерді қолданудың
негізгі
қағидаттарын
пайдалану,
кәсіби
қызметтегі негізгі және іс жүргізу құқығы
нормаларын іске асыру;
- фактілер мен жағдайларды дұрыс білу;
- құқықтық құжаттарды дайындау;
- түрлі құқықтық актілерді түсіндіру
Құзыреттілігі:жалпы
мәдени
компетенциялар (ЖК):
Өз кәсіби міндеттерін адал орындау, заңгер этика
қағидаларын сақтау;
Ойлау мәдениетін үйрену, ақпаратты жалпылау,
талдау, алу мүмкіндіктерін үйрену, мақсаттарды
қою және оған жету жолдарын таңдау қабілетіне
ие болу;
Ауызжа және жазбаша сөйлеуді логикалық
тұрғыдан дұрыс, дәлелді және айқын жүзеге
асыру;
Жемқорлық жүріс-тұрысқа жол бермеу, заң мен
құқықты қадірлеу;
Өзінен өзі білімділігін жоғарылатуға ынтасы, өз
біліктілігін және шеберлілігін көтеру.
- кәсіби компетенциялар (КК):
Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және
құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметін
жүзеге асыру;
Заң негізінде шешімдерін қабылдау және заңи
әрекеттерді жүзеге асыру;
Кәсіби қызметте нормативтік құқықтық актілерді
жүзеге асыру, материалды және процессулды

поведение от воздействия внешних факторов
профессиональной деятельности;
- возможность выбора эффективных методов
разрешения морально-этических конфликтов в
профессиональной деятельности
- выработка предложений по совершенствованию
системы исполнения требований юриста для
качественного выполнения профессионального
поведения, эффективного общения, оценки
профессионального поведения с точки зрения
морально-этических
норм,
возможности
систематизации и систематизации объективных
требований к профессиональному поведению
юриста
правовая грамотность, правовое мышление и
профессиональная деятельность, основанная на
правовой культуре;
- применять основные принципы принятия
решений и противоправные действия в
соответствии с законом;
использование
основных
принципов
применения нормативных правовых актов,
реализация основных и процессуальных норм в
профессиональной деятельности;
- правильно знать факты и обстоятельства;
- подготовка правовых документов;
- разъяснение различных правовых актов
Компетенции: - общекультурные компетенции
(ИП):
Добросовестное
исполнение
своих
профессиональных обязанностей, соблюдение
правил юридической этики;
Знание культуры мышления, умение обобщать,
анализировать, получать информацию, ставить
цели и выбирать пути достижения.;
Логически правильное, мотивированное и четкое
осуществление устной и письменной речи;
Коррупционное поведение, уважение закона и
прав;
Стремиться к повышению самообразования,
повысить свою квалификацию и мастерство.
- профессиональные компетенции (КК):
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Respect for the honor and dignity of a person,
observance and protection of the rights and freedoms
of man and citizen;
Detection and suppression of crimes, other offenses;
Identification, assessment and promotion of the
prevention of corruption offenses;
Correct and complete reflection of the results of
professional activity in legal and other documentation;
Clarification of various legal acts.
Program Manager: K. Yu. N., Associated Professor
A. Kalimbekova

құқық нормаларын жүзеге асыру;
Заңи тұрғыдан фактілер мен жағдайларды дұрыс
саралау;
Заңи құжаттарды әзірлеу дағдыларын иелену;
Адамның ар-ождан және қадір-қасиетін қадірлеу,
адам және азамат құқықтар мен бостандықтарын
сақтау және қорғау;
Қылмыстарды, өзге құқықбұзушылықтарын
аңықтау және жолын кесу;
Жемқорлық жүріс-тұрысын аңықтау, оған баға
беру және оған жол бермеуге жәрдемдесу;
Заңи және өзге құжатнамада кәсіби қызметтің
нәтижелерін дұрыс және толық көрсету;
Әртүрлі құқықтық актілерге түсінік беру.
Бағдарлама жетекшісі:
з.ғ.к., асс.профессоры Калимбекова А.Р.

RK 1215 /
RP 1215 /
RL 1215

Пән аталуы: Рим құқығы
Кредит саны(ECTS): 4 (1, 5+1+0).
Пререквизиттер: мектеп қабырғасында өткен
Дүниежүзі
тарихы,
ҚР
құқық
негіздері,ҚРмемлекет және құқық теориясы.
Постреквизиттер: ҚР азаматтық құқығы, ҚР
азаматтық процестік құқығы, ҚР отбасы
құқығы,Халықаралық
жеке
құқық,
Міндеттемелік құқық.
Пән оқыту мақсаты:
«Рим құқығы» пәнін оқыту мақсаты рим
құқығының даму үрдісін зерттеу, көптеген
қазіргі мемлекеттердің заңнамаларында рим
құқығын қолданудың пайдалылығы және
қажеттілігін негіздеу, олардың рим құқығынан
негізгі санаттар мен институттарды алу үрдісі

Осуществление профессиональной деятельности
на основе развитого правового сознания,
правового мышления и правовой культуры;
Принятие решений на законодательной основе и
осуществление юридических действий;
Осуществление нормативных правовых актов в
профессиональной деятельности, реализация
норм материального и процессуального права;
Правильный анализ фактов и ситуаций с
юридической точки зрения;
Приобретение навыков разработки юридических
документов;
Уважение чести и достоинства человека,
соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина;
Выявление и пресечение преступлений, иных
правонарушений;
Определение, оценка и содействие недопущению
коррупционных правонарушений;
Правильное и полное отражение результатов
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
Разъяснение различных правовых актов.
Руководитель программы:
к. ю. н., асс.профессор Калимбекова А.Р.
Название дисциплины: Римское право
Объем в кредитах(ECTS): 4 (1, 5+1+0).
Пререквизиты:школьные
предметы
Всемирная история, Основы права РК, Теория
государства и права РК.
Постреквизиты:Гражданское
право
РК,
Гражданское процессуальное право РК, Семейное
право РК, Международное частное право,
Обязательственное право.
Цель изучения дисциплины:
Целью преподавания дисциплины «Римское
право» является изучение процесса эволюции
римского права, обоснование необходимости и
целесообразности
его
последующего
использования в законодательстве многих, в том
числе и современных государств, процесс
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Name of discipline: Roman law
Amounts of credits(ECTS): 4 (1, 5 + 1 + 0).
Prerequisites: school subjects - World History,
Fundamentals of the Law of the Republic of
Kazakhstan, Theory of State and Law of the Republic
of Kazakhstan.
Post requisites: Civil Law of the Republic of
Kazakhstan, Civil Procedure Law of the Republic of
Kazakhstan, Family Law of the Republic of
Kazakhstan, Private International Law, Obligation
Law.
The purpose of studying the discipline:
The purpose of teaching the discipline “Roman law” is
to study the process of evolution of Roman law, justify
the need and advisability of its subsequent use in the
legislation of many, including modern states, the
process of borrowing by them the main categories and

және сол арқылы келешек заңгерлерге рим
құқығын оқудың маңызын көрсету, студенттерде
саяси-құқықтық
доктриналарды
талдаудың
белгілі
бір
нысандары
мен
әдістерін
машықтануға бағытталған теориялық ойлау мен
тарихи сана қалыптастыру.
«Рим құқығы» пәнін меңгерудің мақсаттары:
- рим құқығы және оның дүниежүзіліктарихи маңызы туралы негізгі білімдерді алу;
- Ежелгі Римнің құқықтық жүйесімен
және оның элементтерімен танысу;
- Ежелгі Римде қалыптасқан және қазіргі
уақытқа дейін өз маңызын сақтаған ұғымдық
категориялармен, құқықтық құбылыстардың
жіктелуімен, құқықтық құрылымдармен танысу;
- құқық қайнар көздерімен жұмыс
жасаудың, қайнар көздерге және зерттеу
жұмыстарына,
тарихи-құқықтық
зерттеуге
салыстырмалы-құқықтық
талдау жасаудың
бастапқы дағдыларына ие болу.
Қысқаша мазмұны:
«Рим құқығы» пәні студенттерді құқықтық
мәдениеттің көрнекті элементі ретінде рим
азаматтық құқығымен таныстыруға арналған.
«Рим құқығы» пәнін шеңберінде ерте рим
құқығында пайда болып, әзірленген құқықтық
институттар, құқықтық реттеудің қағидалары,
іргелі ұғымдар, және оларды қазіргі заң
шығармашылық
және
құқық
қолдану
тәжірибесінде пайдалану қажеттілігі зерттеледі.
Пәнді оқыту студенттердің жалпықұқықтық
пәндерді оқу барысында алған білімдеріне
негізделеді, және өзге пәндермен логикалық
өзара байланыста жүргізіледі.
Күтілетін оқу нәтижелері:
Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушылар
Ежелгі Рим мемлекеті мен құқығы дамуының
негізгі
бағыттары,
даму
үрдістерінің

заимствования ими основных категорий и
институтов из римского права и тем самым
показать значение его изучения будущими
юристами, а также формирование у студентов
теоретического мышления и исторического
сознания,
направленного
на
выработку
определенных форм и методов анализа политикоправовых доктрин.
Целями освоения дисциплины «Римское право»
являются:
- получение базовых знаний о римском праве и
его всемирно-историческом значении;
- знакомство с правовой системой Древнего
Рима и его элементами;
- знакомство с понятийным аппаратом,
классификациями
правовых
явлений,
конструкциями, разработанными в Древнем Риме
и сохраняющими свое значение до настоящего
времени;
- приобретение первичных навыков работы с
источниками права, сравнительно-правового
анализа источников и исследовательских работ,
историко-правового исследования.
Краткое содержание:Дисциплина «Римское
право» призвана познакомить студентов с таким
выдающимся по своему значению элементом
правовой культуры, как римское гражданское
право. В рамках дисциплины «Римское право»
исследуются
фундаментальные
понятия,
принципы правового регулирования, а также
правовые институты, возникшие и разработанные
еще в римском праве, необходимость их
использования в современной законотворческой и
правоприменительной практике.
Изучение предмета базируется на знаниях
студентов, получаемых в процессе изучения
общеправовых дисциплин, и осуществляется в
логической взаимосвязи с другими учебными
дисциплинами.
Ожидаемые
результаты
изучения:В
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institutions from Roman law and thereby show the
importance of its study by the future lawyers, as well as
the formation of students' theoretical thinking and
historical consciousness, aimed at the development of
certain forms and methods of analysis of political and
legal new doctrines.
The objectives of mastering the discipline "Roman
law" are:
- obtaining basic knowledge about Roman law and its
world-historical significance;
- acquaintance with the legal system of Ancient Rome
and its elements;
- acquaintance with the conceptual apparatus,
classifications of legal phenomena, constructions
developed in ancient Rome and retaining their
significance to the present;
- the acquisition of primary skills in working with
sources of law, a comparative legal analysis of sources
and research, historical and legal research.
Summary: The discipline "Roman law" is designed to
introduce students to such an outstanding element of
legal culture as Roman civil law. In the framework of
the discipline “Roman Law”, fundamental concepts,
principles of legal regulation, as well as legal
institutions that arose and developed in Roman law, the
need for their use in modern law-making and law
enforcement practice are studied.
The study of the subject is based on the knowledge of
students obtained in the process of studying general
legal disciplines, and is carried out in a logical
relationship with other academic disciplines.
Expected results of the study: As a result of studying
the discipline, students should have an idea of the main
directions of development of the state and law of
Ancient Rome, the laws and features of the
manifestation of development trends; on the structure
of public authorities, administration and justice, on the
features of the formation and operation of legal norms
and institutions in various historical eras;
Knowledge:
the basic principles of professional activity on the basis
of a developed legal consciousness, legal thinking and

заңдылықтары және ерекшеліктері; мемлекеттік
билік, басқару және сот төрелігі органдарының
құрылымдары; әр түрлі тарихи кезеңдерде
құқықтық нормалар мен институттардың
қалыптасу және әрекет ету ерекшеліктері
жөнінде түсінігі болуы тиіс.
Білім:
- дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау,
құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті
жүзеге асырудың негізгі қағидаларын;
заңға сәйкес заң әрекеттерін жасау,
шешімдерін қабылдаудың негізгі қағидаларын;
- кәсіби қызметте нормативтік құқықтық
актілерді
қолданудың,
материалды
және
процессуалды
нормаларын
жүзеге
асырудыңнегізгі қағидаларын;
фактілер мен мән-жайларды дұрыс
саралаудың негізгі қағидаларын;
- заң құжаттарын даярлаудың негізгі
ережелерін;
- адам және азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын сақтау және қорғаудың,
тұлғаның ар-ождан, қадір-қасиетін қадірлеудің
қағидаларымен нормаларын;
- құқықбұзушылықтарын анықтау, жолын кесу
әдістері және тәсілдері;
- әртүрлі нормативтік құқықтық актілерін
талқылау ережелері.
Іскерлігі:
- дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау,
құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті
жүзеге асыру;
заңға сәйкес заң әрекеттерін жасау,
шешімдерін қабылдаудың негізгі қағидаларын
пайдалану;
кәсіби
қызметте
материалды
және
процессуалды құқық нормаларын
іске
асырудың, нормативтік құқықтық актілерді

результате изучения дисциплины обучаемые
должныиметь представление об основных
направлениях развития государства и права
Древнего Рима, закономерностях и особенностях
проявления тенденций развития; о структуре
органов государственной власти, управления и
правосудия, об особенностях формирования и
действия правовых норм и институтов в
различные исторические эпохи;
Знания:
основные
принципы
осуществления
профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры;
основные принципы принятия решения и
совершения юридических действий в точном
соответствии с законом;
основные
принципы
применения
нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
основные
принципы
правильной
квалификации фактов и обстоятельств;
основные правила подготовки юридических
документов;
принципы и нормы уважения чести и
достоинства личности, соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина;
методы испособы выявления, пресечения
правонарушений;
правила толкования различных правовых
актов.
Умения:
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
использоватьосновные принципы принятия
решения и совершения юридических действий в
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legal culture;
basic principles of decision making and legal actions
in strict accordance with the law;
basic principles for the application of regulatory legal
acts, the implementation of substantive and procedural
law in professional activities;
basic principles for the correct qualification of facts
and circumstances;
basic rules for the preparation of legal documents;
principles and norms of respect for the honor and
dignity of the individual, observance and protection of
the rights and freedoms of man and citizen;
methods, methods of detecting, suppressing offenses;
rules of interpretation of various legal acts.
Skills:
carry out professional activities on the basis of a
developed legal consciousness, legal thinking and legal
culture;
use the basic principles of decision making and legal
actions in strict accordance with the law;
use the basic principles of the application of regulatory
legal acts, the implementation of substantive and
procedural law in professional activities;
use the basic principles of the correct qualification of
facts and circumstances;
basic rules for the preparation of legal documents;
use the principles and norms of respect for the honor
and dignity of the individual, respect and protection of
the rights and freedoms of man and citizen;
use methods and methods of detecting, preventing
crime;
use the rules of interpretation of various legal acts.
Skills:
professional activity on the basis of a developed legal
consciousness, legal thinking and legal culture;
use of the basic principles of decision making and legal
actions in strict accordance with the law;
the use of the basic principles of the application of
regulatory legal acts, the implementation of substantive
and procedural law in professional activities;
the correct qualification of facts and circumstances;
preparation of legal documents;

қолданудың негізгі қағидаларын пайдалану;
фактілер мен мән-жайларды дұрыс
саралаудың негізгі қағидаларын пайдалану;
- заң құжаттарын даярлаудың негізгі
ережелерін пайдалану;
- адам және азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын сақтау және қорғаудың,
тұлғаның ар-ождан, қадір-қасиетін қадірлеудің
қағидалары мен нормаларын пайдалану;
- құқықбұзушылықтарын анықтау, жолын
кесудің әдістері мен тәсілдерін пайдалану;
- әртүрлі нормативтік құқықтық актілерін
талқылау ережелерін қолдана алу.
Дағдысы:
- дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау,
құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті
жүзеге асыру;
заңға сәйкес заң әрекеттерін жасау,
шешімдерін қабылдаудың негізгі қағидаларын
пайдалану;
кәсіби
қызметте
материалды
және
процессуалды нормаларын іске асырудың,
нормативтік құқықтық актілерді қолданудың
негізгі қағидаларынпайдалану;
- фактілер мен мән-жайларды дұрыс саралау;
- заң құжаттарын даярлау;
- әртүрлі нормативтік құқықтық актілерді
талқылау.
Құзыреттілігі:
- жалпы мәдени компетенциялар (ЖК):
Өз кәсіби міндеттерін адал орындау, заңгер
этика қағидаларын сақтау;
Ойлау
мәдениетін
үйрену,
ақпаратты
жалпылау, талдау, алу мүмкіндіктерін үйрену,
мақсаттарды қою және оған жету жолдарын
таңдау қабілетіне ие болу;
Ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық
тұрғыдан дұрыс, дәлелді және айқын жүзеге

точном соответствии с законом;
использоватьосновные
принципы
применения нормативных правовых актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
использоватьосновные принципы правильной
квалификации фактов и обстоятельств;
основные правила подготовки юридических
документов;
использоватьпринципы и нормы уважения
чести и достоинства личности, соблюдения и
защиты прав и свобод человека и гражданина;
использоватьметодыиспособы
выявления,
пресечения правонарушений;
использоватьправила толкования различных
правовых актов.
Навыки:
профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры;
использованияосновных принципов принятия
решения и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
использованияосновных
принципов
применения нормативных правовых актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
правильной
квалификации
фактов
и
обстоятельств;
подготовки юридических документов;
толкования различных правовых актов.
Компетенции:
общекультурные компетенции (ОК):
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста;
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interpretation of various legal acts.
Competencies:
general cultural competencies (OK):
conscientiously fulfill professional duties, observe the
principles of ethics of a lawyer;
own a culture of thinking, the ability to generalize,
analyze, perceive information, set goals and choose
ways to achieve it;
able to logically correctly, reasonedly and clearly build
oral and written speech;
have an intolerant attitude towards corrupt behavior,
respects law and law;
strives for self-development, improving their skills and
mastery.
- professional competencies (PC):
carry out professional activities on the basis of a
developed legal consciousness, legal thinking and legal
culture;
make decisions and perform legal actions in strict
accordance with the law;
apply normative legal acts, implement the norms of
substantive and procedural law in professional
activities;
legally correct to qualify facts and circumstances;
have skills in preparing legal documents;
to respect the honor and dignity of the individual, to
observe and protect the rights and freedoms of man and
citizen;
identify, suppress, disclose and investigate crimes and
other offenses;
identify, evaluate corruption behavior and contribute to
its suppression;
correctly and fully reflect the results of professional
activity in legal and other documentation;
interpret various legal acts.
Program Manager: Ph.D., Associated Professor A.
Kalimbekova

асыру;
Жемқорлық жүріс-тұрысқа жол бермеу, заң мен
құқықты қадірлеу;
Өзінен өзі білімділігін жоғарылатуға ынтасы,
өз біліктілігін және шеберлілігін көтеру.
- кәсіби компетенциялар (КК):
Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және
құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметін
жүзеге асыру;
Заңға сәйкес заң әрекеттерін жасау және
шешімдер қабылдау;
Кәсіби қызметте нормативтік құқықтық
актілерді
қолдану,
материалды
және
процессулды құқық нормаларын жүзеге асыру;
Заңи тұрғыдан фактілер мен мән-жайларды
дұрыс саралау;
Заң құжаттарын әзірлеу дағдыларына ие болу;
Адамның ар-ождан және қадір-қасиетін
қадірлеу, адам және азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын сақтау және қорғау;
Қылмыстарды, өзге құқықбұзушылықтарды
аңықтау, жолын кесу, ашу және тергеу;
Жемқорлық жүріс-тұрысын анықтау, баға беру
және оған жол бермеуге жәрдемдесу;
Заңи және өзге құжаттамада кәсіби қызметтің
нәтижелерін дұрыс және толық көрсету;
Әртүрлі құқықтық актілерге түсінік беру.
Бағдарлама
жетекшісі:
з.ғ.к.,
асс.профессоры Калимбекова А.Р.

владеть
культурой
мышления,
способностью
к
обобщению,
анализу,
восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения;
способен
логически
верно,
аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь;
иметь
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону;
стремится к саморазвитию, повышению
своей квалификации и мастерства.
- профессиональные компетенции (ПК):
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
принимать
решения
и
совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
применять нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства;
владеть
навыками
подготовки
юридических документов;
уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина;
выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления
и
иные
правонарушения;
выявлять, давать оценку коррупционного
поведения и содействовать его пресечению;
правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
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Пән аталуы: ҚРәкімшілікқұқығы.
Кредит саны(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиттер:
Мемлекет және құқық
теориясы,
Қазақстан
Республикасының
Конституциялық құқығы.
Постреквизиттер: жоқ.
Пән оқыту мақсаты: ҚР әкімшілік құқығы
пәнінің ерекшелігін ескере отырп, әрбір нақты
тақырыптың
сұрақтарын
оқып
үйренуді
Қазақстан Республикасы әкімшілік құқығы
кодексінің, әкімшілік құқығы нормалары бар
басқа құқықтық актілерді оқып білумен
байланыстыру қажет. Студентердің әкімшілік
құқығы заңдары, осы курста қарастырылатын
барлық мәселелерді терең білуі болашақта
әкімшілік құқықбұзушылық әрекеттерін тез
арада толықашып, дұрыс шешім қабылдауының,
заңдылықты нығайтудың бірде бір кепілі болып
табылады. курсты оқып зерттеу үшін жалпы
ұғымдардың мәнісі ашылады; мемлекеттік
басқарудың жалпы сипаттамасы, пәні, жүйесі
және әдістері, сонымен қатар оның қайнар
көздері мен басқа құқық саласымен арақатынасы қарастырылады.
Қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту әкімшілік
құқық
ғылымының
негізгі
қағидаларын,
әкімшілік құқығының заңды, мемлекеттік
басқару
органдары
мен
азаматтардың
арасындағы құқықтық-қатынастарды, болған
әкімшілік құқықбұзушылықтардың алдын алу,
оларды қарап шешу, оқып үйренуге бағытталған,
құқық қорғау органдары мен мемлекеттік
басқару органдарының қызметін жетілдірудің
нысандары бойынша
мағлұмат
алуына
бағытталған.
Күтілетін оқу нәтижелері: аталған курсты
оқудың нәтижесінде студент тәжірибелік
қызметті жалғастыру үшін негіз болатын жеке
тұлғалық ерекше қасиеттреге ие болу. Құқықтық

толковать различные правовые акты.
Руководитель
программы:
к.ю.н.,
асс.профессор Калимбекова А.Р.
Название дисциплины: Административное
право РК.
Объем в кредитах(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права,
Конституционное право Республики Казахстан.
Постреквизиты: нет.
Цель изучения дисциплины: подготовка
студента, владеющего современными знаниями и
умениями в области административного права,
способного критически оценивать правовые
проблемы в сфере государственного управления.
Краткое
содержание:
Организация
государственной
администрации;
взаимоотношения
государственной
администрации с гражданами и организациями;
государственная
служба;
административноправовы формы и методы; административные
правонарушения, административный процесс,
обеспечение законности в государственном
управлении.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:
- система исполнительных органов власти и иных
государственных
управленческих
органов,
принципы, формы и методы их деятельности,
особенности управления и регулирования в
различных областях общественной жизни;
- особенности правового статуса субъектов
административного
права,
характера
взаимоотношений между ними;
- основные методы, способы и средства
разработки
нормативных
правовых
и
индивидуальных актов в сфере государственного
управления;
- основные принципы правильной квалификации
фактов и обстоятельств в административной
деятельности;
- основные правила подготовки юридических
документов в сфере администратвного права;
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Name of discipline: Administrative Law of the
Republic of Kazakhstan.
The amount of credits(ECTS): 5 (2+1+0).
Prerequisites: Theory of State and Law, Constitutional
Law of the Republic of Kazakhstan.
Postprerequisites: No.
The purpose of studying the discipline: to prepare a
student who has modern knowledge and skills in the
field of administrative law, able to critically assess
legal problems in public administration.
Summary: Organization of public administration;
relations of public administration with citizens and
organizations; public service; administrative legal
forms and methods; administrative offences,
administrative process, ensuring legality in public
administration.
Expected results of the study:
Knowledge:
- the system of executive authorities and other public
administration bodies, principles, forms and methods
of their activity, peculiarities of management and
regulation in different areas of public life;
- peculiarities of the legal status of subjects of
administrative law, the nature of relations between
them;
- main methods, ways and means of developing
normative legal and individual acts in the sphere of
public administration;
- basic principles of correct qualification of facts and
circumstances in administrative activities;
- the basic rules of preparation of legal documents in
the field of administrative law;
- the basic principles of making decisions and taking
legal actions in exact accordance with the law;
- the principles and norms of respect for the honour and
dignity of the individual and the observance and
protection of human and civil rights and freedoms;
- the basic principles of the application of normative
legal acts, implementation of the norms of

білімдерді сындарлы ұғыну және өзін өзі сынға
алу қабілеттілігі. ҚР заңнамасын сындарлы
бағалай білу. Сауатты, негізді талдау және
сындарлы
аргументті
тұжырымдар
мен
қорытындыларды ұсына білу қабілеттілігі.
Пікірталастарды жүргізе білу қабілеттілігі.
Білімі:
- әр құқық саласының негізгі
ұғымдарын;
- Қазақстан Республткасының конституциялық
негіздерін;
мемлекеттік
органдардың
құрылымын,
қызметін және қағидаларын;
- құқықтық және мемлекеттік құбылыстардың
мәнін, мінезін және арақатынасын;
- білімдердің біртұтас жүйесіндегі заң пәндерінің
арақатынасын және кәсіби қызметтегі құқықты
жүзеге асыру үшін маңызын білуге тиісті;
- атқарушы органдардың және өзге де
мемлекеттік органдар әкімшілік, принциптері,
формалары мен олардың қызметінің әдістерін
жүйесі, қоғамдық өмірдің түрлі салаларында,
әсіресе
басқару
және
бақылау;
- Әкімшілік құқық субъектілері құқықтық
мәртебесінің ерекшеліктері, олардың арасындағы
қарым-қатынастардың сипаты;
- негізгі әдістері, тәсілдері және мемлекеттік
басқару саласындағы жеке нормативтік және
құқықтық
актілерді
әзірлеу
құралдары;
- әкімшілігінде фактілер мен жағдайлардың
дұрыс біліктілігін негізгі принциптері;
заңға сәйкес қатаң құқықтық іс-шаралар туралы
шешім қабылдау және орындау негізгі
принциптері;
- жеке, құрметтеу және адамның және
азаматтың құқықтары мен бостандықтарын
қорғау оның абыройы мен қадір құрметтеу
қағидаттары мен нормаларын;
- нормативтік құқықтық актілерді қолдану,
материалдық және процессуалдық заң әкімшілік
ережелерін іске асыру жөніндегі негізгі
принциптері;
- әдістері әкімшілік құқық бұзушылықтарды

- основные принципы принятия решения и
совершения юридических действий в точном
соответствии с законом;
- принципы и нормы уважения чести и
достоинства личности, соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина;
- основные принципы применения нормативных
правовых
актов,
реализации
норм
административного
материального
и
процессуального права; - методы испособы
предупреждения
административных
правонарушений, выявления и устранения причин
и условий, способствующих их совершению;
методы
испособы
выявления,
оценки
коррупционного поведения и содействия его
пресечению;
- основные принципы и правила проведения
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции;
- правила толкования различных правовых актов
в административно-правовой сфере;
-принципыпредоставленияквалифицированных
юридических заключений и консультаций в
конкретных видах юридической деятельности.
Умения: - разрабатывать проекты нормативных
правовых и индивидуальных актов в сфере
государственного управления;
- использоватьосновные принципы правильной
квалификации фактов и обстоятельств в
административной деятельности;
- использоватьосновные принципы принятия
решений и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
- использоватьосновные принципы и правила
выполнения должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства;
- использоватьпринципы и нормы уважения чести
и достоинства личности, соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина;
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administrative material and procedural law;
- methods for preventing administrative offences,
identifying and eliminating the causes and conditions
that facilitate their commission;
- methods of detecting, assessing and assisting in
suppressing corrupt behaviour;
- basic principles and rules for conducting legal
expertise of draft normative legal acts, including in
order to identify provisions in them that contribute to
creating conditions for corruption;
- rules for the interpretation of various legal acts in the
administrative and legal sphere;
- principles of providing qualified legal opinions and
advice in specific types of legal activities.
Ability: - to develop draft regulatory legal and
individual acts in the field of public administration;
- to use basic principles of correct qualification of facts
and circumstances in administrative activity;
- use the basic principles of making decisions and
carrying out legal actions in exact accordance with the
law;
- use the basic principles and rules of performance of
official duties to ensure law and order, security of the
individual, society and the state;
- to use the principles and norms of respect for the
honour and dignity of the individual, observance and
protection of human and civil rights and freedoms;
- to use the basic principles of application of normative
legal acts, implementation of norms of administrative
substantive and procedural law;
- to use the methods of detection, suppression and
investigation of administrative offences;
- to use methods to prevent administrative offences and
to identify and eliminate the causes and conditions
conducive to their commission;
-use the methods of detection, evaluation and
assistance in suppressing corrupt behaviour;
- use the basic principles and rules of legal examination
of draft regulatory legal acts, including with a view to
identifying the provisions that facilitate the creation of
conditions for corruption;
- use the rules of interpretation of various legal acts in

алдын алу isposoby, олардың туындауына ықпал
ететін себептер мен жағдайларын анықтау және
жою;
- сәйкестендіру әдістері, сыбайлас жемқорлық
мінез-құлық бағалау және оның жолын кесуге
жәрдемдесуге;
- олардың туындауына ықпал ететін себептер
мен жағдайларды анықтау және жою, әкімшілік
құқық бұзушылықтардың алдын алу сияқты
әдістер мен құралдарды міндетті түрде
пайдалану;
- сәйкестендіру, сыбайлас жемқорлық мінезқұлық бағалау және оның жолын кесу
жәрдемдесуге;
- сыбайлас жемқорлық үшін жағдай жасау
жеңілдету үшін олардың ережелерін анықтау
мақсатында, оның ішінде нормативтік құқықтық
актілерді, сараптаудағы жаңа технологиялық
әдістер мен жобаларды принциптері мен
ережелері;
- әкімшілік құқық саласында түрлі құқықтық
құралдар мен ережелерді қоладану, түсіндіру;
- нақты
заңды
қызметiне
құқықтық
көзқарастары
мен
жоғары
деңгейдегі
консультацияларды көрсету және қалыптастыру.
Іскерлігі: - заңдар мен өзге де нормативтік
құқықтық
актілерді
талқылауды
және
қолдануды; қоғамның барлық салаларындағы
заңдардың орындалуын қамтамасыз етуді;
- фактілер мен мән-жайларды дұрыс құқықтық
квалификациялауды;
- құқықтық сипаттағы құжаттарды жасауды
және нормативтік актілердің сараптамасын
өткізуді, білікті қорытыныдылар мен кеңестер
беруді;
тікелей заңға сәйкес шешімдер
қабылдауды және өзге де заңды әрекеттер
жасауды;
- құқық бұзушылықтарды, кінәлілерді жазалау
мен жауапкершілігі шараларын анықтауды;
- бұзылған құқықтарды қалпына келтіру үшін
қажетті шараларды қолдануды.
Дағдысы: - гуманитарлық және әлеуметтік-

- использоватьосновные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм
административного
материального
и
процессуального права;
- использоватьметоды испособы выявления,
пресечения и расследования административных
правонарушений;
- использоватьметоды испособы предупреждения
административных правонарушений, выявления и
устранения причин и условий, способствующих
их совершению;
-использоватьметоды
испособы
выявления,
оценки коррупционного поведения и содействия
его пресечению;
- использоватьосновные принципы и правила
проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции;
- использоватьправила толкования различных
правовых актов в административно-правовой
сфере;
использоватьпринципыпредоставленияквалифици
рованных
юридических
заключений
и
консультаций в конкретных видах юридической
деятельности.
Навыки:
- проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции;
- толкования различных правовых актов в
административно-правовой сфере;
предоставления
квалифицированных
юридических заключений и консультаций в
конкретных видах юридической деятельности.
Профессиональные компетенции:
- способность участвовать в разработке
нормативно-правовых актов в административноправовой сфере;
- способность осуществлять профессиональную
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the administrative and legal sphere;
- use the principles of providing qualified legal
opinions and consultations in specific legal activities.
Skills:
- conducting legal expertise of draft normative legal
acts, including in order to identify provisions in them
that contribute to creating conditions for corruption;
- interpretation of various legal acts in the
administrative and legal sphere;
- providing qualified legal opinions and advice in
specific legal activities.
Professional competencies:
- ability to participate in the development of legal acts
in the administrative and legal sphere;
- ability to carry out professional activities based on a
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
- ability to ensure compliance with legislation in the
administrative and legal sphere by legal entities;
- ability to make decisions and perform legal actions in
the administrative and legal sphere in strict accordance
with the law;
- ability to apply normative legal acts, implement the
norms of substantive and procedural law in the
administrative and legal sphere;
- ability to legally correctly qualify facts and
circumstances in the administrative and legal sphere;
- readiness to perform official duties to ensure law and
order, security of the individual, society, and the state;
- ability to respect the honor and dignity of the
individual, to observe and protect the rights and
freedoms of man and citizen;
- ability to detect, prevent, disclose and investigate
administrative violations;
- ability to prevent offenses, identify and eliminate the
causes and conditions that contribute to their
Commission;
- ability to identify, assess and prevent corrupt
behavior;
- ability to correctly and fully reflect the results of
professional activities in
legal
and other
documentation;

экономикалық ғылымдар бойынша алынған
білімдер мен әдістерді кәсіби қызметінде
пайдалануға;
- олардың кәсіби қызметі саласына кіретін заң
нормалары мен қатынастарды талдауға;
- құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау және
құрастыруға, жеке және заңды тұлғалардың
сұранысы бойынша негізделген ақпаратты
дайындауға;
- дауларды шешудің балама тәсілдерін
қолдануға;
- нормативтік құжаттар мен заңды шешімдердің
жүзеге
асырылу
механизмын
жетілдіру
мүмкіндіктерін іздестіруге.
Кәсіби құзыреттілігі: - құқық қолдау қызметі
үшін әдістемелік базаны қолдана білу, талдау, өз
алдына жекеше зерттеу білу;
заңгердің
этика
қағидасын
сақтау,
профессионалдық міндеттерді адал орындау
- нормативтік құқықтық актілерді қолдануда
қабілетті болу, кәсіби қызметте материалдық
және іс жүргізу құқықтарын қолдану;
- олардың пайда ықпал ететін себептер мен
жағдайларды, құқық бұзушылықтардың алдын
алу жүргізу анықтау және жою қабілеті;
- анықтау, сыбайлас жемқорлық мінез-бағалау
және оның жолын кесу үлес қосуға мүмкіндігі;
- дұрыс және толық құқықтық және басқа да
құжаттама кәсіби жұмысының нәтижелерін
көрсету қабілеті;
- сыбайлас жемқорлық үшін жағдай жасау
жеңілдету үшін олардың ережелерін анықтау
үшін, оның ішінде әкімшілік құқық саласында
нормативтік құқықтық актілердің жобаларын,
құқықтық сараптама қатысуға дайындығы;
- құқықтық нормаларды дұрыс талқылай білуі,
ҚР заңдарының нормаларын қолдана отырып,
тәжірибелік есептер шығара
білуі,
сот
тәжіриебесін
теоретикалық
білімге
байланыстыра қолдана алу қажет.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., асс.профессоры
Калимбекова А.Р.

деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства в административно-правовой
сфере субъектами права;
- способность принимать решения и совершать
юридические действия в административноправовой сфере в точном соответствии с законом;
- способность применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в сфере административноправовой сфере;
способность
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства в
административно-правовой сфере;
- готовность к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
- способность уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина;
- способность выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать
административные
правонарушения;
- способность осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению;
способность выявлять,
давать оценку
коррупционного поведения и содействовать его
пресечению;
- способность правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации;
- готовность принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов в административно-правовой
сфере, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции;
- способность толковать различные правовые
акты в административно-правовой сфере;
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- readiness to participate in the legal examination of
draft regulatory legal acts in the administrative and
legal sphere, including in order to identify provisions in
them that contribute to the creation of conditions for
the manifestation of corruption;
- ability to interpret various legal acts in the
administrative and legal sphere;
- ability to provide qualified legal opinions and advice
in the administrative and legal sphere;
- ability to effectively implement legal education.
Head of the educational program: Doctor of Juridical
Sciences, Professor R.A. Podoprigora

KR KK
2216 / FP
RK 2216 /
FL RK 2216

Пән аталуы: ҚРқаржылыққұқық.
Кредит саны(ECTS): 5 кр. (2+1+0).
Пререквизиттерге: ҚР азаматтық құқығы, ҚР
отбасы құқығы.
Постреквизиттерге: ҚР инвестициялық құқығы,
ҚР салық құқығы.
Пәнді оқыту мақсаты: студенттерді отандық
қаржылық құқықтың оқу пәні, заң ғылымы және
құқық саласы ретіндегі негізгі ережелерімен
таныстыру.
Осы
арқылы
студенттердің
қаржылық құқық нормалары туралы терең
теориялық білім алып, оны іс жүзінде қолдана
білу
қабілетін
қалыптастыру
көзделеді.
Қаржылық қатынас саласындағы реттеуші
заңдылықтарды және де басқа да нормативті
актілерді оқу; алыс та жақын щетелдердегі
қаржылық
заңдылықтарына
салыстырмалы
сараптама
жасау;
шетелдік
қаржылықті
реттейтін
халықаралыққұқықтықтың
негіздерін оқу; қаржылық қызметті жүзеге
асырудағы келісім шарттардың ерекшеліктерін
анықтау; студенттердің қаржылық құқық
нормаларын
қолдануда
теориялық
және
тәжірибелік біліктілік алуы жатады.
Қосымша
мазмұны:
қаржылық
құқық
қызметтері үшін барлық әдістемелік базаны
қолдана білу, талдау, өз алдына жекеше зерттеу
білу;
- Өз қызметінде заңгердің этика қағидасын
сақтау, профессионалдық міндеттерді адал
орындау
- Осы саладағы нормативтік құқықтық актілерді
қолдануда қабілетті болу, кәсіби қызметте
материалдық және іс жүргізу құқықтарын
қолдану;

- способность давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в
административное-правовой сфере;
- способость эффективно осуществлять правовое
воспитание.
Руководитель программы: д.ю.н., профессор
Подопригора Р.А.
Название дисциплины: Финансовое право РК.
Объем в кредитах(ECTS): 5 кр. (2+1+0).
Пререквизиты:
Семейное
право
РК;
Гражданское право РК (общая часть).
Постреквизиты:
Налоговое
право
РК,
Инвестиционное право РК.
Цель изучения учебной дисциплины:
1. Ознакомить с основными положениями
финансового права Республики Казахстан (далее
ФП РК), выделяя при этом
периоды
его
становления и развития с 1991 г. по 2018 гг.
Причём, что является важным, содержание ФП
РК, по существу, раскрывается
через
преемственность институтов
Международного
финансового права, как на мировом, так и на
региональных уровнях через членство Казахстана
в ЕАЭС, ШОС и АБИИ (Азиатский Банк
инфраструктурных инвестиций).
2. Дать подробную характеристику состояния
финансовой системы и
финансовой
деятельности государства и иных субъектов
данной сферы, включая негосударственных
субъектов
финансово-хозяйственной
деятельности; особенно в периоды кризисных
явлений – преодоления спадов, выравнивания к
последующему
(устойчивому)
росту
экономики, финансов, банковского сектора,
сферы
кредитования МСБ,
обеспечения
занятости, улучшения качества жизни населения.
3. Рассмотреть актуальные экономические и
правовые аспекты государственных финансов,
принципы, методы и формы государственного
регулирования финансов.
4. Раскрыть содержание финансового права, его
особенности на базе новейшего законодательства
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Name of discipline: Financial Law of the Republic of
Kazakhstan.
The amount of credits(ECTS): 5 (2+1+0).
Prerequisites: Family Law of the Republic of
Kazakhstan; Civil Law of the Republic of Kazakhstan
(General part).
Postequisites: Tax Law of the Republic of Kazakhstan,
Investment Law of the Republic of Kazakhstan.
The purpose of studying the academic discipline:
1. To acquaint with the main provisions of the
Financial Law of the Republic of Kazakhstan
(hereinafter RoK FL), distinguishing the periods of its
formation and development from 1991 to 2018.
Moreover, what is important, the content of the
Financial Law of the Republic of Kazakhstan is
essentially revealed through the continuity of
institutions of International financial law, both at the
global and regional levels through Kazakhstan's
membership in the EAEU, SCO and AIIB (Asian
Infrastructure Investment Bank).
2. Give a detailed description of the state of the
financial system and financial activities of the state and
other subjects in this area, including non-state subjects
of financial and economic activity, especially in times
of crisis - overcoming the downturn, leveling off to
subsequent (sustainable) growth of the economy,
finance, banking sector, SME lending, employment,
improving the quality of life.
3. Consider the current economic and legal aspects of
public finance, principles, methods and forms of state
regulation of finance.
4. Disclose the content of financial law, its features on
the basis of the latest legislation of Kazakhstan.
5. To give a detailed description of the budget law; to
analyze revenues and expenditures of budgetary

- Қаржылық-құқықтық нормаларды дұрыс
талқылай білуі, қаржы саласындағы ҚР
заңдарының нормаларын қолдана отырып,
тәжірибелік есептерді талдау мен шығара білуі,
сот
тәжіриебесін
теоретикалық
білімге
байланыстыра қолдана алу қажеттігі жатады.
Күтілетін
оқу
нәтижелері:
Қазақстан
Республикасындағы
қаржымен
айналысу
барысында туындайтын қатынастарды құқықтық
реттеудің негіздері жөнінде теориялық негіздің
қалыптасуын,
халықаралық-қаржылық
заңнаманы білуі, қаржылық шарттың елеулі
ережелерін қоса отырып қаржылық шарттар
жасай алуын; қаржылық қызметті жүзеге
асырудағы келісім шарттардың ерекшеліктерін
анықтауды;
-студенттердің қаржылық құқық нормаларын
қолдануда теориялық және тәжірибелік біліктілік
алуын;
Білім: Қаржылық құқықтан теориялық алған
білімді нақты құқықтық дауды шешуде
қолдануды үйрену, қаржылық қатынастарды
реттейтін белгілі-бір нормативтік құқықтық
актінің қандай да бір дау туындай қалған
жағдайда қалай қолданылатынын білу жатады .
Іскерлігі: Қаржылық құқық саласындағы заңдар
мен өзге де нормативтік құқықтық актілерді
талқылауды және қолдануды; қоғамның барлық
салаларындағы
заңдардың
орындалуын
қамтамасыз етуді;
 Қаржылық фактілер мен мән-жайларды
дұрыс құқықтық квалификациялауды;
 Қаржылық-құқықтық сипаттағы құжаттарды
жасауды
және
нормативтік
актілердің
сараптамасын өткізуді, білікті қорытыныдылар
мен кеңестер беруді; тікелей заңға сәйкес
шешімдер қабылдауды және өзге де заңды
әрекеттер жасауды;
 Қаржылық
қатынастардағы
құқық
бұзушылықтарды, болса, кінәлілерді жазалау мен
жауапкершілігі шараларын анықтауды;
 Осы саладағы бұзылған құқықтарды қалпына

Казахстана.
5. Дать подробную характеристику бюджетного
права; провести анализ доходов
и расходов
бюджетных (денежных) ресурсов, раскрыть
механизм правового регулирования банковских,
страховых и иных отношений финансовой сферы;
Краткое
содержание:
актуализировать
развивающиеся условия рыночной экономики;
преемственно выделить вопросы правового
регулирования, относящиеся к
предмету
наиболее важных сфер жизни населения через
институты гражданского общества и государства.
В данном контексте
проанализировать
финансовые рычаги, которые способны влиять
на устойчивое развитие экономики Казахстана,
так как
финансовое право РК действует через
формирование, распределение, использование
денежных ресурсов страны.
Распредмеченное изучение норм финансового
права, понимание механизма их действия, как это
видно из практики, необходимо будущим
юристам независимо от профиля их работы. По
изложенным и иным основаниям изучение
финансового права представляется необходимым
[в первую очередь] для получения высшего
образования по специальности «Юриспруденция»
с
последующей
перспективой
в
части
трудоустройства.
Ожидаемые результаты изучения: должны
проявляться через взаимосвязанное единство
знаний, умений, навыков, компетенций, в
частности: Знания, как показывает практика,
это наработанный опыт и развивающейся науки
финансового
права,
т.е
результаты
познавательной
деятельности
студента,
отвечающие требованиям их качества, быть
точными,
не
противоречить
истине,
соответствовать
современному уровню
научного
содержания
программного курса
Финансового права Казахстана;
Умения – освоенный способ выполнения на
основе
теоретических (научных) знаний, т.е.
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(monetary) resources, to reveal the mechanism of legal
regulation of banking, insurance and other other
financial relations;
Summary: to update the developing conditions of the
market economy; to highlight the legal regulation
issues related to the subject of the most important
spheres of life through the institutions of civil society
and the state. In this context, analyze the financial
levers that can affect the sustainable development of
the economy of Kazakhstan, as the financial law of
Kazakhstan acts through the formation, distribution,
use of monetary resources of the country.
As can be seen from practice, future lawyers need to
study the rules of financial law and understand the
mechanism of their operation, regardless of the profile
of their work. For the above and other reasons, the
study of financial law is necessary [first of all] to
obtain
higher
education
in
the
specialty
"Jurisprudence" with a subsequent perspective in terms
of employment.
Expected results of the study: should be manifested
through an interconnected unity of knowledge, skills,
competencies, in particular: Knowledge, as practice
shows, is an accumulated experience and developing
science of financial law, ie, the results of cognitive
activities of the student that meet the requirements of
their quality, be accurate, not contradictory to the truth,
meet the current level of scientific content of the
program course of Finance Law of Kazakhstan;
Ability - the mastered way of performance on the basis
of theoretical (scientific) knowledge, i.e. virtual actions
of the student in part of practical understanding of the
content of RoK FL, its legal principles and norms.
Thus they concern not only the analysis of
macrostructural provisions of the financial law, but
also practical understanding of work with norms of
RoK FL, especially in part of a substantiation of the
relations, conditions and which reasons are, as it is
accepted to consider, legal and legal facts;
Skills that is, based on knowledge and skills, ways to
test the student’s actions with virtual experience in
terms of consideration by analyzing various including

келтіру үшін қажетті шараларды қолдану
жатады.
Дағдысы: гуманитарлық және әлеуметтікэкономикалық ғылымдар бойынша алынған
білімдер мен әдістерді кәсіби қызметінде
пайдалануға;
 олардың кәсіби қызметі саласына кіретін заң
нормалары мен қатынастарды талдауға;
 құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау және
құрастыруға, жеке және заңды тұлғалардың
сұранысы бойынша негізделген ақпаратты
дайындауға;
 дауларды шешудің балама тәсілдерін
қолдануға;
- нормативтік құжаттар мен заңды шешімдердің
жүзеге
асырылу
механизмын
жетілдіру
мүмкіндіктерін
іздестіруге
дағдыландыру
жатады.
Құзыреттелігі: Таңдаған кәсіптік қызметке
қатысты ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысты
сараптамалық әдістер мен тәсілдерді игеру,
құқықтық көмекті өкілеттік шегінде кәсіби
жүзеге асыру және оған дамыған ақпараттықкоммуникациялық технологиялар тәжірбиесін
енгізу.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Чингисбаева А.Е.
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Пән аталуы: ҚРеңбекқұқығы.
Кредит саны(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиттер:
Мемлекет және құқық
теориясы, Конституциялық құқық, Азаматтық
құқық (жалпы және ерекше бөлімдер).
Постреквизиттер: Әлеуметтік қамсыздандыру
құқығы.
Мақсаты:
Студенттерді
келешек
кәсіби
қызыметінде қажет болатын еңбек құқығының
теориясының негізгі деректерімен қолданыстағы
еңбек заңдары мен оны қолданудағы тәжрибемен
таныстырумен қатар , оларды жеке және

виртуальные действия студента в части
практического понимания содержания ФП РК, его
правовых принципов и норм. При этом касаются
они не только анализа макроструктурных
положений
финансового
права,
но
и
практического понимания работы с нормами ФП
РК, особенно в части обоснования отношений,
условиями и причинами которых являются, как
принято считать, правовые и юридические факты;
Навыки, то есть, основанные на знаниях и
умениях, способыапробации
виртуальным
опытом действий студента в части рассмотрения
путём анализа различных, в том числе спорных
(проблемных) ситуаций по вопросам финансовоправовых отношений с последующим принятием
по ним мотивированных решений.
Компетенции: В результате изучения курса
«Финансовое право Республики Казахстан»
студент должен овладеть навыками работы с
финансовым законодательством РК. При этом
разбираться
в
проблемах
разграничения
финансового права и других отраслей права; быть
способным разрешить конкретный финансовоправовой спор; уметь давать заключение по
применению на практике норм финансового
права; знать правила и порядок привлечения к
юридической ответственности в зависимости от
характера финансового правонарушения
Руководитель программы: д.ю.н., профессор
Черняков А.А.
Название дисциплины: Трудовое право РК.
Объем в кредитах(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права,
Конституционное право, Гражданское право
(Общая и Особенная части).
Постреквизиты:
Право
социального
обеспечения.
Цель
изучения
дисциплины:
изучение
трудового законодательства, устанавливающего
правовые основы реализации трудовых прав
граждан и охраны труда работников.
Содержание:
Понятие
предмета,
метода
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controversial (problematic) situations on issues of
financial and legal relations, followed by making
motivated decisions on them.
Competencies: As a result of studying the course
"Financial law of the Republic of Kazakhstan", the
student must master the skills of working with the
financial legislation of the Republic of Kazakhstan. At
the same time, understand the issues of differentiating
financial law and other branches of law; be able to
resolve a specific financial and legal dispute; be able to
give an opinion on the practical application of financial
law; know the rules and procedure for bringing to legal
responsibility, depending on the nature of the financial
offense.
Head of the educational program: Doctor of
Juridical Sciences, Professor A.A. Chernyakov

Name of discipline: Labor law of the Republic of
Kazakhstan.
Amount of credits(ECTS): 5 (2 + 1 + 0).
Prerequisites: Theory of State and Law, Constitutional
Law, Civil Law (General and Special Parts).
Post requisites: Social Security Law.
The purpose of the study of discipline: the study of
labor law, establishing the legal framework for the
implementation of labor rights of citizens and labor
protection of workers.
Summary: The concept of the subject, the method of
labor law. The subjects of labor law. The principles of

ұжымдық еңбек дауларды қарауда қолданылатын
заңнамаларды тианақы игеруге бағытталған.
Мазмұны:
Еңбек бостандығы және еңбек шарты
Еңбек шартының түсінігі, оның басқа да еңбекті
қолдануға
байланысты
шарттардан
ерекшеліктері. Еңбек шартының тараптары:
жұмыс беруші мен қызметкер (құқықтық
субъектілігі,
құқықтары
мен
міндеттері,
кепілдіктер мен жауапкершіліктер).
Басқа жұмысқа ауыстырудың
түсінігі және
түрлері. Еңбек шартының тоқтату және бұзу
негіздерін сыныптау.
Еңбек шартын тараптардың келісімімен бұзу.
Еңбек шартын жұмыс берушінің бастамасымен
бұзу негіздері.
Еңбек шартын қызметкердің бастамасымен бұзу
тәртібі.
Еңбек шартын тараптардың еркінен тыс мән
жайлар бойынша тоқтату.
Басқа жұмысқа ауыстырудың жағдайлары және
тәртібі.
Жұмыстан шығаруды рәсімдеу.
Еңбек шартының мазмұны және мерзімі.
Еңбек тәртіптемесі,еңбек тәртібі .
Жұмыс уақыты. Тынығу уақыты.
Еңбекке ақы төлеу. Еңбекті нормалау.
Жұмыстан шығару мен басқа жұмысқа
ауыстырудан туатын еңбек дауларын қарау
ерекшеліктері.
Қызметкерлердің
жекелеген
санаттарының еңбегін реттеу ерекшеліктері.
Еңбек саласындағы әлеуметтік әріптестік және
ұжымдық қатынастар. Еңбек қауыпсіздігі және
еңбекті қорғау.
ҚР еңбек заңнамасының сақталуын бақылау.
Аталған пәнді оқыған студенттер: «Қазақстан
Республикасы еңбек құқығы» курсын игеру
нәтижесінде студент:
білуге тиіс: еңбек құқығының негізгі теориялық
мәселелерін, еңбек құқығының басқа құқық
салаларымен
ара
қатанасы
мен
байланыстылығын, әсіресе азаматтық құқық пен

трудового права. Субъекты трудового права.
Принципы трудового права.
Свобода труда и трудовой договор
Понятие трудового договора и его отличие от
смежных
гражданско-правовых
договоров,
связанных с трудом. Стороны трудового
договора:
работник
и
работодатель
(правосубъектность, права и обязанности,
гарантии их осуществления, ответственность).
Содержание трудового договора: а) производные,
б)
непосредственные
(обязательные
и
дополнительные) условия трудового договора.
Испытание при приеме на работу и его правовые
последствия.
Гарантии при заключении трудового договора.
Документы, предъявляемые при заключении
трудового договора. Трудовая книжка. Форма
трудового договора. Оформление приема на
работу. Вступление трудового договора в силу.
Особенности
отдельных
видов
трудовых
договоров
Перевод на другую работу: понятие перевода.
Отличие перевода от перемещения.
Отстранение от работы.
Классификация
оснований
прекращения
трудового договора.
Расторжение трудового договора по взаимному
волеизъявлению сторон.
Расторжение трудового договора по инициативе
работника (по собственному желанию).
Расторжение трудового договора по инициативе
работодателя.
Прекращение
трудового
договора
по
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
Гарантии, связанные с расторжением трудового
договора.
Правовые последствия незаконного перевода и
увольнения работников.
Особенности рассмотрения трудовых споров об
увольнениях и переводах работников.
Ожидаемые результаты изучения: В результате
изучения курса студенты должны детально
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labor law.
Freedom of labor and employment contract
The concept of an employment contract and its
difference from related civil contracts related to work.
Parties to the employment contract: employee and
employer (legal personality, rights and obligations,
guarantees for their implementation, responsibility).
The content of the employment contract: a) derivatives,
b) direct (mandatory and additional) conditions of the
employment contract.
Job test and its legal implications.
Guarantees at the conclusion of an employment
contract. Documents presented at the conclusion of the
employment contract. Employment history. Form of
employment contract. Registration of employment.
Entry into force of an employment contract.
Features of certain types of employment contracts
Transfer to another job: the concept of translation. The
difference between translation and movement.
Suspension from work.
Classification of grounds for termination of an
employment contract.
Termination of the employment contract by mutual
expression of will of the parties.
Termination of the employment contract at the
initiative of the employee (at will).
Termination of the employment contract at the
initiative of the employer.
Termination of the employment contract due to
circumstances beyond the control of the parties.
Guarantees related to termination of the employment
contract.
Legal consequences of illegal transfer and dismissal of
employees.
Features of the consideration of labor disputes about
dismissals and transfers of employees.
Expected results of the study: As a result of studying
the course, students should understand in detail the
theory and practice of the central institution of labor
law - the labor contract.
Along with the conceptual apparatus of the current
state of this institution, a certain interest is the history

азаматтық істер жүргізу құқығымен; еңбек
заңнамасының жүйесі мен оның қағидаларын;
бұл құқықтың міндет мақсаттары мен оның
жүйесін; әлеуметтік әріптестіктің әлеуметтік
еңбектік қатынастардың тиімділігі арттырудағы
мәні мен қажеттілігін білуге; арнаулы курсты
оқып үйрену студенттердің ебек дауларын қарау
және шешу кездерінде туатын заңи мәні бар
жағдайларды үйрену тәжрибесін дамытуға әсерін
тигізмен қатар, оларды жекелеген өмірде
туындайтын қарама қайшылықтарды шешуге
бейімдеп, іс жүргізу құжаттарын дайындап,
оларды қолдануды игеруге.
Студенттерді келешек кәсіби қызыметінде қажет
болатын еңбек құқығының теориясының негізгі
деректерімен қолданыстағы еңбек заңдары мен
оны қолданудағы тәжрибемен таныстырумен
қатар таныстырумен, қатар оларды жеке және
ұжымдық еңбек дауларды қарауда қолданылатын
заңнамаларды тианақы игеруге бағытталған.
игеруге тиіс: өз бетімен еңбек құқығының
нормаларын сараптауды, жекелеген істер
бойынша пікір талас білдіру, сот тәжрибесі мен
мемлекеттік өкілетті органдардың тәжрибесін,
кәзіргі кездегі туындаған жекелеген еңбек
дауларын қарау тәртібі мен тәжрибесін.
Компетенциясы: еңбек дауларын қарау және
шешу
кездерінде туатын заңи мәні бар
жағдайларды үйрену тәжірибесін дамытуға
әсерін тигізмен қатар, студенттерді жекелеген
өмірде туындайтын қарама қайшылықтарды
шешуге бейімдеу, іс жүргізу құжаттарын
дайындау, оларды қолдануды игеру.
Бұл курсты оқып үйренудің нәтижесінде
студенттер еңбек құқығының орталық институты
– еңбек шарты институтының теориялық және де
тәжрибелік мәселелерін тианақты түрде білуге
тиіс.
Бұл институтың кәзіргі кезеңдегі
түсініктемелерін білумен қатар студенттер оның
тарихи дамуын да пысықтап, ол арқылы еңбек
шарты институты өз дамуның нәтижесінде еңбек
құқығының құқық саласы ретінде қалыптасуына

разбираться в вопросах теории и практики
центрального института трудового права –
трудового договора.
Наряду
с
понятийным
аппаратом
современного состояния данного института,
определенный интерес представляет история его
развития, как основополагающего фактора
появления трудового права, как отрасли права.
Именно исторический аспект дает студенту более
детально понять отличие трудового договора от
договоров
по
применению
труда
по
гражданскому праву.
Студент должен не только глубоко усвоить
теорию по вопросам трудовых договоров, но и
должен ориентироваться в плане сравнительного
правоведения,
упрочить
прикладные
юридические
навыки,
необходимые
для
дальнейшей работы по профессии.
Знания: правовые понятия; государственноправовое и конституционное развитие Казахстана
на
исторических
этапах;
особенности
функционирования
правовой
системы
и
государственного
механизма
Республики
Казахстан;
конституционное
устройство
Республики Казахстан; содержание нормативных
правовых актов и теоретических подходов,
определяющих
конкретную
область
его
деятельности, понимать их значение для
реализации
права
в
профессиональной
деятельности;
Умения: творчески применять полученные
знания на практике, уметь перевести новые
знания
в
конкретные
предложения;
самостоятельно
совершенствовать
свою
квалификацию, пополнять знания и приобретать
новые навыки и умения; получать и обрабатывать
необходимую информацию; разбираться в
вводимых
законодательных
новшествах;
логически грамотно выражать и обосновывать
свою точку зрения; использовать компьютерные и
иные инновационные технологии;
Навыки: разработки и составления документов
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of its development, as a fundamental factor in the
emergence of labor law, as a branch of law.
It is the historical aspect that gives the student a more
detailed understanding of the difference between an
employment contract and contracts for the use of labor
under civil law.
The student must not only deeply grasp the theory of
employment contracts, but must also be guided in
terms of comparative law, strengthen the applied legal
skills necessary for further work in the profession.
Knowledge: legal concepts; state-legal and
constitutional development of Kazakhstan at historical
stages; features of the functioning of the legal system
and the state mechanism of the Republic of
Kazakhstan; constitutional structure of the Republic of
Kazakhstan; the content of regulatory legal acts and
theoretical approaches that determine a specific area of
its activity, understand their importance for the
implementation of law in professional activities;
Be able to: creatively apply the acquired knowledge in
practice, be able to translate new knowledge into
concrete proposals; independently improve their
qualifications, replenish knowledge and acquire new
skills; receive and process the necessary information;
to understand the introduced legislative innovations;
Logically competently express and justify their point of
view; use computer and other innovative technologies;
Skills: development and drafting of legal documents,
preparation of reasonable information at the request of
legal entities and individuals; a logical analysis of
problem situations, assimilation and memorization of
the whole range of circumstances and details related to
the area of work performed, establishment and support
of relations with colleagues; establishing and
developing interpersonal relations, taking into account
the implementation of professional duties, interviewing
and advising on legal issues; interrogation and
appearance in court debates;
Competencies: in the application of legal norms and
theories in specific practical situations; legal technique,
the ability to highlight implicit assumptions, see errors
and omissions in the logic of reasoning; make a

арқау болғанымен танысады. Осындай тарихи
бағыт еңбек шартын еңбекті қолдануға
байланысты туатын азаматтық шарттардан
ажырата алуға мүмкіндік береді. Онымен қатар,
студенттер
осы
мәселеге
байланысты
қолданыстарды құқық бастауларын, оның ішінде
негізгі заң актлерін білумен ғана шектелмей, оны
кәсиби тәжрибеде қолдана алатындай деңгейде
игеруге тиіс.
Бағдарлама
жетекшісі:
сеньор-лектор
Чингисбаева А.Е.

KR TUK
2217 /
ZhP RK
2217 /
RELRK
2217

Пән аталуы: ҚРтұрғынүйқұқығы.
Кредит саны(ECTS): 5 кр. (2+1+0).
Пререквизиттері: ҚР Азаматтық құқығы.
Постреквизиттері: жоқ.
Пән
оқыту
мақсаты:
Қазақстан
Республикасының Тұрғын үй құқығының
мақсаты болып, Қазақстан Республикасындағы
тұрғын үй қатынастарын құқықтық реттеуді
оқыту.
Қысқаша
мазмұны:
ҚР
Тұрғын
үй
құқығытұрғын үй құқықтық қатынастарының
пайда болу, өзгертілу және тоқтатылуын
зерттейді және қарастырады, соның ішінде
тұрғын жайға меншік құқығы қатынсатарын,
тұрғын үйді жалдаумен байланысты шарттардан

правового характера, подготовки обоснованной
информации по запросам юридических и
физических
лиц;
логического
анализа
проблемных ситуаций, усвоения и запоминания
всего круга обстоятельств и деталей, относящихся
к участку выполняемой работы, установления и
поддержки связей с коллегами; налаживания и
развития межличностных отношений с учетом
реализации профессиональных обязанностей,
интервьюирования и консультирования по
правовым вопросам; ведения допроса и
выступления в судебных прениях;
Компетенции: в применении правовых норм и
теорий в конкретных практических ситуациях;
юридической технике, умении выделять неявные
предположения, видеть ошибки и упущения в
логике рассуждений; проводить разграничение
между фактами и следствиями;
оценке
значимости аргументов и фактов; разработке
планов и возможной системы действий;
использовании знаний из разных отраслей для
составления плана
решения юридической
проблемы; исследовании всех обстоятельств
юридического дела и принятии обоснованного
решения.
Руководитель
программы:
сеньор-лектор
Чингисбаева А.Е.
Название дисциплины: Жилищное право РК.
Объем в кредитах(ECTS): 5 кр. (2+1+0).
Пререквизиты: Гражданское право РК.
Постреквизиты: нет.
Цель изучения дисциплины: преподавания
дисциплины Жилищное право Республики
Казахстан
является:
изучение
правового
регулирования
жилищных
отношений
в
Республике Казахстан
Краткое содержание: Дисциплина Жилищное
право РК рассматривает и изучает особенности
возникновения, изменения и прекращения
жилищных
правоотношений,
их
видовая
характеристика,
в
частности,
изучаются
отношения собственности на жилое помещение,
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distinction between facts and consequences; assessing
the significance of arguments and facts; developing
plans and a possible system of action; the use of
knowledge from different industries to draw up a plan
for solving a legal problem; the study of all the
circumstances of a legal case and making an informed
decision.
Program Manager: Senior Lecturer Chingisbaeva
A.E.

Name of discipline:Real estate law of the RK
Amount of credits(ECTS): 5 cr. (2 + 1 + 0).
Prerequisites: Civil law of the Republic of
Kazakhstan.
Post requisites: no.
The purpose of the discipline: teaching the discipline
Housing law of the Republic of Kazakhstan is: the
study of the legal regulation of housing relations in the
Republic of Kazakhstan
Summary: Discipline Housing law of the Republic of
Kazakhstan considers and studies the features of the
emergence, change and termination of housing legal
relations, their species characteristics, in particular, the
study of the ownership of a dwelling, relations arising
from rental agreements, in particular, rental housing

туындайтын қатынастарды, мемлекеттік және
жеке тұрғын үй қорынан тұрғын үйді жалға алу
бойынша қатынастарды қарастырады. Курты
оқыту студенттердің тұрғын үй заңнамаларымен,
олардың тұрғын үй қатынастарын реттеу
тәртібімен танстыруды көздейді
Оқыту барысында ҚР тұрғын үй аясында
құқықтық
қамтамасыз
етілудің
әртүрлі
аспектілері, сондай-ақ мемлекеттік тұрғын үй
саясаты, мемлекеттік тұрғын үй қорын басұару,
жеке тұрғын үй құрылысы, тұрғын үй беру
тәртібі мен негіздері сөз болады. Студенттермен
бұл пәнді оқу барысында
алынған білім,
бағытталуы түріне қарамастан,
«Заңтану»
мамандығы бойынша базалық заң білімін алуға
қажет.
Күтілетін оқу нәтижелері: «Тұрғын үй» құқығы
оқу бағдарламасын меңгеру нәтижесінде,
студент аталған пәннің білімін меңгереді, тұрғын
үй құқықтық нормаларды талдауда қабілеттілік
көрсете алады, нақты тұрғын үйлік құқықтық
қатынастар бойынша
құқықтық шешім
қабылдауда дағдыларды қалыптастырады.
Білім: студент білуі қажет:
- тұрғын үй қатынастарының негізін анықтайтын
заң актілерін;
- тұрғын үй құқығының қағидаларын;
- курстың аппараттық түсініктерін;
Іскерлігі:әрекет етуші тұрғын үй заңнамасын
талдай білу; оларды өзінің тәжірибелік
қызметінде сауатты түрде қолдана білу;
нормативтік материалдармен және ғылыми
теориялық материалдармен жұмыс жасау
дағдыларын меңгеру; өзін-өзі әрі қарай дамыту
жолында әдістемелік тәсілдердің анықталған
жиынтығын меңгеру; тұрғын үй құқығы
заңнамаларының
нормаларын
түсіндіру,
талдауды,
соттардық
құқыққолданушылық
тәжірибесінде бағытталуы; алынған білімді
тәжірибеде шығармашылықпен қолдану; жаңа
білімін нақты ұсыныстарға аудара білу; өз
біліктілігін арттыра алу; білімін толықтыру және

отношения, возникающие из договоров найма
жилища, в частности, найма жилья из
государственного и частного жилого фонда.
Изучение курса предполагает ознакомление
студентов
с
основами
жилищного
законодательства,
порядком
и
способами
регулирования жилищных отношений в РК.
В процессе изучения затрагиваются самые
различные аспекты правового обеспечения
жилищной сферы в РК, в том числе
государственная
жилищная
политика,
государственное управление жилищным фондом,
индивидуальное
жилищное
строительство,
порядок и условия предоставления жилья. Знания,
полученные студентами в процессе изучения
данного предмета, необходимы для получения
базового
юридического
образования
по
специальности «Юриспруденция» независимо от
специализации.
Ожидаемые результаты изучения: по итогам
освоения учебной
программы «Жилищное
право»
студент свободно владеет знаниями
данной дисциплины; способен
проявить
уменияв части анализа жилищно-правовых
норм;
применить
навыки относительно
принятия правовых решений по конкретным
жилищным правоотношениям.
Знания: студенты должны знать:
- законодательные акты, определяющие основы
жилищных отношений;
- принципы жилищного права;
- понятийный аппарат курса;
Умения: уметь анализировать действующее
жилищное
законодательство
и
грамотно
применять
его
в
своей
практической
деятельности; овладеть навыками работы с
нормативными
материалами
и
научной
теоретической
литературой;
овладеть
определенной совокупностью методологических
приемов, позволяющих продолжить в будущем
изучение дисциплины путем самообразования.
анализировать и толковать нормы жилищного
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from public and private housing stock. Studying the
course involves introducing students to the basics of
housing legislation, the procedure and methods for
regulating housing relations in the Republic of
Kazakhstan.
The study touches on a variety of aspects of the legal
support of housing in the Republic of Kazakhstan,
including state housing policy, state housing
management, individual housing construction, the
procedure and conditions for providing housing. The
knowledge acquired by students in the process of
studying this subject is necessary to obtain a basic legal
education in the specialty "Jurisprudence" regardless of
specialization.
Expected results of the study: according to the results
of the development of the Housing Law curriculum, the
student is fluent in knowledge of this discipline; able to
show skills in the analysis of housing law; apply skills
regarding the adoption of legal decisions on specific
housing relations.
Knowledge: students should know:
- legislative acts defining the foundations of housing
relations;
- principles of housing law;
- conceptual apparatus of the course;
Be able to: to be able to analyze existing housing
legislation and competently apply it in their practical
activities; master the skills of working with regulatory
materials and scientific theoretical literature; master a
certain set of methodological techniques that allow you
to continue in the future the study of discipline through
self-education. analyze and interpret the norms of
housing legislation, navigate the law enforcement
practice of courts in housing disputes; creatively apply
the knowledge gained in practice, be able to translate
new knowledge into specific proposals; independently
improve their qualifications, replenish knowledge and
acquire new skills; receive and process the necessary
information; to understand the introduced legislative
innovations; Logically competently express and justify
their point of view; use computer and other innovative
technologies.

жаңа дағдылар мен қабілеттіктер қалыптастыру;
қажетті ақпаратты ала білу және өңдеу;
заңнамаларға енгізілген жаңалықтарды талдай
білу; өзінің жеке көзқарасын білдіре алу,
компьютерлік
және
инноацилық
технологияларды пайдалану.
Дағдысы: Заң ғылымының жетістіктерін және
тәжірибесін ескере отырып болашақ заңгердің
құқықтық мәдениеті мен құқықтық білімінің
дәрежесінің көтерілуіне жағдай жасау. Негізгі
теориялар мен қағидаларды меңгере отырып,
тұрғын үй құқығы аясындағы қоғамдық
қатынастарды реттейтін
заңнамаға сәйкес
шешімдер қабылдау.
- тұрғын үй құқығының терминологиясын
білуде; - тұрғын үй құқықтық қатынастарын
реттейтін заңнамамен жұмыста; тұрғын үй
құқықтық нормаларды талдауда, тұрғын үй
қатынастары аясындағы заңдық фактілерді
талдауда, тұрғын үй құқықтық қатынастардың
туындау негіздерін талдауда;
- тұрғын үй
құқықтық қатынастар аясындағы құққолдану
және құққықорғау тәжірибесін талдауда; қазақстандық
тұрғын
үй
заңнамасының
дамуының тарихи этаптарының негіздерін
талдауда; -тұрғын үй құқығының қағидаларын
талдауда; тұрғын жайларды пайдалану бойынша
құқықтық қатынастарды құқықтық реттеуде
дағдылар.
Құқықтық сипаттағы құжаттарды құрастыруда,
заңды және жеке тұлғалардың сұраулары
бойынша
негізді
құжаттар
дайындауға,
проблемалық жағдайларды қисындық талдауда
дағдылар. Жағдайлар шеңберін меңгеру және
сақтау дағдысы, орындалатын жұмыс көлемінде ,
сол жұмысқа қатысты жағдайларды есте сақтау,
кәсіби міндеттерін жүзеге асыруды есепке ала
отырып, ұжыммен байланысты орнату және
байланыста болу; тұлғааралық қарым қатынасты
орнықтыру және дамытуғ құқықтық сұрақтар
бойынша интервью беру және кеңестер беру
дағдылары,
жауап
алу
және
соттық

законодательства,
ориентироваться
в
правоприменительной
практике
судов
по
жилищным
спорам;творчески
применять
полученные знания на практике, уметь перевести
новые знания в конкретные предложения;
самостоятельно
совершенствовать
свою
квалификацию, пополнять знания и приобретать
новые навыки и умения; получать и обрабатывать
необходимую информацию; разбираться в
вводимых
законодательных
новшествах;
логически грамотно выражать и обосновывать
свою точку зрения; использовать компьютерные и
иные инновационные технологии.
Навыки: - представлять правовые аргументы и
комментарии - применения в практической
деятельности
нормативно-правовых
актов,
регулирующих общественные отношения в сфере
жилищного права, и принятия решений в точном
соответствии с законом
- в знании терминологии науки жилищного права;
- в работе с нормативно-правовыми актами,
регулирующими жилищные правоотношения; - в
анализе жилищно-правовых норм, правовых
явлений,
юридических
фактов
в
сфере
жилищного права и возникающих на их
основании жилищно-правовых отношений; - в
анализе
правоприменительной
и
правоохранительной практики в сфере жилищных
правоотношений. основных исторических этапах
развития
казахстанского
жилищного
законодательства
и
принципах
правового
регулирования общественных отношений в сфере
использования
и
эксплуатации
жилых
помещений.
разработки и составления документов правового
характера, подготовки обоснованной информации
по запросам юридических и физических лиц;
логического анализа проблемных ситуаций,
усвоения
и
запоминания
всего
круга
обстоятельств и деталей, относящихся к участку
выполняемой работы, установления и поддержки
связей с коллегами; налаживания и развития
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Skills: - present legal arguments and comments - apply
in practice the legal acts regulating public relations in
the field of housing law, and make decisions in strict
accordance with the law
- knowledge of the terminology of the science of
housing law; - in working with regulatory legal acts
regulating housing legal relations; - in the analysis of
housing law norms, legal phenomena, legal facts in the
field of housing law and housing law relations arising
on their basis; - in the analysis of law enforcement and
law enforcement practice in the field of housing
relations. the main historical stages of the development
of Kazakhstan housing legislation and the principles of
legal regulation of public relations in the use and
operation of residential premises.
development and drafting of legal documents,
preparation of reasonable information at the request of
legal entities and individuals; a logical analysis of
problem situations, assimilation and memorization of
the whole range of circumstances and details related to
the area of work performed, establishment and support
of relations with colleagues; establishing and
developing interpersonal relations, taking into account
the implementation of professional duties, interviewing
and advising on legal issues; conducting interrogations
and speaking in court debates.
Competencies: general cultural competencies (CC):
- realizes the social significance of his future
profession, has a sufficient level of professional legal
awareness;
- able to conscientiously fulfill professional duties,
comply with the principles of ethics of a lawyer
- owns a culture of thinking, is capable of generalizing,
analyzing, perceiving information, setting goals and
choosing ways to achieve it;
- able to logically correctly, reasonedly and clearly
build oral and written speech;
- has a culture of behavior, is ready for cooperation
with colleagues, work in a team;
- has an intolerant attitude towards corrupt behavior,
respects law and law;
- strives for self-development, improving their skills

жарыссөздерге
қатысу.
Құзыреттілік:
жалпымәдени құзыреттілік (ЖҚ):
- өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік
маңызын түсіну, кәсіби құқықтық сананың
қажетті деңгейін игеру;
- кәсіби міндеттерін адал орындау және заңгер
этикасын сақтау;
- ойлау мәдениетін меңгереді, ақпараттарды
топтастыру, талдау, қабылдау, мақсаттылығы
бойынша орналастыру;
- қисынды дұрыс, негізді, анық ауызша және
жазбаша сөйлеу, жеткізу;
- мінез құлық мәдениетіне ие, ұжыммен
жұмыс істей алады;
- сыбайлас жемқорлықтық мінез құлыққа теріс
қарау, сыйымсыз қарым қатынаста болу, құқық
пен заңға сыймен қарау;
- өзін-өзі дамытуға ұмтылады, біліктілік пен
шеберлікті арттыруға ұмтылу
- әлеуметтік
гуманитарлық
және
экономикалық ғылымдардың негізгі ережелерін
пайдалануға қабілетті;
- әлеуметтік маңызы бар мәселелер мен
процестерді талдау қабілеттілігі;
- ақпараттың мәнін және мағынасын түсіне
білу, қазіргі заманғы ақпараттық қоғамның
қауіптерін
ұғыну,
ақпарат
қауіпсіздігін,
мемлекеттік құпия қауіпсізідігін сақтау;
- ақпараттарды алу, сақтау, талдаудың негізгі
әдістерін меңгереді, ақпараттарды басқаруда
компьютермен
жұмыс
дағдыларын
қалыптастырады
- бас компютерлік желілердегі ақпараттармен
жұмыс істеу;
- шет ел тілінде кәсіби қарым қатынас жасау
дағдыларын меңгеру;
- саламатты өмір салтын сақтау дағдыларына
ие, спортпен шұғылдануға қатысады.
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
- Нормативтік қызметте:
- Өзінің кәсіби қызметінің бағытына сәйкес
нормативтік құқықтық актілерді дайындауға

межличностных отношений с учетом реализации
профессиональных
обязанностей,
интервьюирования и консультирования по
правовым вопросам; ведения допроса и
выступления в судебных прениях.
Компетенции: общекультурные компетенции
(ОК):
- осознает социальную значимость своей
будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания;
- способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста;
- владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
- способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
- обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе;
- имеет
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону;
- стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
- способен использовать основные положения
и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;
- способен анализировать социально значимые
проблемы и процессы;
- способен понимать сущность и значение
информации
в
развитии
современного
информационного общества, сознавать опасности
и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны;
- владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации,
имеет
навыки
работы
с
компьютером
как
средством
управления
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and mastery;
- able to use the basic principles and methods of social,
humanitarian and economic sciences in solving social
and professional problems;
- able to analyze socially significant problems and
processes;
- able to understand the essence and importance of
information in the development of the modern
information society, recognize the dangers and threats
that arise in this process, comply with the basic
requirements of information security, including the
protection of state secrets;
- owns the basic methods, methods and means of
obtaining, storing, processing information, has
computer skills as a means of information
management;
- able to work with information in global computer
networks;
- owns the necessary skills for professional
communication in a foreign language;
- owns the skills of maintaining a healthy lifestyle,
participates in physical education and sports;
professional competencies (PC):
in standard-setting activities:
- able to participate in the development of legal acts in
accordance with the profile of his professional activity;
in law enforcement:
- able to carry out professional activities on the basis of
a developed legal consciousness, legal thinking and
legal culture;
- able to ensure compliance with legislation by legal
entities;
- able to make decisions and perform legal actions in
strict accordance with the law;
- able to apply regulatory legal acts, implement the
norms of substantive and procedural law in
professional activities;
- able to legally qualify facts and circumstances;
- owns skills in preparing legal documents;
in expert advisory activities:
- I am ready to take part in the legal examination of
draft regulatory legal acts, including in order to identify

қатысу;
- құқыққолданушылық қызметте:
- дамыған
құқықтық
санасының
және
құқықтық мәдениетінің негізінде кәсіби қызметін
жүзеге асыру;
- құқық субъектілерімен заңдардың сақталуын
қамтамасыз етуге қабілеттілік;
- шешімдер қабылдау және заңға сәйкес
заңдық іс әрекеттер жасау;;
- нормативтік құқықтық актілер нормаларын
қолдану және кәсіптік қызметінде материалдық
және процессуалдық нормаларды жүзеге асыру;
- фактілерді заңдық түрде дұрыс саралау;
- заңи құжаттарды дайындау дағдылары;
сараптамалық-кеңестік қызметте:
- нормативтік
құқықтық
актілердің
жобаларына заң сараптамасын жүргізуге қатысу,
соның ішінде, олардағы сыбайлас жемқорлыққа
жол беретін, жағдай туғызатын нормаларды
анықтауда;
- әртүрлі
құқықтық
актілерді
талдауға
қабілетті;
- білікті құқықтық қорытындылар жасау
қабілеттілігі; кеңестер беру қабілеттілігі.
- Аталған мақсаттарды қою, студентттің кезкелген кәсіби ортада кәсіби құзыреттілігін
қалыптастыруға,
жалпы
мәдениеттік
құзыреттілікті
қалыптастыру,
жетілдіру,
дамыту..
Бағдарлама жетекшісі:з.ғ.м., сеньор-лектор
Чингисбаева А.Е.

информацией;
- способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях;
- владеет
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном
языке;
- владеет навыками ведения здорового образа
жизни, участвует в занятиях физической
культурой и спортом;
профессиональные компетенции (ПК):
в нормотворческой деятельности:
- способен
участвовать
в
разработке
нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
в правоприменительной деятельности:
- способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
- способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства субъектами права;
- способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
- способен применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
- способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
- владеет навыками подготовки юридических
документов;
в экспертно-консультационной деятельности:
- готов принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции;
- способен толковать различные правовые
акты;
- способен
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности.
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provisions in them that contribute to the creation of
conditions for corruption;
- able to interpret various legal acts;
- able to give qualified legal opinions and advice in
specific types of legal activity.
The setting of these goals is aimed at the formation of
professional competencies and general cultural (supraprofessional) competencies, which are a prerequisite
for the timely adaptation of a student in any
professional environment.
Program
Manager:
m.l.
Senior
Lecturer
Dilmukhametov S.L.
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KKO 2218 /
PO 2218 /
LEA 2218

Пән аталуы: Құқық қорғау органдары
Кредит саны(ECTS): 3(1+1+0).
Пререквизиттер:
Мемлекет және құқық
теориясы,
ҚР
азаматтық
құқығы,
ҚР
конституциялық құқығы.
Постреквизиттер:
Ювеналды
юстиция,
Азаматтық процестік құқық, Халықаралық жеке
құқық, Нотариат, Адвокатура, Тұрғын үй
құқығы, Жер құқығы.
 Пән оқыту мақсаты: "Құқық қорғау
органдары"
пәнін
оқытудың
мақсатыҚазақстандағы құқық қорғау органдарының
негізгі
түсініктері
мен
жүйесін
оқу,
студенттердің құқық қорғау органдары жүйесінің
құрылымдық элементтерінің бір-бірімен және
басқа
да
мемлекеттік
және
қоғамдық
құрылымдармен
өзара
іс-қимылының
принциптері мен көлемдері туралы нақты
түсініктерін қалыптастыру.
"Құқық қорғау
органдары" пәні заң ғылымы мен заң білімі
жүйесіндегі теориялық және практикалық
бейіндегі өзіндік кешенді ғылыми және оқу пәні
болып табыладыазаматтардың жеке өміріне,
жеке және отбасылық құпиясына құқықтарының
бұзылуына, сондай-ақ отбасының ісіне жөнсіз
араласуына
жол
бермеу."Құқық
қорғау
органдары" пәні дәстүрлі түрде құқық қорғау
қызметінің
барлық
нысандары
мен
көріністерінде, құқық қорғау органдарының
құзыреттілігінде жалпы түсінік беретін кешенді
тәртіп ретінде қарастырылады. Пәнді оқу
нәтижесінде студенттің құқық қорғау органдары
жүйесін өз бетінше ұғыну, талдау және білікті
сын, сот реформасын жүзеге асыру концепциясы

Постановка данных целей направлена на
формирование профессиональных компетенций и
общекультурных
(надпрофессиональные)
компетенций, являющиеся предпосылкой для
своевременной адаптации студента в любой
профессиональной среде.
Руководитель программы: м.ю.н., сеньорлектор Дильмухаметов С.Л.
Название дисциплины: Правоохранительные
органы
Объем в кредитах(ECTS): 3(1+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права;
Гражданское право РК; Конституционное право
РК.
Постреквизиты:
Ювенальная
юстиция.
Гражданское
процессуальное
право,
Международное частное право, Нотариат,
Адвокатура, Жилищное право, Земельное право.
Цель
изучения
дисциплины:
Целью
преподавания дисциплины «Правоохранительные
органы» являются изучение основных понятий и
системы
правоохранительных
органов
в
Казахстана, формирование у студентов четкого
представления
о принципах
и
объемах
взаимодействия структурных элементов системы
правоохранительных органов друг с другом и
иными государственными и общественными
структурами. Дисциплина «Правоохранительные
органы» является самостоятельной комплексной
научной и учебной дисциплиной теоретического
и
практического
профилей
в
системе
юридических наук и юридического образования
Дисциплина
«Правоохранительные
органы»
традиционно рассматривается как комплексная
дисциплина, дающая общее представление о
правоохранительной деятельности во всех ее
формах
и
проявлениях,
компетенции
правоохранительных органов. Итогом изучения
курса является формирование у студента навыков
самостоятельного
осмысления,
анализа
и
квалифицированной
критики
системы
правоохранительных органов, концепции и
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Name of discipline: Law enforcement agencies
The amount of credits(ECTS): 3(1+1+0).
Prerequisites: Theory of State and Law; Civil Law of
the Republic of Kazakhstan; Constitutional Law of of
the Republic of Kazakhstan.
Postrequisites: Juvenile Justice. Civil Procedure Law,
Private International Law, Notary, Bar, Housing Law,
Land Law.
The purpose of the academic discipline: The
purpose of teaching the discipline "Law enforcement
agencies" is to study the basic concepts and system of
law enforcement agencies in Kazakhstan, to form a
clear understanding of the principles and scope of
interaction of structural elements of the law
enforcement system with each other and other state and
public structures. The discipline "Law enforcement
agencies" is an independent complex scientific and
educational discipline of theoretical and practical
profiles in the system of legal sciences and legal
education.
The discipline "Law enforcement agencies" is
traditionally considered as a comprehensive discipline
that gives a General idea of law enforcement in all its
forms and manifestations, the competence of law
enforcement agencies. The result of the course is the
formation of the student's skills of independent
understanding, analysis and qualified criticism of the
law enforcement system, the concept and results of its
implementation of judicial reform, allows the student
to decide on the choice of future profession.
Summary:Like any other discipline, the course "Law
enforcement agencies" is based on the provisions of
constitutional law, however, this discipline is of a
primary (general introductory) complex nature and as it

мен нәтижелерін қалыптастыру болып табылады,
студентке
Болашақ
мамандық
таңдауын
анықтауға мүмкіндік береді.
Қосымша мазмұны: : Кез келген басқа пән
сияқты, "құқық қорғау органдары" курсы
конституциялық құқық ережелеріне негізделеді,
сонымен қатар бұл пән бастапқы (жалпы
таныстыру) кешенді сипатқа ие және студентті
әр түрлі құқықтық пәндердің материалдарын
кейіннен меңгеруге қалай дайындайды.
Күтілетін оқу нәтижелері:
"Құқық қорғау органдары" пәні аясында құқық
қорғау органдарының түсінігі мен құрылымы,
құқық қорғау қызметі Мемлекеттік қызмет
бағыттарының бірі ретінде, билікті бөлу
жүйесіндегі сот төрелігі мен сот билігі
зерттеледі.
Білім:
 дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау,
құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті
жүзеге асырудың негізгі қағидаларын;
 заңға сәйкес заң әрекеттерін жасау,
шешімдерін қабылдаудың негізгі қағидаларын;
 кәсіби қызметте нормативтік құқықтық
актілерді
қолданудың,
материалды
және
процессуалды нормаларын жүзеге асырудың
негізгі қағидаларын;
 фактілер
мен
мән-жайларды
дұрыс
саралаудың негізгі қағидаларын;
 заң
құжаттарын
даярлаудың
негізгі
ережелерін;
 адам және азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын сақтау және қорғаудың,
тұлғаның ар-ождан, қадір-қасиетін қадірлеудің
қағидалары мен нормаларын;
 құқықбұзушылықтарын анықтау, жолын кесу
әдістері және тәсілдері;
 әртүрлі нормативтік құқықтық актілерін
талқылау ережелері.
Іскерлігі:
 дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау,
құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті

результатов ее претворения судебной реформы,
позволяет студенту определиться с выбором
будущей профессии.
Краткое содержание: Как и любая другая
дисциплина, курс «Правоохранительные органы»
базируется на положениях конституционного
права, вместе с тем данная дисциплина носит
первичный
(обще
ознакомительный)
комплексный характер и как бы подготавливает
студента к последующему усвоению материала
различных правовых дисциплин.
Ожидаемые результаты изучения: В рамках
дисциплины
«Правоохранительные
органы»
исследуется совершенно специфический предмет
– понятие и структура правоохранительных
органов, правоохранительная деятельность как
одно
из
направлений
государственной
деятельности, правосудие и судебная власть в
системе разделения властей.
Знания:
 основные
принципы
осуществления
профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры;
 основные принципы принятия решения и
совершения юридических действий в точном
соответствии с законом;
 основные
принципы
применения
нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
 основные
принципы
правильной
квалификации фактов и обстоятельств;
 основные правила подготовки юридических
документов;
 принципы и нормы уважения чести и
достоинства личности, соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина;
 методы и способы выявления, пресечения
правонарушений;
 правила толкования различных правовых
актов.
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prepares the student for the subsequent assimilation of
the material of various legal disciplines.
Expected results of the study: the discipline "Law
enforcement agencies" explores a very specific subject
– the concept and structure of law enforcement
agencies, law enforcement as one of the areas of state
activity, justice and judicial power in the system of
separation of powers.
Knowledge:
- basic principles of professional activity based on
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
- the basic principles of making decisions and carrying
out legal actions in strict accordance with the law;
- the basic principles of application of normative legal
acts, implementation of substantive and procedural law
norms in professional activity;
- the basic principles of the correct qualification of
facts and circumstances;
- the basic rules for the preparation of legal documents;
- the principles and norms of respect for the honour and
dignity of the individual, observance and protection of
human and civil rights and freedoms;
- methods for the detection and suppression of
offences;
- rules for the interpretation of various legal
instruments.
Abilities:
- to carry out professional activity on the basis of
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
- to use the basic principles of making decisions and
carrying out legal actions in strict accordance with the
law;
- to use the basic principles of application of normative
legal acts, implementation of substantive and
procedural law norms in professional activity;
- to use the basic principles of the correct qualification
of facts and circumstances;
- the basic rules for the preparation of legal documents;
- to use the principles and norms of respect for the
honour and dignity of the individual, observance and

жүзеге асыру;
 заңға сәйкес заң әрекеттерін жасау,
шешімдерін қабылдаудың негізгі қағидаларын
пайдалану;
 кәсіби
қызметте
материалды
және
процессуалды құқық нормаларын
іске
асырудың, нормативтік құқықтық актілерді
қолданудың негізгі қағидаларын пайдалану;
 фактілер
мен
мән-жайларды
дұрыс
саралаудың негізгі қағидаларын пайдалану;
 заң
құжаттарын
даярлаудың
негізгі
ережелерін пайдалану;
 адам және азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын сақтау және қорғаудың,
тұлғаның ар-ождан, қадір-қасиетін қадірлеудің
қағидалары мен нормаларын пайдалану;
 құқықбұзушылықтарын
анықтау,
жолын
кесудің әдістері мен тәсілдерін пайдалану;
 әртүрлі нормативтік құқықтық актілерін
талқылау ережелерін қолдана алу.
Дағдысы:
 дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау,
құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті
жүзеге асырудың негізгі қағидалары аясында;
 заңға сәйкес заң әрекеттерін жасау,
шешімдерін қабылдаудың негізгі қағидалары
аясында;
 кәсіби
қызметте
материалды
және
процессуалды құқық нормаларын, нормативтік
құқықтық актілерді қолдану аясында қағидалары
аясында;
 фактілер
мен
мән-жайларды
дұрыс
саралаудың негізгі қағидалары аясында;
 заң
құжаттарын
даярлаудың
негізгі
ережелерін қолдану аясында;
 әртүрлі нормативтік құқықтық актілерін
талқылау тәсілдері қолдану аясында.
Құзыреттілігі:
- жалпы мәдени компетенциялар (ЖК):
өз кәсіби міндеттерін адал орындау, заңгер этика
қағидаларын сақтау;

Умения:
 осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
 использовать основные принципы принятия
решения и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
 использовать основные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
 использовать основные принципы правильной
квалификации фактов и обстоятельств;
 основные правила подготовки юридических
документов;
 использовать принципы и нормы уважения
чести и достоинства личности, соблюдения и
защиты прав и свобод человека, и гражданина;
 использовать методы и способы выявления,
пресечения правонарушений;
 использовать правила толкования различных
правовых актов.
Навыки:
 профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры;
 использования основных принципов принятия
решения и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
 использования
основных
принципов
применения нормативных правовых актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
 правильной
квалификации
фактов
и
обстоятельств;
 подготовки юридических документов;
 толкования различных правовых актов.
Компетенции:
- общекультурные компетенции (ОК):
добросовестно исполнять профессиональные
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protection of human and civil rights and freedoms;
- to use methods and techniques for the detection and
suppression of offences;
- to use the rules of interpretation of various legal acts.
Skills:
- professional skills based on developed legal
awareness, legal thinking and legal culture;
- in using the basic principles of decision making and
performing legal actions in strict accordance with the
law;
- skills in using the basic principles of applying
normative legal acts, implementing the norms of
substantive and procedural law in professional
activities;
- the correct qualification of facts and circumstances;
- preparation of legal documents;
- interpretation of various legal acts.
Сompetencies:
- general cultural competence (GC):
to perform professional duties in good faith, to observe
the principles of lawyer ethics;
have a culture of thinking, the ability to summarise,
analyse, perceive information, set goals and choose
how to achieve them;
is able to formulate verbal and written speech logically
correctly, argumentatively and clearly;
have an intolerant attitude towards corrupt behaviour
and respect the law;
aspires to self-development, improvement of one's
skills and abilities.
- professional competence (PC):
- to carry out professional activities on the basis of the
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
- make decisions and perform legal actions in strict
accordance with the law;
- apply normative legal acts, implement the norms of
substantive and procedural law in professional
activities;
- legally correctly qualify the facts and circumstances;
- have the skills to prepare legal documents;
- to respect the honor and dignity of the individual, to

OK2218 /
SP 2218 /
FL 2218

ойлау мәдениетін үйрену, ақпаратты жалпылау,
талдау, алу мүмкіндіктерін үйрену, мақсаттарды
қою және оған жету жолдарын таңдау қабілетіне
ие болу;
ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық
тұрғыдан дұрыс, дәлелді және айқын жүзеге
асыру;
жемқорлық жүріс-тұрысқа жол бермеу, заң мен
құқықты қадірлеу;
өзінен өзі білімділігін жоғарылатуға ынтасы, өз
біліктілігін және шеберлілігін көтеру.
- кәсіби компетенциялар (КК):
дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және
құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметін
жүзеге асыру;
заңға сәйкес заң әрекеттерін жасау және
шешімдер қабылдау;
кәсіби қызметте нормативтік құқықтық актілерді
қолдану, материалды және процессулды құқық
нормаларын жүзеге асыру;
заңи тұрғыдан фактілер мен мән-жайларды
дұрыс саралау;
заң құжаттарын әзірлеу дағдыларына ие болу;
адамның ар-ождан және қадір-қасиетін қадірлеу,
адам
және
азаматтың
құқықтары
мен
бостандықтарын сақтау және қорғау;
қылмыстарды,
өзге
құқықбұзушылықтарды
аңықтау, жолын кесу, ашу және тергеу;
жемқорлық жүріс-тұрысын анықтау, баға беру
және оған жол бермеуге жәрдемдесу;
заңи және өзге құжаттамада кәсіби қызметтің
нәтижелерін дұрыс және толық көрсету;
әртүрлі құқықтық актілерге түсінік беру.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Н.Д.Тлешалиев

обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
иметь нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и
закону;
стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства.
- профессиональные компетенции (ПК):
осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
владеть навыками подготовки юридических
документов;
уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина;
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения;
выявлять,
давать
оценку коррупционного
поведения и содействовать его пресечению;
правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
толковать различные правовые акты.
Руководитель программы: м.ю.н., сеньорлектор Н.Д.Тлешалиев

observe and protect the rights and freedoms of a person
and of a citizen;
- identify, suppress, disclose and investigate crimes and
other offences;
- identify, assess and prevent corrupt behavior;
-correctly and fully reflect the results of professional
activities in legal and other documentation;
interpret various legal acts.

Пән аталуы: Отбасы құқығы
Кредит саны(ECTS): 3(1+1+0).
Пререквизиттер:
Мемлекет

Название дисциплины: Семейное право
Объем в кредитах(ECTS): 3(1+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права;

Name of discipline: Family Law
The amount of credits(ECTS): 3(1+1+0).
Prerequisites: Theory of State and Law; Civil Law of

және

құқық
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Head of the educational program: Master of
Juridical Sciences, senior-lecturer N.D. Tleshaliyev

теориясы,
ҚР
азаматтық
құқығы,
ҚР
конституциялық құқығы.
Постреквизиттер:
Ювеналды
юстиция,
Азаматтық процестік құқық, Халықаралық жеке
құқық, Нотариат, Адвокатура, Тұрғын үй
құқығы, Жер құқығы.
Пән оқыту мақсаты: студенттерге неке-отбасы
заңнамасы
нормаларын
теориялық
және
салыстырмалы талдау негізінде
отбасылыққұқықтық реттеу аясында білім кешенін беру.
Қарастырылатын пәннің мазмұны бағытталады:
- отбасыны нығайту;
- отбасылық қатынастарды бір-бірін сүю және
сыйлау,өзара жәрдемдесу жәнеотбасы алдында
оның барлық мүшелерінің жауапкершілігі
сезімдері негізінде құру;
- тұлғаның
мүдделері
толық
қанағаттандырылатын және отбасының әрбір
мүшесінің еркін дамуы мен қолайлы өмір сүруін,
балалар тәрбиелеуді қамтамасыз ететін қажетті
жағдайлар жасалатын қатынастарды отбасыда
орнату үшін барынша қолайлы құқықтық
жағдайлар жасау;
- отбасы мүшелерінің өз құқықтарын еш
кедергісіз жүзеге асыруын, ал қажет жағдайда
осы құқықтардың қорғалуын қамтамасыз ету;
- азаматтардың жеке өміріне, жеке және
отбасылық
құпиясына
құқықтарының
бұзылуына, сондай-ақ отбасының ісіне жөнсіз
араласуына жол бермеу;
Қосымша мазмұны:«ҚР отбасы құқығы» пәні
біздің республикамызда неке институтының
пайда болуы және дамуы тарихын, асырап
алуды, ерлі-зайыптылардың мүліктік құқықтары,
ата-ана құқықтық қатынастарын, қамқорлық
және қорғаншылық, патронат,азаматтық хал
актілерін тіркеуді, орын алып жатқан және
келешек өзгерістердің серпінін, сондай-ақ шет
елдердегі отбасы заңнамасының ерекшеліктерін
қарастырады және зерттейді.
Отбасы құқығы қоғамдық қатынастардың ерекше
түрін реттейді – некеге тұру, отбасы құру,

Гражданское право РК; Конституционное право
РК.
Постреквизиты:
Ювенальная
юстиция.
Гражданское
процессуальное
право,
Международное частное право, Нотариат,
Адвокатура, Жилищное право, Земельное право.
Цель изучения дисциплины: предоставить
студентам комплекс знаний в области семейноправового
регулирования,
на
основе
теоретического и практического анализа норм
брачно-семейного законодательства.
Содержание
рассматриваемой
дисциплины
направлено на:
укрепление семьи;
построение семейных отношений на
чувствах
взаимной
любви
и
уважения,
взаимопомощи и ответственности перед семьей
всех ее членов;
установление
правовых
условий,
максимально благоприятных для установления в
семье таких отношений, при которых нашли бы
свое полное удовлетворение интересы личности и
были
созданы
необходимые
условия,
обеспечивающие достойную жизнь и свободное
развитие каждого члена семьи, воспитание детей;
обеспечение
беспрепятственного
осуществления членами семьи своих прав, а в
случае необходимости защиты этих прав;
недопущение нарушения прав граждан на
защиту частной жизни, личную и семейную
тайну, а также произвольного вмешательства
кого-либо в дела семьи.
Краткое содержание: Дисциплина «Семейное
право РК» рассматривает и изучает историю
возникновения и развития института брака,
усыновления, имущественных прав супругов,
родительских
правоотношений,
опеки
и
попечительства, патроната, регистрации актов
гражданского
состоянии,
в
нашей
республике,динамики происходящих и будущих
перемен, а также особенности семейного
законодательства в зарубежных странах.
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the Republic of Kazakhstan; Constitutional Law of the
Republic of Kazakhstan.
Postrequisites: Juvenile Justice. Civil Procedure Law,
Private International Law, Notary, Bar, Housing Law,
Land Law.
The purpose of studying the academic discipline: to
provide students with a complex of knowledge in the
field of family law, based on theoretical and practical
analysis of the norms of marriage and family law.
The content of thisacademic discipline is aimed at:
- strengthening of the family;
- building family relations on the feelings of mutual
love and respect, mutual assistance and responsibility
to the family of all its members;
- establishing the legal conditions as conducive as
possible to the establishment of family relations in
which the interests of the individual are fully satisfied
and the necessary conditions are created to ensure a
decent life and the free development of each family
member and the rearing of children;
- ensuring the unhindered exercise by family members
of their rights and, if necessary, the protection of those
rights;
- preventing violations of citizens' rights to protection
of their private life, personal and family secrets, and
arbitrary interference in family affairs.
Summary: The academic discipline "Family Law of
the Republic of Kazakhstan" considers and studies the
history of origin and development of the institution of
marriage, adoption, property rights of spouses, parental
legal relations, guardianship and trusteeship, patronage,
registration of acts of civil status in our republic, the
dynamics of current and future changes, as well as
features of family law in foreign countries.
Family law regulates a special type of social relations relations between people in connection with marriage,
family formation, birth and upbringing of children. The
totality of these relations is the subject of family law.
Accordingly, the subject of family law is the social
relations arising from marriage, kinship and the
acceptance of children for upbringing in the family.
Public relations governed by family law are divided by

балаларды туу және тәрбиелеуге байланысты
адамдар
арасындағы
қатынастар.
Осы
қатынастардың жиынтығы отбасы құқығының
пәнін құрайды. Тиісінше, отбасы құқығының
пәні – бұл некеден, қандық туысқандықтан,
балаларды
отбасыға
тәрбиелеуге
алудан
туындайтын
қоғамдық қатынастар. Отбасы
құқығымен реттелетін қоғамдық қатынастар
өзінің әлеуметтік мәні бойынша жеке мүліктік
емес және мүліктік қатынастар болып бөлінеді.
Күтілетін оқу нәтижелері:
Қазіргі оқыту әдістемелерін қолдану арқылы
«Отбасы құқығы» пәнін оқу неке-отбасылық
қатынастары аясында пайда болатын әртүрлі
жағдайларды
және
міндеттерді
шешуге
жәрдемдесетін білімдер алуға және дағдылар
қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Студенттердің мәселелерді жүйелі түрде талдау
жасауынтәжірибе жүзіндедамыту отбасылыққұқықтық институттарын реттеудің теориялық
тәсілдемелері негіздемесін, сондай-ақ отбасы
құқығы
субъектілері
арасындағы
даулар
бойынша құқық қолдану және сот тәжірибесінің
ерекшеліктерін меңгеруге мүмкіндік береді.
Білім:
o дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау,
құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті
жүзеге асырудың негізгі қағидаларын;
o заңға сәйкес заң әрекеттерін жасау,
шешімдерін қабылдаудың негізгі қағидаларын;
o кәсіби қызметте нормативтік құқықтық
актілерді
қолданудың,
материалды
және
процессуалды нормаларын жүзеге асырудың
негізгі қағидаларын;
o фактілер
мен
мән-жайларды
дұрыс
саралаудың негізгі қағидаларын;
o заң
құжаттарын
даярлаудың
негізгі
ережелерін;
o адам және азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын сақтау және қорғаудың,
тұлғаның ар-ождан, қадір-қасиетін қадірлеудің
қағидалары мен нормаларын;

Семейное право регулирует особый вид
общественных отношений - отношения между
людьми в связи со вступлением в брак, созданием
семьи, рождением и воспитанием детей.
Совокупность этих отношений и составляет
предмет семейного права. Соответственно,
предмет семейного права - это общественные
отношения, возникающие из брака, кровного
родства, принятия детей на воспитание в семью.
Общественные
отношения,
регулируемые
семейным правом, подразделяются по своей
социальной сути на личные неимущественные и
имущественные отношения.
Ожидаемые результаты изучения:изучение
юридической дисциплины «Семейное право» с
применением
современных
методик
преподавания позволит привить знания и
выработать навыки, позволяющие решать
различные задачи и ситуации, возникающие в
сфере брачно-семейных отношений.
Практическое развитие у студентов системного
анализа проблем позволяет не только усваивать
обоснование
теоретических
подходов
регламентаций семейно-правовых институтов, но
и особенности правоприменительной и судебной
практики по спорам между субъектами семейного
права.
Знания:
- основные
принципы
осуществления
профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры;
- основные принципы принятия решения и
совершения юридических действий в точном
соответствии с законом;
- основные
принципы
применения
нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
- основные
принципы
правильной
квалификации фактов и обстоятельств;
- основные правила подготовки юридических
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their social nature into personal non-property and
property relations.

The expected results of the study: the study of the
legal discipline "Family law" with the use of modern
teaching methods will make it possible to instil
knowledge and develop skills to solve various
problems and situations arising in the area of marriage
and family relations.
The practical development of students' systematic
analysis of problems allows them not only to master
the justification of theoretical approaches to the
regulation of family law institutions, but also the
peculiarities of law enforcement and judicial practice in
disputes between subjects of family law.
Knowledge:
- basic principles of professional activity based on
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
- the basic principles of making decisions and carrying
out legal actions in strict accordance with the law;
- the basic principles of application of normative legal
acts, implementation of substantive and procedural law
norms in professional activity;
- the basic principles of the correct qualification of
facts and circumstances;
- the basic rules for the preparation of legal documents;
- the principles and norms of respect for the honour and
dignity of the individual, observance and protection of
human and civil rights and freedoms;
- methods for the detection and suppression of
offences;
- rules for the interpretation of various legal
instruments.
Abilities:
- to carry out professional activity on the basis of
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
- to use the basic principles of making decisions and

o құқықбұзушылықтарын анықтау, жолын кесу
әдістері және тәсілдері;
o әртүрлі нормативтік құқықтық актілерін
талқылау ережелері.
Іскерлігі:
o дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау,
құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті
жүзеге асыру;
o заңға сәйкес заң әрекеттерін жасау,
шешімдерін қабылдаудың негізгі қағидаларын
пайдалану;
o кәсіби
қызметте
материалды
және
процессуалды құқық нормаларын
іске
асырудың, нормативтік құқықтық актілерді
қолданудың негізгі қағидаларын пайдалану;
o фактілер
мен
мән-жайларды
дұрыс
саралаудың негізгі қағидаларын пайдалану;
o заң
құжаттарын
даярлаудың
негізгі
ережелерін пайдалану;
o адам және азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын сақтау және қорғаудың,
тұлғаның ар-ождан, қадір-қасиетін қадірлеудің
қағидалары мен нормаларын пайдалану;
o құқықбұзушылықтарын
анықтау,
жолын
кесудің әдістері мен тәсілдерін пайдалану;
o әртүрлі нормативтік құқықтық актілерін
талқылау ережелерін қолдана алу.
Дағдысы:
- дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау,
құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті
жүзеге асырудың негізгі қағидалары аясында;
- заңға сәйкес заң әрекеттерін жасау,
шешімдерін қабылдаудың негізгі қағидалары
аясында;
- кәсіби
қызметте
материалды
және
процессуалды құқық нормаларын, нормативтік
құқықтық актілерді қолдану аясында қағидалары
аясында;
- фактілер
мен
мән-жайларды
дұрыс
саралаудың негізгі қағидалары аясында;
- заң
құжаттарын
даярлаудың
негізгі
ережелерін қолдану аясында;

документов;
- принципы и нормы уважения чести и
достоинства личности, соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина;
- методы и способы выявления, пресечения
правонарушений;
- правила толкования различных правовых
актов.
Умения:
- осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
- использовать основные принципы принятия
решения и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
- использовать основные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
- использовать основные принципы правильной
квалификации фактов и обстоятельств;
- основные правила подготовки юридических
документов;
- использовать принципы и нормы уважения
чести и достоинства личности, соблюдения и
защиты прав и свобод человека, и гражданина;
- использовать методы и способы выявления,
пресечения правонарушений;
- использовать правила толкования различных
правовых актов.
Навыки:
- профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры;
- использования основных принципов принятия
решения и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
- использования
основных
принципов
применения нормативных правовых актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
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carrying out legal actions in strict accordance with the
law;
- to use the basic principles of application of normative
legal acts, implementation of substantive and
procedural law norms in professional activity;
- to use the basic principles of the correct qualification
of facts and circumstances;
- the basic rules for the preparation of legal documents;
- to use the principles and norms of respect for the
honour and dignity of the individual, observance and
protection of human and civil rights and freedoms;
- to use methods and techniques for the detection and
suppression of offences;
- to use the rules of interpretation of various legal acts.
Skills:
- professional skills based on developed legal
awareness, legal thinking and legal culture;
- in using the basic principles of decision making and
performing legal actions in strict accordance with the
law;
- skills in using the basic principles of applying
normative legal acts, implementing the norms of
substantive and procedural law in professional
activities;
- the correct qualification of facts and circumstances;
- preparation of legal documents;
- interpretation of various legal acts.
Сompetencies:
- general cultural competence (GC):
to perform professional duties in good faith, to observe
the principles of lawyer ethics;
have a culture of thinking, the ability to summarise,
analyse, perceive information, set goals and choose
how to achieve them;
is able to formulate verbal and written speech logically
correctly, argumentatively and clearly;
have an intolerant attitude towards corrupt behaviour
and respect the law;
aspires to self-development, improvement of one's
skills and abilities.
- professional competence (PC):
- to carry out professional activities on the basis of the

- әртүрлі нормативтік құқықтық актілерін
талқылау тәсілдері қолдану аясында.
Құзыреттілігі:
- жалпы мәдени компетенциялар (ЖК):
өз кәсіби міндеттерін адал орындау, заңгер этика
қағидаларын сақтау;
ойлау мәдениетін үйрену, ақпаратты жалпылау,
талдау, алу мүмкіндіктерін үйрену, мақсаттарды
қою және оған жету жолдарын таңдау қабілетіне
ие болу;
ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық
тұрғыдан дұрыс, дәлелді және айқын жүзеге
асыру;
жемқорлық жүріс-тұрысқа жол бермеу, заң мен
құқықты қадірлеу;
өзінен өзі білімділігін жоғарылатуға ынтасы, өз
біліктілігін және шеберлілігін көтеру.
- кәсіби компетенциялар (КК):
дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және
құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметін
жүзеге асыру;
заңға сәйкес заң әрекеттерін жасау және
шешімдер қабылдау;
кәсіби қызметте нормативтік құқықтық актілерді
қолдану, материалды және процессулды құқық
нормаларын жүзеге асыру;
заңи тұрғыдан фактілер мен мән-жайларды
дұрыс саралау;
заң құжаттарын әзірлеу дағдыларына ие болу;
адамның ар-ождан және қадір-қасиетін қадірлеу,
адам
және
азаматтың
құқықтары
мен
бостандықтарын сақтау және қорғау;
қылмыстарды,
өзге
құқықбұзушылықтарды
аңықтау, жолын кесу, ашу және тергеу;
жемқорлық жүріс-тұрысын анықтау, баға беру
және оған жол бермеуге жәрдемдесу;
заңи және өзге құжаттамада кәсіби қызметтің
нәтижелерін дұрыс және толық көрсету;
әртүрлі құқықтық актілерге түсінік беру.
Бағдарлама жетекшісі: Кумысбекова Ж.Т.

- правильной
квалификации
фактов
и
обстоятельств;
- подготовки юридических документов;
- толкования различных правовых актов.
Компетенции:
- общекультурные компетенции (ОК):
добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
иметь нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и
закону;
стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства.
- профессиональные компетенции (ПК):
осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
владеть навыками подготовки юридических
документов;
уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина;
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения;
выявлять,
давать
оценку коррупционного
поведения и содействовать его пресечению;
правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
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developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
- make decisions and perform legal actions in strict
accordance with the law;
- apply normative legal acts, implement the norms of
substantive and procedural law in professional
activities;
- legally correctly qualify the facts and circumstances;
- have the skills to prepare legal documents;
- to respect the honor and dignity of the individual, to
observe and protect the rights and freedoms of a person
and of a citizen;
- identify, suppress, disclose and investigate crimes and
other offences;
- identify, assess and prevent corrupt behavior;
-correctly and fully reflect the results of professional
activities in legal and other documentation;
interpret various legal acts.
Head of the educational program: Zh.T.
Kumisbekova
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Пән аталуы: Экологиялыққұқық.
Кредит саны(ECTS): 3 (1+1+0).
Пререквизиттер:
Мемлекет және құқық
теориясы, Азаматтық құқық (жалпы бөлім).
Постреквизиты: жоқ.
Мақсаты - экологиялық құқықтық негізгі
ұғымдары мен басты категорияланын оқып
үйрену және соның негізінде сол заңнамаларды
тәжірибе жүзінде пайдалануды игеру болып
табылады,
Мазмұны:
Қазақстан
Республикасы
азаматтарының
өмірі
мен
денсаулығына
жағымды қоршаған табиғи ортаны қорғау
экологиялық қауіпсіздіктің негізі ретінде
қалыптасты және ұлттық қауіпсіздіктің маңызды
компоненті және халықаралық процестерде
мүдделерді қорғаудың маңызды аспектісі болып
табылады. Бұл ҚР Президентінің 03.12.2003ж.
Жарлығымен мақұлданған 2004-2015ж.ж. ҚР
Экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасында
бекітілген. ҚР Конституциясының 31 бабына
сәйкес,
мемлекет
адамның
өмірі
мен
денсаулығына жағымды қоршаған ортаны қорғау
мақсат етіп қояды.
Қоғам мен табиғат арақатынасы аясындағы
қоғамдық қатынастар құқық салаларының
кешенімен реттеледі. Олардың ішінде негіз
салушы табиғи ресурстар мен жекелеген табиғи
объектілерді қорғау мен рационалды пайдалану
талаптарын бекітетін, экологиялық құқық
салалары: жер, жер қойнауы туралы, орман,
фауналық, су құқығы.
Сонымен
қатар,
экономиканың
дамуына
экологиялық әсер етуді, осы құқық салаларының
нормалары шаруашылық қатынастар арқылы
жүзеге асырады. Бұл қатынастар мемлекеттік
құқықтық реттеудің барлық бағыттарымен
қамтиди, сәйкесінше көптеген мемлекетті
коргандардың және құрылымдардың қызмет
пәніне кіреді.

толковать различные правовые акты.
Руководитель программы: Кумысбекова Ж.Т.
Название дисциплины: Экологическое право.
Объем в кредитах(ECTS): 3 (1+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права.
Гражданское право (Общая часть).
Постреквизиты: нет.
Цель изучения дисциплины: «Экологического
права Республики Казахстан» заключается в
изучении студентами основных
институтов
Экологического права как учебных дисциплины,
юридической
науки
и
отрасли
права,
приобретении студентами теоретических знаний
и практических навыков, направленных на
рациональное использование природных ресурсов
их охрану. Цель изучения экологического права
также выражается в подготовке правоведов будущих
работников
правоохранительных,
природоохранных органов, представительных,
исполнительных
органов
и
других
государственных и негосударственных органов,
обладающих
знанием
действующего
экологического законодательства и практики его
применения, способных проводить политику
рационального
использования
и
охраны
окружающей природной среды в интересах
настоящего и будущего поколений людей.
Краткое содержание: Предметом изучения
данной
учебной
дисциплины
является
экологическое право как отрасль права, которая
регулирует общественные отношения, связанные
со взаимодействием окружающей среды и
общества. Это отношения, складывающиеся по
поводу
охраны
окружающей
среды,
использования природных ресурсов, а также
защиты экологических прав и законных
интересов физических, юридических лиц и
государства.
Общественные
отношения
в
сфере
взаимодействия
общества
и
природы
регулируются комплексом отраслей права. Среди
них
основополагающее
значение
имеют
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Name of discipline: Environmental Law.
Amount of credits(ECTS): 3 (1 + 1 + 0).
Prerequisites: Theory of State and Law. Civil law
(General part).
Post requisites: no.
The purpose of the study of the discipline:
“Environmental Law of the Republic of Kazakhstan” is
to study the basic institutions of environmental law by
students as a discipline, legal science and the branch of
law, to acquire theoretical knowledge and practical
skills by students aimed at the rational use of natural
resources to protect them. The purpose of studying
environmental law is also expressed in the training of
lawyers - future employees of law enforcement,
environmental authorities, representative, executive
bodies and other state and non-state bodies with
knowledge of the current environmental legislation and
practice of its application, capable of pursuing a policy
of rational use and environmental protection in the
interests of present and future generations of people.
Summary: The subject of this academic discipline is
environmental law as a branch of law that regulates
social relations related to the interaction of the
environment and society. This is a relationship that has
developed over environmental protection, the use of
natural resources, as well as the protection of
environmental rights and legitimate interests of
individuals, legal entities, and the state.
Social relations in the sphere of interaction between
society and nature are regulated by a complex of
branches of law. Among them, environmental branches
of law are of fundamental importance: land, subsoil,
water, forest, faunistic, which establish the
requirements for the rational use and protection of
individual natural objects and resources.
In addition, the environmental impact on the
development of the economy, the norms of these
branches of law have through economic relations, and
these relations are covered by all areas of state legal
regulation, and therefore, are included in one part or

Жалпымәдени құзыреттіліктер: Әдістеменің
маңыздылығы мен жаратылыстану бағытындағы
философиялық кемшіліктер туралы және
ғылыми танымның дамудағы қазіргі заманғы
үдерісіне, жаһандану үдерістеріндегі қарама –
қайшылық
пен
жергілікті
экономикалық
зардаптар туралы түсінік қалыптастыруға
міндетті.
Құралдық құзырет: Ғылыми тәсілдермен
жұмыс істеу қабілеттілігі, ерекше маңызды
салыстырмалы-құқықтық талдау тәсілі иеленеді.
Методологиялық
қабілеттіктерді
иелену,
синэнергетика және телеологиялық келісім
құқық тәсілдерімен және ақпараттық технология
көмегі арқылы қоршаған ортаны түсіну және
басқару машықтарын білу, уақытты ыңғайлы
ұйымдастыра
алатын
қазіргі
менеджербасқарушының қабілеттерінің болуы, ақпараттық
кеңістіктің құқықтық қауіпсіздігін қамтамасыз
ету стратегиясын қоя білу, дербес және тиімді
басқару шешімдерін қабылдау, туындауы мүмкін
проблемаларды шешу.
Тұлғааралық құзырет: Ғылыми жұмысты және
тәжірибелік қызметті жалғастыру үшін негіз
болатын жеке тұлғалық ерекше қасиеттреге ие
болу. Құқықтық білімдерді сындарлы ұғыну
және өзін өзі сынға алу қабілеттілігі. ҚР
заңнамасын сындарлы бағалай білу. Сауатты,
негізді талдау және сындарлы аргументті
тұжырымдар мен қорытындыларды ұсына білу
қабілеттілігі. Пікірталастарды жүргізе білу
қабілеттілігі. Белсенді қайраткердің жекепсихологиялық қабілеттіктерінің болуы; соның
ішінде сынға алу және мадақтауды дұрыс
түсінудің
қабілеттілігімен
байланысты;
әлеуметтік, корпоративтік және т.б. өзара ісәрекет
пен
ынтымақтастықтың
өзара
қатынасымен негізгі әлеуметтік дағдыларды
сипаттау; топта жұмыс істей білу, топ ішіндегі
қатынастар мен міндеттемелерді қабылдай білуге
әзірлік.
Жүйелік
құзырет:
Ғылыми
зерттеудің

экологические отрасли права: земельное, о
недрах,
водное,
лесное,
фаунистическое,
устанавливающие требования рационального
использования и охраны отдельных природных
объектов и ресурсов.
В месте с тем, экологическое воздействие на
развитие экономики, нормы этих отраслей права
оказывают через хозяйственные отношения, а эти
отношения охватываются всеми направлениями
государственного правового регулирования, и
следственно, входят в той или иной части в
предмет деятельности значительного числа
государственных органов и др. структуру.
Поэтому с регулированием отношений по
использованию природных ресурсов и охраны
окружающей среды тесно связаны нормы
конституционного,
государственного,
административного, финансового, гражданского,
уголовного и других отраслей права.
Ожидаемые результаты изучения: Воспитание
эколого-правового сознания, необходимого в
будущей работе по обеспечению экологического
правопорядка в духе неуклонного соблюдения
Конституции и законов Республики Казахстан и
приобретение навыков пользования экологиправовыми актами в практической деятельности,
а также их толкование применительно к
конкретным эколога - правовым ситуациям.
Знания: важнейшие институты Экологического
права Республики Казахстан, права и обязанности
экологопользователей,
органов
управления,
контроля,
вопросы
ответственности
за
экологические
правонарушения,
экологоправовой режим использования и охраны
объектов природы. Быть знакомым со взглядами,
теориями по тем или иным вопросам
Экологического права.
Уметь:
применять
экологические-правовые
нормы в ходе решения задач на семинарских
занятиях и при выполнении самостоятельных
работ,
подготовки
дипломной
работы.
Полученные знания помогут правильно решать

87

another in the subject of activity of a significant
number of state bodies and other structure. Therefore,
the regulation of relations on the use of natural
resources and environmental protection are closely
related to the norms of constitutional, state,
administrative, financial, civil, criminal and other
branches of law.
Expected results of the study: Education of the
environmental and legal consciousness necessary in
future work to ensure environmental law and order in
the spirit of strict observance of the Constitution and
laws of the Republic of Kazakhstan and the acquisition
of skills to use environmental and legal acts in practical
activities, as well as their interpretation in relation to
specific environmentalists - legal situations .
Knowledge: the most important institutions of
Environmental Law of the Republic of Kazakhstan, the
rights and obligations of environmental users,
governing bodies, control, issues of responsibility for
environmental offenses, the environmental and legal
regime for the use and protection of nature objects. Be
familiar with the views, theories on certain issues of
environmental law.
To be able to: apply environmental and legal norms in
the course of solving problems in seminars and when
doing independent work, preparing a thesis. The
knowledge gained will help to correctly solve the tasks
in his practice, to freely present the prepared material
to the audience.
Skills: the proper use of environmental and legal acts
in practical activities, as well as their interpretation in
relation to specific environmental and legal situations.
Competencies: The teaching of this course is aimed at
the following tasks:
1) the formation of students systematic knowledge of
all relevant institutions of environmental law of the
Republic of Kazakhstan;
2) acquaintance of students with environmental science
developed by the science, views, theories on certain
issues, the formation of students' skills in studying and
evaluating these views, theories, concepts during
seminars, writing dissertations;

материалистік-диалектикалық әдістерін білу
және оларды кеңінен қолдану; жүйені жетілдіру
мақсатында өзгерістерді жоспарлау қабілеттілігі.
Аталған тәсіл әсіресе қолданыстағы заңнаманы
құқықтық бағалау барысында және құқықтық
сипаттағы болжамдар мен гипотезаларды әзірлеу
барысында
маңызды.
Құқықтық
фактіні
бағалаудағы маңызды критерилерді анықтай
білу. Ақпараттық және телекомуникациялық
технологияларды құқықтық реттеу жүйесіндегі
қазіргі заңшығарушылық базаны білу, оның одан
әрі дамуының байланыстары мен дамуын білу.
Пәндік құзырет: Таңдаған кәсіптік қызметке
қатысты ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысты
сараптамалық әдістер мен тәсілдерді игеру,
құқықтық көмекті өкілеттік шегінде кәсіби
жүзеге асыру және оған дамыған ақпараттықкоммуникациялық технологиялар тәжірбиесін
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Чингисбаева А.Е.

MKOZK
2219/
PSDVP
2219 /
PLOLT
2219

Пән аталуы: Меншік құқығы және өзге де
заттық құқықтар.
Кредит саны(ECTS): 3 (1+1+0).
Пререквизиттер: Рим құқығы, ҚР Азаматтық
құқығы (Жалпы бөлм),
Постреквизиттер: Халықаралық жеке құқық,
Азаматтық іс жүргізу құқығы.
Пән оқыту мақсаты:
Студенттердің шарттық құқығын теорияда ғана
емес, сондай-ақ іс жүзінде,
практикада
қолданылуын тереңінен меңгеруіне ықпал ету
болып табылады.
Қосымша мазмұны:
Меншіктің
экономикалық
қатынастарына
қарағанда меншіктің құқықтық қатынастары
адамның еркі бойынша қалыптасады, оған
қатысушылардың санасынан және ырқынан

поставленные задачи в его
практической
деятельности, свободно излагать подготовленный
материал перед аудиторией.
Навыки:
правильнопользоваться
экологоправовыми актами в практической деятельности,
а также их толкование применительно к
конкретным эколого-правовым ситуациям.
Компетенции: Преподавание данного курса
направлено на выполнение следующих задач:
1)
формирование
у
студентов
систематизированных знаний всех актуальных
институтов экологического права Республики
Казахстан;
2) ознакомление студентов с разработанными
наукой
экологического
права,
взглядами,
теориями по тем или иным вопросам,
формирование у студентов навыков изучения и
оценки этих взглядов, теорий, концепций в ходе
семинаров, написания дипломных работ;
3) выработка у студентов умения применять
эколого-правовые нормы на практике в ходе
решения задач на семинарских занятиях и при
выполнении самостоятельных работ;
Руководитель программы: к.ю.н., ассоц. проф.
С.Т.Культелеев.
Название дисциплины: Право собственности и
иные вещные права.
Объем в кредитах(ECTS): 3 (1+1+0).
Пререквизиты: Римское право, Гражданское
право (Общая часть),
Постреквизиты: Международное частное право,
Гражданско-процессуальное право.
Основной целью освоения дисциплины «Право
собственности и иные вещные права» является
изучение
отношений,
связанных
с
возникновением,
осуществлением
и
прекращением права собственности и иных
вещных прав, реализацией субъектами прав
собственности и вещных прав принадлежащих им
правомочий,
охраной
и
защитой
права
собственности,
исследование
вопросов
соотношения права собственности и вещных прав
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3) development of students' ability to apply
environmental and legal norms in practice in the course
of solving problems in seminars and when doing
independent work;
Program Manager: Ph.D., Assoc. prof. S.T.
Kulteleev.

Name of discipline:Property law and other laws of
things.
Amount of credits(ECTS): 3 (1 + 1 + 0).
Prerequisites: Roman law, Civil law (General part),
Post requisites: Private international law, Civil
Procedure Law.
The main goal of mastering the discipline “Property
right and other property rights” is to study the relations
associated with the emergence, exercise and
termination of property rights and other property rights,
the realization by subjects of property rights and
property rights of their powers, protection and
protection of property rights, the study of correlation
issues property rights and property rights with other
property rights, the content of property rights, etc.
Summary: the discipline "Ownership and other
property rights" provides for the study of the main

пайда болады. Адамдар бұл қатынастарға
құқықтар мен міндеттердің иесі ретінде кіред,олт
құқықпен реттеледі және қорғалады. Меншіктің
құқықтық қатынастары меншіктің экономикалық
қатынастарының мәнін сипаттағанмен, олар
қондырманың кез келген құбылысы ретінде
өзінше дербес болады.
Күтілетін оқу нәтижелері:
Таңдаған кәсіптік қызметке қатысты ғылымизерттеу жұмыстарына қатысты сараптамалық
әдістер мен тәсілдерді игеру, құқықтық көмекті
өкілеттік шегінде кәсіби жүзеге асыру және оған
дамыған
ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар тәжірбиесін енгізу.
Білім:
ғылыми
танымды
дамытудың
қазiргi
тенденциялары туралы білулері керек;
жаратылыстану
ғылымының
(әлеуметтік,
гуманитарлық, экономикалық) әдiстемелiк және
философиялық көкейкестi мәселелер туралы;
ғаламдану үдерісінің қайшылықтары мен
әлеуметтiк-экономикалық
салдары
туралы
білулері керек;
әлемдік
бизнес-әрiптестiктің,
қазiргi
экономикалық, саяси, құқықтық, мәдени және
технологиялық ортаның жағдайы туралы
білулері керек;
Іскерлігі:
кәсiби қызметте танымның ғылыми әдiстерiн
қолдануға іскерлігі болуға тиіс;
үдерістер
мен
құбылыстарды
зерттеудiң
теориясы
мен
қолданылуы,
қазiргi
тұжырымдамаларға іскерлігі болуға тиіс
арды сынап талдауға іскерлігі болуға тиіс;
әртүрлi пәннің шеңберiнде алған бiлiмді, жаңа
белгісіз жағдайда аналитикалық және басқару
есебін шешу үшiн оларды қолдануға іскерлігі
болуға тиіс;
құқықтық қатынастарды реттеудiң төңiрегiндегi
Қазақстан Республикасының заң нормасын iс
жүзiнде қолдануға іскерлігі болуға тиіс;
жаңа мәселелер мен жағдайларды шешуде

с иными имущественными правами, содержанием
вещных прав и т.д.
Краткое содержание: дисциплина «Право
собственности
и
иные
вещные
права»
предусматривает изучение основных вещноправовых институтов во взаимодействии между
собой и с нормами как гражданского права в
целом, так и других отраслей законодательства. В
процессе
этой
дисциплины
изучается
действующее законодательство в сфере вещноправовых отношений, практика применения
законодательства,
а также перспективами
развития
законодательства,
регулирующего
институт права собственности и иных вещных
прав в РК.
Ожидаемые
результаты
изучения
дисциплины: студент долженобладать знаниями
в области вещных прав, владеть основными
понятиямиинститута
собственности;
должен
уметь дать определения таким категориям как вещь, право владения, право на чужую вещь,
вещное право, сервитут. Иметь навыки
практической
работы,
понимать
смысл
нормативных актов и применять нормы вещного
права к конкретным жизненным ситуациям;
иметь навыки научно-исследовательской работы
в области вещного права.
знать: содержание нормативных правовых актов
и теоретических подходов, определяющих право
собственности и иные вещные права, понимать их
значение
для
реализации
права
в
профессиональной деятельности;
уметьтворчески применять полученные знания на
практике, уметь перевести новые знания в
конкретные
предложения;
самостоятельно
совершенствовать
свою
квалификацию,
пополнять знания и приобретать новые навыки и
умения; получать и обрабатывать необходимую
информацию;
разбираться
в
вводимых
законодательных
новшествах;
логически
грамотно выражать и обосновывать свою точку
зрения; использовать компьютерные и иные

89

legal institutions in cooperation with each other and
with the norms of both civil law in general and other
branches of the law. In the process of this discipline,
the current legislation in the field of property law
relations, the practice of applying legislation, as well as
the prospects for the development of legislation
governing the institution of property rights and other
property rights in the Republic of Kazakhstan are
studied.
Expected results of the study of the discipline: the
student must possess knowledge in the field of property
rights, master the basic concepts of the institution of
ownership; must be able to define such categories as thing, ownership, right to another thing, property law,
easement. Have practical skills, understand the
meaning of regulations and apply the rules of property
law to specific life situations; have the skills of
research work in the field of property law.
know: the content of normative legal acts and
theoretical approaches that determine the right of
ownership and other property rights, understand their
significance for the implementation of law in
professional activities;
be able to creatively apply the acquired knowledge in
practice, be able to translate new knowledge into
concrete proposals; independently improve their
qualifications, replenish knowledge and acquire new
skills; receive and process the necessary information;
to understand the introduced legislative innovations;
Logically competently express and justify their point of
view; use computer and other innovative technologies;
skills: development and preparation of legal
documents, preparation of reasonable information at
the request of legal entities and individuals;
establishing and developing interpersonal relations,
taking into account the implementation of professional
duties, interviewing and advising on legal issues;
speeches in judicial debate.
Students, having studied the discipline "Ownership and
other property rights", should have the following:
general cultural competencies (CC):
• recognizes the social significance of his future

креативтi
ойлану
және
шығармашылық
көзқарасты қолдануға іскерлігі болуға тиіс;
Дағдысы:
ғылыми және кәсiби мәселесін шешуге дағдысы
болуы керек;
кәсiби қарым-қатынас және мәдениаралық
байланысқа дағдысы болуы керек;
ораторлық өнер, өз ойын ауызша және жазбаша
түрде дұрыс және логикалы ресiмдеуге дағдысы
болуы керек;
күнделiктi кәсiби қызметте және докторантурада
білімін жалғастыру үшін бiлiмін кеңейту және
тереңдетуге дағдысы болуы керек;
кәсiби қызмет саласында ақпараттық және
компъютерлік
технологияларды
қолдануға
дағдысы болуы керек.
Жалпы мәдени құзыреттілігі:
Студент,
әдістеменің
маңыздылығы
мен
жаратылыстану бағытындағы философиялық
кемшіліктер туралы және ғылыми танымның
дамудағы қазіргі заманғы үдерісіне, жаһандану
үдерістеріндегі қарама – қайшылық пен
жергілікті экономикалық зардаптар туралы
түсінік қалыптастыруға міндетті. Сонымен қатар,
ҚР заңнамасын сындарлы бағалай білу. Сауатты,
негізді талдау және сындарлы аргументті
тұжырымдар мен қорытындыларды ұсына білу
қабілеттілігі. Пікірталастарды жүргізе білу
қабілеттілігі. Белсенді қайраткердің жекепсихологиялық қабілеттіктерінің болуы; соның
ішінде сынға алу және мадақтауды дұрыс
түсінудің
қабілеттілігімен
байланысты;
әлеуметтік, корпоративтік және т.б. өзара ісәрекет
пен
ынтымақтастықтың
өзара
қатынасымен негізгі әлеуметтік дағдыларды
сипаттау; топта жұмыс істей білу, топ ішіндегі
қатынастар мен міндеттемелерді қабылдай білуге
әзірлік.
Кәсіби құзыреттілігі:
Нормашығармашылық қызметі:
өзінің кәсіби қызметіне сәйкес, нормативтікқұқықтық актілерді әзірлеуге қатысуға қабілетті;

инновационные технологии;
иметь навыки: разработки и составления
документов правового характера, подготовки
обоснованной
информации
по
запросам
юридических и физических лиц; налаживания и
развития межличностных отношений с учетом
реализации профессиональных обязанностей,
интервьюирования и консультирования по
правовым вопросам; выступления в судебных
прениях.
Студенты,
изучив
дисциплину
«Право
собственности и иные вещные права», должны
обладать следующими:
общекультурными компетенциями (ОК):
 осознает социальную значимость своей
будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания;
 способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста;
 владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
 способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
 обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе;
 имеет
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону;
 стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
 способен использовать основные положения и
методы
социальных,
гуманитарных
и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;
 способен анализировать социально значимые
проблемы и процессы;
 владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации,
имеет
навыки
работы
с
компьютером
как
средством
управления
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profession, has a sufficient level of professional legal
awareness;
• able to conscientiously fulfill professional duties,
comply with the principles of ethics of a lawyer;
• owns a culture of thinking, is capable of generalizing,
analyzing, perceiving information, setting goals and
choosing ways to achieve it;
• able to logically correctly, reasonedly and clearly
build oral and written speech;
• has a culture of behavior, is ready for cooperation
with colleagues, work in a team;
• has an intolerant attitude towards corrupt behavior,
respects law and law;
• strives for self-development, raising their
qualifications and skills;
• able to use the basic principles and methods of social,
humanitarian and economic sciences in solving social
and professional problems;
• able to analyze socially significant problems and
processes;
• owns the basic methods, methods and means of
obtaining, storing, processing information, has
computer skills as a means of information
management;
• able to work with information in global computer
networks;
professional competencies (PC):
in standard-setting activities:
• able to participate in the development of legal acts in
accordance with the profile of his professional activity;
in law enforcement:
• able to carry out professional activities on the basis of
a developed legal consciousness, legal thinking and
legal culture;
• able to ensure compliance with legislation by legal
entities;
• able to make decisions and perform legal actions in
strict accordance with the law;
• able to apply regulatory legal acts, implement
substantive and procedural law in professional
activities;
• able to legally qualify facts and circumstances;

құқыққолданушылық қызметі:
дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және
құқықтық мәдениет негізінде кәсіптік қызметті
жүзеге асыруға қабілетті;
құқық субъектісмен заңнаманың сақталуын
қамтамасыз етуге қабілетті;
заңға дәлме дәл сәйкестендіре отырып,
шешімдер қабылдауға және заңи әрекеттердә
жасауға қабілетті;
сараптамалық-кеңес беру қызметінде:
әртүрлі құқықтық актілерді талқылауға қабілетті;
заңи қызметтің нақты түрлері бойынша білікті
заңи қорытындылар мен кеңестер беруге
қабілетті.
Осы мақсаттардың қойылымы кез келген
кәсіптік ортада студенттердің үйренуіне қолайлы
жағдай жасау үшін алғышарт болып табылатын
кәсіби құзыреттер мен ортақмәдени құзыреттерді
қалыптастыруға бағытталған.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Амангалиева А.З.

информацией;
 способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях;
профессиональными компетенциями (ПК):
в нормотворческой деятельности:
 способен
участвовать
в
разработке
нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
в правоприменительной деятельности:
 способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
 способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства субъектами права;
 способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
 способен применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
 способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
 владеет навыками подготовки юридических
документов;
в экспертно-консультационной деятельности:
 готов принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции;
 способен толковать различные правовые акты;
 способен
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности.
Постановка данных целей направлена на
формирование профессиональных компетенций и
общекультурных
(надпрофессиональные)
компетенций, являющиеся предпосылкой для
своевременной адаптации студента в любой
профессиональной среде.
Руководитель
программы:
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• owns skills in preparing legal documents;
in expert advisory activities:
• I am ready to take part in the legal examination of
draft regulatory legal acts, including in order to identify
provisions in them that contribute to the creation of
conditions for corruption;
• able to interpret various legal acts;
• able to provide qualified legal opinions and advice in
specific types of legal activity.
The setting of these goals is aimed at the formation of
professional competencies and general cultural (supraprofessional) competencies, which are a prerequisite
for the timely adaptation of a student in any
professional environment.
Program Manager: Doctor of Law, Prof. Alikhanova
G.A.
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Пән аталуы: Жеке тұлғаға қарсы қылмыстық
құқықтық құқықбұзушылықтарды саралау.
Кредит саны (ECTS): 5 кр. (2+1+0).
Пререквизиттер:
мемлекет
және
құқық
теориясы, конституциялық құқық,Қазақстан
Республикасы қылмыстық құқығы (жалпы
бөлім).
Постреквизиттер: қылмыстық-процестік құқық,
криминалистикалық тактика.
Пән оқыу мақсаты
«Жеке тұлғаға қарсы
қылмыстық құқықтық құқық бұзушылықтарды
саралау» болып табылады:
- студенттерде қылмыстық құқық институттары
мен базалық білімін қалыптастыру;
-қылмыстық құқық нормаларын қолайлы және
жоғары деңгейде пайдалануды қалыптастыру;
- оқытылатындарға қылмыстық заңнама және
заңдылықты сақтауда құқықтық мәдениетін
дамытуды қалыптастыру.
Қосымша мазмұны: «Жеке тұлғаға қарсы
қылмыстық құқықтық құқық бұзушылықтарды
саралау» курсын оқу барысында курстың оқу
жұмыс бағдарламасымен танысып шығу қажет.
Жеке тұлғаға қарсы қылмыстық құқықтық құқық
бұзушылықтарды саралау- Жеке тұлғаға қарсы
қылмыстық құқықтық құқық бұзушылықтармен
күресте мемлекеттік саясатты іске асырудың
қажетті құралы болып табылады. Қазақстан
Республикасы қылмыстық кодексі баптарының
қылмыстық
құқықтың
әдістері
мен
құралдарының әлеуметтік ролін ескеру қажет.
«Мемлекетке
қарсы
қылмыстық
құқық
бұзушылықтар» курсы бойынша бағдарлама 3 –
шілде 2014 жылы қабылданып, 1 – қаңтар 2015
жылы күшіне енген Қазақстан Республикасы
қылмыстық заңнамасына негізделеді. Жаңа ҚР
ҚК
уақыттың
талабына
сай,
өзінің
ерекшеліктерін сақтай отырып Қазақстанның
қылмыстық құқықтық институттарына көз
қарасын ҚР Конституциясына, ҚР 2010-2020
жылдарға дейінгі арналған Құқықтық саясат

д.ю.н.,проф.Алиханова Г.А.
Название
дисциплины:
Квалификация
уголовных правонарушений против личности.
Объем в кредитах (ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права,
Конституционное право, Уголовное право. Часть
Общая.
Постреквизиты:
Уголовно-процессуальное
право, Криминалистическая тактика
Цель изучения дисциплины: формирование у
студента комплекса глубоких теоретических
знаний
по
правовой
квалификации
и
предупреждению уголовных правонарушений
против личности, а также иных смежных
уголовных правонарушений и привитие на этой
основе прочных навыков и умений, необходимых
ему в дальнейшей практической, научной и
педагогической деятельности.
Краткое содержание: Уголовно-правовой и
криминологический анализ статей первой главы
Особенной части УК РК 2014 г. «Уголовные
правонарушения против личности», а именно:
убийство,
причинение
вреда
здоровью,
оставление
в
опасности,
изнасилование,
похищение человека, клевета и др. (ст. ст. 99 –
131 УК РК).
Ожидаемые результаты изучения: развитие
юридического мышления студентов, применение
изученного теоретического и практического
материала при формулировании и объяснении
своих идей, использование в полном объеме
накопленных знаний в соответствующих областях
своей юридической деятельности.
Знания:
- специфики и особенностей толкования и
применения
норм
уголовного
права,
регламентирующих ответственность за уголовные
правовнарушения против личности;
- нормативной правовой базы, которая составляет
основу уголовного права вообще, и квалификации
уголовных правонарушений против личности;
- отраслевых принципов уголовного права;
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Name of discipline: Qualification of criminal offences
against the person.
The amount of credits (ECTS):5 (2+1+0).
Prerequisites: Theory of State and Law, Constitutional
Law, Criminal Law. General Part.
Postequisites:
Criminal
Procedure
Law,
Criminalistic Tactics
The purpose of studying the discipline: the formation
of a student's complex of deep theoretical knowledge
on legal qualification and prevention of criminal
offenses against the person, as well as other related
criminal offenses and instilling on this basis strong
skills and abilities necessary for further practical,
scientific and pedagogical activities.
Brief description: Criminal law and criminological
analysis of the Articles of the first Chapter of the
Special Part of the RoK Criminal Code 2014.
"Criminal offences against the person", namely:
murder, causing harm to health, leaving in danger,
rape, kidnapping, slander, etc. (Articles 99 - 131 of the
RoK Criminal Code).
Expected results of the study: development of legal
thinking of students, application of the studied
theoretical and practical material in formulating and
explaining their ideas, full use of the accumulated
knowledge in the relevant areas of their legal activity.
Knowledge:
- specifics and features of interpretation and application
of criminal law norms regulating liability for criminal
offences against the individual;
- the regulatory legal framework that forms the basis of
criminal law in general, and the qualification of
criminal offenses against the individual;
- branch principles of criminal law;
- characteristics of criminal offences against the
person;
- conceptual apparatus of criminal law related to
criminal offenses against the person.
Abilities:
- qualify criminal offenses against the person;
- to distinguish between related elements of criminal

тұжырымдамасын,
жалпы жұрт таныған
халықаралық нормалар қағидасына сай өзгертті
«Жеке тұлғаға қарсы қылмыстық құқықтық
құқық бұзушылықтарды саралау» курсын
меңгеруде студенттер білуі тиіс:
Қылмыстық құқық институттарын
негізгі
ұғымдарын;
ҚР
ҚҚ
Ерекше
бөлімінің
баптарының нормаларын дұрыс қолдана білу,
нормативтік құқықтық базаны қалыптастыру
Хабардар болуы керек:
Қылмыстық-құқықтық
түсініктер
мен
санаттарды ұғына білу; нақты қылмыстық құқық
бұзушылықтарды
белгілерімен
қылмыстық
құқық бұзушылық құрамымен талдай білу,
қылмыстық құқық нормаларын түсіндіріп дұрыс
қолдана білу; қылмыстық құқық лексикасында
іскерлік сөйлеу білуді қолдана білу.
5В030100 – заңтану мамандығы бойынша «Жеке
тұлғаға қарсы қылмыстық құқықтық құқық
бұзушылықтарды саралау» оқу бағдарламасы
келесі қалыптасатын өкілеттілікке бағытталған:
Жалпымәдени өкілеттіліктер:
өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік
маңыздылығын түсіну, құқықтық түсінудің
жоғары білімдік деңгейңн меңгеру (ЖӨ-1);
өзінің қызметтік міндеттерін адал орындауды
білу, заңгердің мәдени қағидаларын қолдану
(ЖӨ-2);
мәдени ойлау қабілеттілігімен ие болу, оның
белгілі бір дәрежеге жету мақсатына оны таңдау,
толығымен талдау қабілеттілігімен ие болу (ЖӨ3);
логикалық дұрыс, анық, нақты жазбаша және
ойлау қабілеттілігін дұрыс жеткізе білу (ЖӨ-4);
қызметкерлермен
жұмыста
белгілі
бір
кооперациялар жасауда мәдени мінездің болуы
(ЖӨ-5);
сыбайлас жемқорлыққа жат көзбен қарау, заң
мен құқыққа жақсы көз қарспен қарау (ЖӨ-6);
өзін өзі дамытуға тырысу, өзінің білімі мен
деңгейін көтермелеуге тырысу (ЖӨ-7);
әлеуметтік және қызметтік тапсырмаларды шешу

характеристики
составов
уголовных
правонарушений против личности;
- понятийного аппарата уголовного права,
связанных с уголовными правонарушениями
против личности.
Умения:
- квалифицировать уголовных правонарушения
против личности;
- разграничивать смежные составы уголовных
правонарушений против личности;
- анализировать порядок применения норм
уголовного права;
- формулировать конкретные задачи при
применении соответствующих норм уголовного
права.
Навыки:
- работы с необходимыми нормативными
правовыми актами, материалами практики и
правовой статистики и др.;
юридической
квалификации
уголовных
правонарушений против личности в соответствии
с нормами действующего законодательства РК.
Компетенции:
- общекультурные компетенции (ОК):
добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
иметь нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и
закону;
стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства.
- профессиональные компетенции (ПК):
осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
принимать решения и совершать юридические
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offense against the person;
- analyze the procedure for applying criminal law;
- formulate specific tasks when applying the relevant
criminal law norms.
Skills:
- work with the necessary normative legal acts,
materials of practice and legal statistics, etc.;
- legal qualification of criminal offenses against the
person in accordance with the current legislation of the
Republic of Kazakhstan.
Сompetencies:
- general cultural competence (GC):
to perform professional duties in good faith, to observe
the principles of lawyer ethics;
have a culture of thinking, the ability to summarise,
analyse, perceive information, set goals and choose
how to achieve them;
is able to formulate verbal and written speech logically
correctly, argumentatively and clearly;
have an intolerant attitude towards corrupt behaviour
and respect the law;
aspires to self-development, improvement of one's
skills and abilities.
- professional competence (PC):
- to carry out professional activities on the basis of the
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
- make decisions and perform legal actions in strict
accordance with the law;
- apply normative legal acts, implement the norms of
substantive and procedural law in professional
activities;
- legally correctly qualify the facts and circumstances;
- have the skills to prepare legal documents;
- to respect the honor and dignity of the individual, to
observe and protect the rights and freedoms of a person
and of a citizen;
- identify, suppress, disclose and investigate crimes and
other offences;
- identify, assess and prevent corrupt behavior;
-correctly and fully reflect the results of professional

барысында әлеуметтік, гуманитарлық және
экономикалық ғылымдардың әдістері мен
тәсілдерін қолдана білу (ЖӨ-8);
әлеуметтік маңызы бар сұрақтар мен процестерді
шешуде талдау қабілеттілігіне ие болу (ЖӨ-9);
заманауи ақпараттық қоғамның дамуына
ақпараттың маңызы мен мазмұнын түсіне білу,
осы процесте олардың қауіптілігі мен қатерін
түсіне білу, ақпараттық қауіпсіздік пен
мемлекеттік
құпияны
қорғауда
негізгі
талаптарды орындай білу (ЖӨ-10);
ақпаратты өңдеу, сақтау, алудың негізгі әдістері
мен құралдарымен меңгере білу, ақпаратпен
жұмыс істеу тәсілі ретінде компютермен жұмыс
істей білу (ЖӨ-11);
жаһандық компьтерлік жүйеде ақпараттармен
жұмыс істей білу (ЖӨ-12);
шет тілімен жоғары деңгейде сөйлесе алу
қабілеттілігіне ие болу (ЖӨ-13);
салауатты өмір салты қағидасына ие болу,
спорттық,
мәдени,
дене
сабақтарына
қатысу.(ЖӨ-14)
-кәсіби өкілеттіліктер (КӨ):
өзінің қызметтік қабілеттілігіне байланысты
нормативтік құқықтық актілерді өңдеуге біліміне
сай қатысу (КӨ-);
құқықтық мәдениет және құқықтық ойлау,
құқықтық сананың негізіне сай қызметтік
қабілеттілігін игере білу (КӨ-2);
құқық субъектілерінің заңнаманы сақтауды
қамтамасыз ету (КӨ-3);
заңға сәйкес шешім қабылдау және құқықтық
әрекеттер жасау (КӨ-4);
нормативтік құқықтық актілерді қолдана білу,
қызметтінде материалдық және процестік
құқықтың нормаларын іске асыра білу (КӨ-5);
жағдайлар мен фактілерді құқықтық дұрыс
саралай білу (КӨ-6);
құқықтық құжаттарды дайындау қабілеттілігіне
ие болу (КӨ-7);
мемлекет пен қоғамның, жеке адамның
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде және заңдылықты

действия в точном соответствии с законом;
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
владеть навыками подготовки юридических
документов;
уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина;
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
уголовные и иные правонарушения;
выявлять,
давать
оценку коррупционного
поведения и содействовать его пресечению;
правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
толковать различные правовые акты.
Руководитель программы: к.ю.н., доцент,
ассоц. проф. Саматова Г.Б.
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activities in legal and other documentation;
interpret various legal acts.

Head of the educational program:Candidate of
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сақтауда лауазымдық міндеттерді атқара білу
(КӨ-8);
адам мен азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын қорғау, мүдделері мен көз
қарастарын сыйлау білу (КӨ-9);
қылмыстард
мен
басқада
құқық
бұзушылықтарды тергеу және ашу, анықтау,
алдын ала білу (КӨ-10);
құқық бұзушылықтарды ескерту, алдын алу,
олардың пайда болу мен жасалу себептерін
анықтау (КӨ-11);
сыбайлас жемқорлыққа баға беру, оның алдын
алуға ат салысу (КӨ-12);
құқықтық және басқада құжаттарды толтыру
барысында өзінің қызметтік қабілеттілігін
пайдалана білу (КӨ-13);
нормативтік құқықтық актілерге құқықтық
сараптама жүргізуге қатысу, сонымен қатар
сыбайлас жемқорлық қылмысы пайда болуын
себеп болатын жағдайларды анықтауға қатысу
(КӨ-14);
әр түрлі
құқықтық актілерді
талқылау
қабілеттілігіне ие болу (КӨ-15);
нақты құқықтық қызметке кеңестер мен
сараланған құқықтық қорытынды бере білу (КӨ16);
құқықтық тәрбиелеуді ұқыпты іске асыра білу
(КӨ-17).
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Н.Д. Тлешалиев.
Пән аталуы: ҚР Конституциясын құқықтық
қорғау.
Кредит саны (ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиттер:
Мемлекет және құқық
теориясы, ҚР Конституциялық құқығы.
Постреквизиттер: жоқ.
Пәнді оқыту мақсаты: Мемлекеттік билік
механизмінің
маңызды
элементі
және
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын
қорғаудың тиімді құралы ретінде Конституцияны
құқықтық қорғау институтын зерттеу болып
табылады.

Название дисциплины: Правовая охрана
Конституции РК.
Объем в кредитах (ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права,
Конституционное право
Постреквизиты: нет
Цель
изучения
дисциплины:
изучение
института конституционного контроля как
важного элемента механизма государственной
власти и инструмента защиты прав и свобод
граждан
Краткое содержание: Данная дисциплина
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Name of discipline: Legal protection of the RK
Constitution.
The amount of credits (ECTS): 5 (2+1+0).
Prerequisites: Theory of State and Law, Constitutional
Law
Postrequisites: no
The purpose of studying the discipline: to study the
institution of constitutional control as an important
element of the mechanism of state power and a tool for
protecting the rights and freedoms of citizens
Brief description: This discipline examines and
studies the institution of constitutional control, its

Қысқаша мазмұны: Аталған оқу пәні
конституциялық бақылау институтын, оның
қалыптасуы мен дамуын қарастырады. Қазақстан
Республикасының дамудың жаңа сатысына,
кезеңіне өтуі мемлекет пен қоғам алдына жаңа
міндеттер қояды, оларға Конститцияна дәлме дәл
сақтамай қол жеткізу мүмкін емес. Тиімді және
шынайы болу үшін Конституция қоғамда орын
алып отырған дәстүрлерге сай болуы, икемді
болуы қажет, өзгеріп отыратын қоғамдық
қатынастарға жақындаса алуы қажет.
Конституцияны қорғаудың тиімді механизмін
жасаудың
қажеттігі
объективті
түрде
Қазақстанда ең жоғары құндылықтар адам мен
оның құқықтары мен бостандықтары болып
табылатын демоуратиялық, құқықтық және
әлеуметтік
мемлекет
орнату
міндетімен
байланысты.
Мемлекет
конституциялық
идеяларды жәй жариялап қана қоймай, оның
нормаларының іс жүзінде жүзеге асуына,
Конституцияның
«үйықтап»ажатқан
нормаларына шынайы құқықтық жан бітіретін
нормативтік құқықтық актілердіі дер кезінде
қабылдануына алғышарттар жасауы қажет.
Күтілетін оқу нәтижелері: студенттердің
құқықтық ойлау қабілетін дамыту, алған
теориялық және практикалық білімдерін өз
ойларын,
идеяларын
жинақтауда
және
түсіндіруде қолдануы, алған білімдерін толық
көлемде өздері таңдаған заң қызметінің
салаларында пайдалануы.
Аталған пәнді оқыған студент білуі қажет:

Конституциялық бақылау институтына
қатысты жалпы теориялық ережелерді, оның
негізгі кезеңдері мен сипатттарын;

Конституциялық бақылау органдарының
биліктің саяси органдарымен арақатынасының
құқықтық негіздерін;

Құқықтық
мәселелер
бойынша
қорытынды шешімдер қабылдауда, түсінік беру
актілері мен қорытындылар беруде заңдылық
талаптарының сақталуын;

рассматривает
и
изучает
институт
конституционного контроля, его становление и
развитие.
Вступление Республики Казахстан в
более качественный период своего развития
ставит перед государством и обществом новые
задачи,
успешное
решение
которых
проблематично без соблюдения Конституции.
Для того, чтобы быть эффективной и реальной
Конституция
должна
соответствовать
существующим в обществе традициям, быть
более подвижной, «уметь приспосабливаться» к
постоянно
меняющимся
общественным
отношениям.
Необходимость
создания
эффективных
механизмов охраны Конституции объективно
обусловлены задачами построения в Казахстане
демократического, правового и социального
государства, где высшими ценностями является
человек его права и свободы, более полной
реализации норм о правовом равенстве,
политическом и экономическом плюрализме.
Государство должно не просто декларировать
конституционные идеи, но и создавать реальные
предпосылки, направленные на претворение в
жизнь ее положений, своевременно принимать
нормативные
правовые
акты,
придающие
«спящим» нормам Конституции реальную
правовую жизнь.
Ожидаемые результаты изучения: развитие
юридического мышления студентов, применение
изученного теоретического и практического
материала при формулировании и объяснении
своих идей, использование в полном объеме
накопленных знаний в соответствующих областях
своей юридической деятельности.
Студент изучивший данную дисциплину
должен знать:
 Общие
теоретические
положения,
затрагивающие
институт
конституционного
контроля, его основные этапы и характеристики;
 правовые основы взаимодействия органов
конституционного контроля с политическими
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formation and development.
The entry of the
Republic of Kazakhstan into a qualitative period of its
development poses new challenges for the state and
society, the successful solution of which is problematic
without compliance with the Constitution. In order to
be effective and real, the Constitution must conform to
existing traditions in society, be more mobile, and "be
able to adapt" to constantly changing social relations.
The need to create effective mechanisms for the
protection of the Constitution is objectively determined
by the tasks of building a democratic, legal and social
state in Kazakhstan, where the highest values are the
person's rights and freedoms, and the fuller
implementation of the norms of legal equality, political
and economic pluralism. The state should not just
declare constitutional ideas, but also create real
prerequisites aimed at implementing its provisions, and
promptly adopt normative legal acts that give the
"dormant" norms of the Constitution a real legal life.
Expected results of the study: the development of
students ' legal thinking, the application of the studied
theoretical and practical material in the formulation and
explanation of their ideas, the full use of accumulated
knowledge in the relevant areas of their legal activities.
The student who studied this discipline should
know:
- general theoretical provisions affecting the institution
of constitutional control, its main stages and
characteristics;
- the legal framework for the interaction of
constitutional control bodies with political authorities;
- questions of compliance with the requirements of
legality in making final decisions, acts of interpretation
and giving opinions on legal issues;
- prospects for the development of the institution of
constitutional control;
- the legal basis for the organization and activities of
constitutional courts and constitutional councils;
Be able to:
 apply the acquired knowledge in practical activities;
 interpret current constitutional legislation;
 explain the normative resolutions of the


Конституциялық
соттар
мен
конституциялық кеңестің ұйымдастырылуы мен
қызмет етуінің нормативті-құқықтық базасын;

Конституциялық бақылау институтының
даму болашағын.
Іскерлігі:

Алған білімдерін тәжірибеде қолдана
алу;

Қолданыстағы
конституциялық
заңнамаға түсінік беру;

ҚР
Конституциялық
Кеңесінің
нормативті қаулыларын түсіндіру;

Конституция
нормаларының
конституциялылығына қатысты сараптамалық
қорытындылар беру.
Дағдысы: Осы пәнді оқыған студенттер
Конституция
нормаларына
түсінік
беру,
нормативтік
құқықтық
актілердің
конституциялылығына қатысты сараптама жасау
қабілеттерін меңгеруі қажет. Сонымен қатар,
аталған пәнді меңгеру студенттерге құқықтық
ойлауды қалыптастырумен байланысты кәсіби
құзыреттіліктерге ие болуға көмектеседі, білім
алуға деген құштарлықтарын арттырады, даулы
құқықтық оқиғалар бойынша өз құқықтық
көзқарастарын
қалыптастыруға
дағдыландырады.
Құзыреттілігі:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ОҚ):
өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік
маңыздылығын ұғыну, кәсіби құқықтық сананың
қажетті деңгейіне ие;
кәсіби міндеттерін адал орындауға, заңгерлер
этикасы қағидаларын сақтауға қабілетті;
ойлау мәдениетін, ақпаратты талдау, қабылдау
және түйіндеу қабілетін меңгерген, мақсат қою
және оған жетудің жолдарын таңдай алады;
ауызша және жазбаша сөздерін логикалық
тұрғыдан дұрыс, дәлелді және анық жеткізе білу;
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
тек қана заңды шешімдер қабылдау және заңи
әрекеттер жасауға қабілетті;

органами власти;
 вопросы соблюдения требований законности
при вынесении итоговых решений, актов
толкования и дачи заключений по правовым
вопросам;
 перспективы
развития
института
конституционного контроля;
 нормативно-правовую базу организации и
деятельности
конституционных
судов
и
конституционных советов;
Уметь:
 применять полученные знания в практической
деятельности;
 толковать действующее конституционное
законодательство;
 разъяснять
нормативные
постановления
Конституционного Совета РК.
 давать экспертные заключения на предмет
конституционности
 Студенты, изучившие данную дисциплину,
должны овладеть навыками по толкованию норм
Конституции,
проведению
экспертизы
нормативных правовых актов на предмет
конституционности. Кроме того, изучение
дисциплины
способствует
приобретению
студентами профессиональных компетенций,
связанных
с
формированием
правового
(юридического) мышления, развивает мотивацию
к обучению, стимулирует выработку собственных
правовых позиций по спорным правовым
ситуациям.
 Выпускник должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
 осознает социальную значимость своей
будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания;
 способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста;
 владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
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Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan.
 provide expert opinions on the subject of
constitutionality.
 Students who have studied this discipline must
master the skills of interpreting the Constitution,
conducting an examination of normative legal acts for
constitutionality. In addition, the study of the discipline
helps students acquire professional competencies
related to the formation of legal thinking, develops
motivation for learning, and encourages the
development of their own legal positions on
controversial legal situations.
 A graduate must have the following general cultural
competencies (GC):
 understands the social significance of his future
profession, has a sufficient level of professional legal
awareness;
 is able to perform professional duties in good faith
and observe the principles of lawyer ethics;
 has a culture of thinking, is able to generalize,
analyze, perceive information, set goals and choose
ways to achieve it;
 is able to logically correctly, argumentatively and
clearly formulate oral and written speech;
 has a culture of behavior, is ready for cooperation
with colleagues, teamwork;
 has an intolerant attitude towards corrupt
behaviour, respects the law;
 strives for self-development, improvement of his
qualification and skills;
 is able to use basic provisions and methods of
social, humanities and economic sciences in solving
social and professional tasks;
 is able to analyze socially significant issues and
processes;
 is able to understand the essence and significance
of information in the development of modern
information society, to understand the dangers and
threats arising in this process, to comply with basic
requirements of information security, including the
protection of state secrets;

кәсіби қызмет барысында нормативтік құқықтық
актілер
қолдану,
материалдық
және
процессуалдық құқық нормаларын жүзеге
асыруға қабілетті;
фактілер мен мән-жайларды заң тұрғысынан
дұрыс саралауға қабілетті;
құқықтық құжаттарды дайындауға дағдыланган;
заңдылық пен құқықтық тәртіпті, тұлғаның,
қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз
ету бойынша қызметтік міндеттерін орындауға
дайын;
жеке адамдардың қадір-қасиеті мен ар-намысын
құрметтеу, адам мен азаматтардың құқықтары
мен бостандықтарын сақтауға қабілетті;
қылмысты
және
басқа
да
құқық
бұзушылықтарды анықтауға, алдын алуға, ашуға
және тергеуге қабілетті;
сыбайлас жемқорлық әрекеттерін анықтауға,
оған баға беруге және оның алдын алуға
атсалысуға қабілетті.
Бағдарлама жетекшісі: Қасымбек А.О.

постановке цели и выбору путей ее достижения;
 способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
 обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе;
 имеет
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону;
 стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
 способен использовать основные положения и
методы
социальных,
гуманитарных
и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;
 способен анализировать социально значимые
проблемы и процессы;
 способен понимать сущность и значение
информации
в
развитии
современного
информационного общества, сознавать опасности
и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны;
 владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации,
имеет
навыки
работы
с
компьютером
как
средством
управления
информацией;
 способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях;
 владеет
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном
языке;
 владеет навыками ведения здорового образа
жизни, участвует в занятиях физической
культурой и спортом.
 Выпускник должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
 способен
участвовать
в
разработке
нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
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 possesses the basic methods, ways and means of
reception, storage, processing of information, has the
skills to work with the computer as a means of
information management;
 is capable of working with information in global
computer networks;
 possesses the necessary skills of professional
communication in a foreign language;
 has the skills to lead a healthy lifestyle,
participates in physical education and sports.
 A graduate must have the following professional
competencies (PC):
 is able to participate in the drafting of regulations
in accordance with his/her professional profile;
 is able to carry out professional activities based on
a developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
 is able to ensure compliance with the law by legal
entities;
 is capable of taking decisions and carrying out
legal actions in strict accordance with the law;
 is able to apply normative legal acts, to implement
the norms of material and procedural law in
professional activity;
 is able to legally correctly qualify the facts.
 has the skills of preparing legal documents;
• ready to perform official duties to ensure law and
order, security of the individual, society, and the state;
• is able to respect the honor and dignity of the
individual, respect and protect human and civil rights
and freedoms;
• is able to detect, prevent, solve and investigate
crimes and other offenses;
• is able to prevent offenses, identify and eliminate
the causes and conditions that contribute to their
commission;
• is able to identify, assess and prevent corrupt
behavior;
• is able to correctly and fully reflect the results of
professional activities in
legal
and other
documentation;

 способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
 способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства субъектами права;
 способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
 способен применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
 способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
 владеет навыками подготовки юридических
документов;
 готов
к
выполнению
должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
 способен уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина;
 способен выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления
и
иные
правонарушения;
 способен
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению;
 способен
выявлять,
давать
оценку
коррупционного поведения и содействовать его
пресечению;
 способен правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации;
 готов принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции;
 способен толковать различные правовые акты;
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• ready to take part in conducting legal expertise of
draft regulatory legal acts, including for the purpose of
identifying provisions in them that contribute to the
creation of conditions for corruption;
• is able to interpret various legal acts;
• is able to provide qualified legal opinions and
advice in specific legal activities;
• is able to effectively implement legal education.
Head of the educational program: Candidate of
Juridical Sciences, Associate Professor A.A.
Karayev.

9

KAK 2221/
UIP 2221 /
PL 2221

Пән аталуы:Қылмыстық-атқару құқығы.
Кредит саны (ECTS):4 кр. (1,5+1+0).
Пререквизиттер:
Мемлекет және құқық
теориясы, Қазақстан Республикасы қылмыстық
құқығы (жалпы және ерекше бөлім).
Постреквизиттер: «Криминалистика», «Жеделіздестіру қызметінің негіздері», «Қылмыстық
процесте
адам
құқықтарын
қорғау»,
«Қылмыстық процестегі адвокат».
Пән
оқыу
мақсаты
«Қазақстан
Республикасының Қылмыстық-атқару құқығы»
курсын меңгеруде студенттер білуі тиіс:
-Қылмыстық атқару құқық институттарының
негізгі ұғымдарын; Қазақстан Республикасының
Қылмыстық атқару құқығының нормаларын
дұрыс қолдана білу, нормативтік құқықтық
базаны қалыптастыру;
-қолданыстағы Қазақстан Республикасының
Қылмыстық атқару заңнамасын оқытып дұрыс
бағдарлау;
-Қылмыстық атқару құқығының нормаларын
талқылап қолдануды баулу;
-сот төрелігін жүзеге асыру, қылмыстың алдын
алу кезіндегі қылмыстық құқық қарымқатынастарын үйрету;
Қазақстан Республикасының Қылмыстық атқару
құқығы тиісінше мақсаттарына тағайындалған
нақты міндеттерді тағайындай алады;
-тегін және белгілі бір жағдайларда тиісті
базалық ұғымдық аппараттарды иелену;
-сотталғандардың теориялық құқықтық жағдайы;
-қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес
жазалардың теориялық білімі;
-қоғамнан оқшаулаумен байланысты жазалардың
теориялық білімі;

 способен
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности;
 способен эффективно осуществлять правовое
воспитание.
Руководитель
программы:
к.ю.н.,
асоц.профессор Караев А.А.
Название
дисциплины:Уголовноисполнительное право.
Объем в кредитах (ECTS): 4 кр. (1,5+1+).
Пререквизиты: Теория государство и права,
Уголовное право РК (Общая и Особенная части).
Постреквизиты: «Криминалистика», «Основы
оперативно-розыскной деятельности», «Защита
прав человека в уголовном процессе», «Адвокат в
уголовном процессе».
Цель изучения дисциплины: «Уголовноисполнительное право Республики Казахстан»
являются:
привитие
слушателям
глубоких
теоретических знаний об основных принципах,
категориях и положениях науки уголовноисполнительного права, о достигнутом уровне ее
развития;
обучение
слушателей
правильному
ориентированию в действующем уголовноисполнительном законодательстве;
- привитие им навыков и умений правильно
толковать и применять нормы уголовноисполнительного права к конкретным жизненным
фактам;
- воспитание у слушателей профессионального
отношения к уголовно-исполнительному закону
как незыблемому основанию для отправления
правосудия и предупреждения преступлений.
Соответственно обозначенным целям можно
обозначить конкретные задачи преподавания
курса
«Уголовно-исполнительное
право
Республики Казахстан»:
- свободное и уместное в рамках конкретных
ситуативных момен¬тов владение основным
понятийным аппаратом;
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Name of discipline: Penal law.
Amount of credits (ECTS): 4 cr. (1.5 + 1 +).
Prerequisites: Theory of State and Law, Criminal Law
of the Republic of Kazakhstan (General and Special
Parts).
Post requisites: “Forensics”, “Fundamentals of
operational-search activity”, “Protection of human
rights in criminal proceedings”, “Lawyer in criminal
proceedings”.
The purpose of the discipline: "Criminal Executive
Law of the Republic of Kazakhstan" are:
- instilling in students deep theoretical knowledge
about the basic principles, categories and provisions of
the science of criminal executive law, about the
achieved level of its development;
- training students to orient themselves in the current
criminal executive legislation;
- instilling in them skills and abilities to correctly
interpret and apply the norms of criminal-executive law
to specific life facts;
- The education of students of a professional attitude to
the penal law as an inviolable basis for the
administration of justice and the prevention of crime.
Accordingly, the designated goals can identify specific
tasks of teaching the course "Criminal Executive Law
of the Republic of Kazakhstan":
- free and appropriate in the framework of specific
situational moments, mastery of the basic conceptual
apparatus;
- theoretical knowledge of the legal provisions of
convicts;
- theoretical knowledge of the execution of sentences
not related to isolation from society;
- theoretical knowledge of the execution of sentences
related to isolation from society;

- әртүрлі мекемелерде бас бостандығынан айыру
түріндегі жазалардың теориялық білімі;
-кәмелетке толмағандардың бас бостандығын
айыру түріндегі жазалардың теориялық білімі;
-Қылмыстық атқару заңнамасының нақты
мақсаттарын түсіну;
Қазақстан Республикасының Қылмыстық атқару
құқығын оқыту процессінде оқытылатындар
тиіс:
• -қылмыстық атқару құқығының ғылыми
жағдайларын, оның даму сатысын, нақты
принциптер бойынша тереңдетілген білім алу;
• -ҚР Жоғарғы Сотының басшылықтағы
қаулыларын, қолданыстағы қылмыстық атқару
заңнамасын дұрыс бағдарлап оқу;
• -қылмыстық атқару құқығының негізінде
пайда болған заңи терминдерді және санаттарды
үйрену;
• -қылмыстық атқару құқығының әртүрлі
ғылыми көзқарастарын үйреніп, берілген
ғылыми жағдайларды сынап, өз жеке ойын
қалыптастыру;
Қысқаша мазмұны: «Қазақстан Республикасы
Қылмыстық-атқару құқығы» - жазаларды
орындау тәртібі, оның ішінде қоғамнан
оқшауламен байланысты жазалар және қоғамнан
оқшаулаумен байланысты емес жазаларды
орындау, қосымша жазаларды орындау тәртібін.
Жазаларды орындайтын мекеммелерге бақылау
жасау тәртібін, жазасын өтеуден босатылған
сотталғандарға көмек және оларды бақылау
тәртібі, әдістері мен құралдарының әлеуметтік
ролін ескеру қажет. Сонымен қатар қылмыстықатқару құқығы жазаның мақсатына жетуді
көздейді, яғни сотталғанды түзеу, әлеуметтік
әділдікті қалпына келтіру, сотталғандардың және
өзге де адамадардың қылмыстық құқық
бұзушылық жасауының алдын алу болып
табылады.
Жалпымәдени өкілеттіліктер:
• өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік
маңыздылығын түсіну, құқықтық түсінудің

- теоретические знания в правовые положения
осужденных;
- теоретические знания исполнения наказаний, не
связанных с изоляцией от общества;
- теоретические знания исполнения наказаний,
связанных с изоляцией от общества;
- теоретические знания исполнения наказаний в
виде лишения свободы в различных видах
учреждения;
- теоретические знания исполнения наказаний в
виде
лишения
свободы
в
отношении
несовершеннолетних;
- точное понимание сущности и целей уголовноисполнительного законодательства;
В процессе изучения Уголовно-исполнительного
права Республики Казахстан обучающиеся
должны:
• получить глубокие теоретические знания об
основных принципах, категориях и положениях
науки уголовно-исполнительного права, о
достигнутом уровне ее развития;
• обучиться правильному ориентированию в
действующем
уголовно-исполнительном
законодательстве, руководящих постановлениях
Верховного Суда Республики Казахстан;
• усвоить основные юридические термины и
категории, разработанные в рамках уголовноисполнительного права;
• изучить различные взгляды, имеющиеся в
науке уголовно-исполнительного права по
наиболее важным вопросам, и уметь критически
осмыслить эти научные позиции и выработать
свое мнение.
Краткое содержание: В ходе изучения
дисциплины «Уголовно-исполнительное право
Республики Казахстан» обучающиеся получают
теоретические знания по вопросу исполнения
уголовных
накзаний,
процедуры
предварительного заключения под стражу,
особенности исполнения наказания в зарубежных
странах и международного сотрудничества по
пенитенциарным проблемам. Должны усвоить
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- theoretical knowledge of the execution of sentences
of imprisonment in various types of institutions;
- theoretical knowledge of the execution of sentences
of imprisonment of minors;
- an accurate understanding of the nature and
objectives of the criminal law;
In the process of studying the Criminal Executive Law
of the Republic of Kazakhstan, students must:
• gain deep theoretical knowledge about the basic
principles, categories and provisions of the science of
criminal executive law, about the achieved level of its
development;
• learn the correct orientation in the current criminal
executive legislation, governing decisions of the
Supreme Court of the Republic of Kazakhstan;
• learn the basic legal terms and categories developed
under the criminal law;
• to study the various views that are available in the
science of penal law on the most important issues, and
be able to critically reflect on these scientific positions
and develop their own opinions.
Summary: In the course of studying the discipline
“Criminal Executive Law of the Republic of
Kazakhstan”, students receive theoretical knowledge
on the issue of the execution of criminal penalties, pretrial detention procedures, especially the execution of
sentences in foreign countries and international
cooperation on prison issues. They must learn the
system, structure, legal status of the entities executing
sentences, the organization of their activities,
especially the interaction with other state bodies, the
public on the protection of the rights, freedoms and
legitimate interests of prisoners.
The purpose of teaching the discipline is a deep and
comprehensive study of the course of criminal
executive law, legislation and the practice of its
application in the fight against crime, taking into
account the latest achievements of the criminal law
sciences.
- general cultural competencies (CC):
• recognizes the social significance of his future
profession, has a sufficient level of professional legal

жоғары білімдік деңгейңн меңгеру (ЖӨ-1);
• өзінің қызметтік міндеттерін адал орындауды
білу, заңгердің мәдени қағидаларын қолдану
(ЖӨ-2);
• мәдени ойлау қабілеттілігімен ие болу, оның
белгілі бір дәрежеге жету мақсатына оны таңдау,
толығымен талдау қабілеттілігімен ие болу (ЖӨ3);
• логикалық дұрыс, анық, нақты жазбаша және
ойлау қабілеттілігін дұрыс жеткізе білу (ЖӨ-4);
• қызметкерлермен жұмыста белгілі бір
кооперациялар жасауда мәдени мінездің болуы
(ЖӨ-5);
• сыбайлас жемқорлыққа жат көзбен қарау, заң
мен құқыққа жақсы көз қарспен қарау (ЖӨ-6);
• өзін өзі дамытуға тырысу, өзінің білімі мен
деңгейін көтермелеуге тырысу (ЖӨ-7);
• әлеуметтік және қызметтік тапсырмаларды
шешу барысында әлеуметтік, гуманитарлық
және экономикалық ғылымдардың әдістері мен
тәсілдерін қолдана білу (ЖӨ-8);
• әлеуметтік маңызы бар сұрақтар мен
процестерді шешуде талдау қабілеттілігіне ие
болу (ЖӨ-9);
• заманауи ақпараттық қоғамның дамуына
ақпараттың маңызы мен мазмұнын түсіне білу,
осы процесте олардың қауіптілігі мен қатерін
түсіне білу, ақпараттық қауіпсіздік пен
мемлекеттік
құпияны
қорғауда
негізгі
талаптарды орындай білу (ЖӨ-10);
• ақпаратты өңдеу, сақтау, алудың негізгі
әдістері мен құралдарымен меңгере білу,
ақпаратпен жұмыс істеу тәсілі ретінде
компютермен жұмыс істей білу (ЖӨ-11);
• жаһандық компьтерлік жүйеде ақпараттармен
жұмыс істей білу (ЖӨ-12);
• шет тілімен жоғары деңгейде сөйлесе алу
қабілеттілігіне ие болу (ЖӨ-13);
• салауатты өмір салты қағидасына ие болу,
спорттық,
мәдени,
дене
сабақтарына
қатысу.(ЖӨ-14)
- кәсіби өкілеттіліктер (КӨ):

систему, структуру, правовой статус субъектов,
исполняющих наказания, организацию их
деятельности, особенности взаимодействия с
другими
государственными
органами,
общественностью по вопросам защиты прав,
свобод и законных интересов осужденных.
Цель преподавания дисциплины глубокое и
всестороннее изучение обучающимся курса
уголовно-исполнительного
права,
законодательства и практики его применения в
борьбе с преступностью с учетом новейших
достижений уголовно-правовых наук.
- общекультурными компетенциями (ОК):
• осознает социальную значимость своей
будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК1);
• способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
• владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3);
• способен логически верно, аргументированно
и ясно строить устную и письменную речь (ОК4);
• обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе
(ОК-5);
• имеет
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону (ОК-6);
• стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства (ОК-7);
• способен использовать основные положения и
методы
социальных,
гуманитарных
и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-8);
• способен анализировать социально значимые
проблемы и процессы (ОК-9);
• способен понимать сущность и значение
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awareness (OK-1);
• able to conscientiously fulfill professional duties,
comply with the principles of ethics of a lawyer (OK2);
• owns a culture of thinking, is capable of generalizing,
analyzing, perceiving information, setting goals and
choosing ways to achieve it (OK-3);
• able to logically correctly, reasonably and clearly
build oral and written speech (OK-4);
• possesses a culture of behavior, is ready for
cooperation with colleagues, work in a team (OK-5);
• has an intolerant attitude towards corrupt behavior,
respects law and law (OK-6);
• strives for self-development, improving their skills
and mastery (OK-7);
• able to use the basic principles and methods of the
social, humanitarian and economic sciences in solving
social and professional problems (OK-8);
• able to analyze socially significant problems and
processes (OK-9);
• able to understand the essence and importance of
information in the development of the modern
information society, recognize the dangers and threats
that arise in this process, comply with the basic
requirements of information security, including the
protection of state secrets (OK-10);
• owns the basic methods, methods and means of
obtaining, storing, processing information, has
computer skills as a means of information management
(OK-11);
• able to work with information in global computer
networks (OK-12);
• owns the necessary skills for professional
communication in a foreign language (OK-13);
• owns the skills of maintaining a healthy lifestyle,
participates in physical education and sports. (ОК-14)
- professional competencies (PC):
• able to participate in the development of legal acts in
accordance with the profile of his professional activity
(PC-);
• able to carry out professional activities on the basis of
a developed legal consciousness, legal thinking and

• өзінің қызметтік қабілеттілігіне байланысты
нормативтік құқықтық актілерді өңдеуге біліміне
сай қатысу (КӨ-);
• құқықтық мәдениет және құқықтық ойлау,
құқықтық сананың негізіне сай қызметтік
қабілеттілігін игере білу (КӨ-2);
• құқық субъектілерінің заңнаманы сақтауды
қамтамасыз ету (КӨ-3);
1. заңға сәйкес шешім қабылдау және құқықтық
әрекеттер жасау (КӨ-4);
• нормативтік құқықтық актілерді қолдана
білу, қызметтінде материалдық және процестік
құқықтың нормаларын іске асыра білу (КӨ-5);
• жағдайлар мен фактілерді құқықтық дұрыс
саралай білу (КӨ-6);
• құқықтық
құжаттарды
дайындау
қабілеттілігіне ие болу (КӨ-7);
• мемлекет пен қоғамның, жеке адамның
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде және заңдылықты
сақтауда лауазымдық міндеттерді атқара білу
(КӨ-8);
• адам мен азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын қорғау, мүдделері мен көз
қарастарын сыйлау білу (КӨ-9);
• қылмыстар
мен
басқада
құқық
бұзушылықтарды тергеу және ашу, анықтау,
алдын ала білу (КӨ-10);
• құқық бұзушылықтарды ескерту, алдын алу,
олардың пайда болу мен жасалу себептерін
анықтау (КӨ-11);
• сыбайлас жемқорлыққа баға беру, оның
алдын алуға ат салысу (КӨ-12);
• құқықтық және басқада құжаттарды толтыру
барысында өзінің қызметтік қабілеттілігін
пайдалана білу (КӨ-13);
• нормативтік құқықтық актілерге құқықтық
сараптама жүргізуге қатысу, сонымен қатар
сыбайлас жемқорлық қылмысы пайда болуын
себеп болатын жағдайларды анықтауға қатысу
(КӨ-14);
• әр түрлі құқықтық актілерді талқылау
қабілеттілігіне ие болу (КӨ-15);

информации
в
развитии
современного
информационного общества, сознавать опасности
и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-10);
• владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации,
имеет
навыки
работы
с
компьютером
как
средством
управления
информацией (ОК-11);
• способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
• владеет
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном
языке (ОК-13);
• владеет навыками ведения здорового образа
жизни, участвует в занятиях физической
культурой и спортом.(ОК-14)
- профессиональными компетенциями (ПК):
• способен
участвовать
в
разработке
нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности
(ПК-);
• способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК2);
• способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства субъектами права (ПК-3);
2. способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом (ПК-4);
• способен применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
• способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
• владеет навыками подготовки юридических
документов (ПК-7);
• готов
к
выполнению
должностных
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legal culture (PC-2);
• able to ensure compliance with legislation by legal
entities (PK-3);
2. able to make decisions and perform legal actions in
strict accordance with the law (PK-4);
• able to apply regulatory legal acts, implement
substantive and procedural law in professional
activities (PK-5);
• able to legally correctly qualify facts and
circumstances (PK-6);
• owns the skills of preparing legal documents (PC-7);
• ready for the performance of official duties to ensure
law and order, security of the individual, society, state
(PP-8);
• able to respect the honor and dignity of the
individual, to observe and protect the rights and
freedoms of man and citizen (PK-9);
• able to detect, suppress, disclose and investigate
crimes and other offenses (PK-10);
• able to prevent offenses, identify and eliminate the
causes and conditions conducive to their commission
(PK-11);
• able to identify, evaluate corruption behavior and
contribute to its suppression (PK-12);
• able to correctly and fully reflect the results of
professional activities in legal and other documentation
(PK-13);
• I am ready to take part in the legal examination of
draft regulatory legal acts, including with a view to
identifying provisions in them that contribute to the
creation of conditions for corruption (PK-14);
• able to interpret various legal acts (PK-15);
• able to provide qualified legal opinions and advice in
specific types of legal activity (PK-16);
• able to effectively carry out legal education (PK-17).
Program Manager: master of law., Senior Lecturer
N.D. Tleshaliev

• нақты құқықтық қызметке кеңестер мен
сараланған құқықтық қорытынды бере білу (КӨ16);
• құқықтық тәрбиелеуді ұқыпты іске асыра
білу (КӨ-17).
Бағдарлама жетекшісі:з.ғ.м., сеньор-лектор
Н.Д. Тлешалиев.
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Пән аталуы:
Әйелдер
және
балалар
құқықтары.
Кредит саны (ECTS): 4 (1,5+1+0).
Пререквизиттер: ҚР конституциялық құқығы,
Мемлекет және құқық теориясы, Отбасы құқығы.
Постреквизиттер:
Ювеналдық
юстиция,
Адвокатура.
Пән оқыту мақсаты: Аталған пәнді зерттеу

обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
• способен уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
• способен выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления
и
иные
правонарушения (ПК-10);
• способен
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению (ПК11);
• способен
выявлять,
давать
оценку
коррупционного поведения и содействовать его
пресечению (ПК-12);
• способен правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13);
• готов принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции (ПК-14);
• способен толковать различные правовые акты
(ПК-15);
• способен
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности
(ПК-16);
• способен эффективно осуществлять правовое
воспитание (ПК-17).
Руководитель
программы:м.ю.н.,
сеньорлектор Н.Д. Тлешалиев
Название дисциплины: Права женщин и детей.
Объем в кредитахECTS): 4 (1,5+1+0).
Пререквизиты: Конституционное право РК,
Теория государства и права, Семейное право.
Постреквизиты:
Ювенальная
юстиция,
Адвокатура.
Целью преподавания дисциплины является:
является освоение механизма защиты прав
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Name of discipline: Women's and children's rights.
Amount of credits: 4 (1.5 + 1 + 0).
Prerequisites: Constitutional Law of the Republic of
Kazakhstan, Theory of State and Law, Family Law.
Post requisites: Juvenile Justice, Advocacy.
The purpose of teaching the discipline is: to master
the mechanism for protecting the rights of women and
children: students to know the basic concepts of the

барысында әйелдер және балалар құқықтарын
қорғау механизмін үйрену: студенттердің адам
құқықтары қазіргі таңдағы теорияның негізгі
түсініктерін, олардың заң жүзінде бекітілудің
және идеялық-теориялық негізделудің тарихи
сатыларын ұғыну, адам құқықтары теориясының
және қорғау тәжірибесінің
дискуссиялық
мәселелерді
түсіну, адам құқықтары
теориясының
өзекті
мәселелерді
оларды
халықаралық және мемлекетішілік кепілдеу
тәжірибесімен, ҚР-дағы құқық қорғау қызметінің
ерекшеліктерімен үйлестіре алу дағдысы.
Қысқаша мазмұны: Адам құқықтары теориясы
және тарихы. Адам құқықтары және азамат
құқықтары. Адам құқықтарының басымдылығы құқықтық мемлекеттің нақтылаушы белгісі.
Адам құқықтары және Қазақстанда құқықтық
мемлекетті
қалыптастыру.
Феминология
объектісі, пәні және әдісі. Феминологиялық
теорияның дамуы. Әйелдер және балалар
құқықтарының қалыптасуы тарихы. Адам
құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясы
(1948 ж.). Бірінші ұрпақтағы адам құқықтары.
Екінші ұрпақтағы адам құқықтары. Үшінші
ұрпақтағы адам құқықтары. Төртінші ұрпақтағы
адам құқықтары.
Феминизм толқындары.
Феминизмнің
бірінші,
екінші,
үшінші
толқындары.
Феодализм
дәуіріндегі
Қазақстандағы
әйелдер
жағдайы.
Кеңес
дәуіріндегі әйелдердің құқықтық жағдайы. Адам
құқықтарын қорғау аясындағы халықаралық
және ұлттық құқық нормаларының ара қатынасы.
Адам құқықтары жөніндегі Халықаралық билль.
Адам
құқықтар
мен
бостандықтардың
классификациясы (адам құқықтарының даму
санаттарына байланысты (адам құқықтарының
ұрпақтары); адам құқықтарының мазмұнына
байланысты; субъектілер сипатына байланысты;
адам құқықтарын жүзеге асырудағы мемлекеттің
рөліне байланысты; тұлғаның нақты бір
мемлекетке қатыстылығына байланысты; қорғау
режиміне байланысты және өзге негіздер

женщин и детей: знание студентами основных
понятий современной теории прав человека,
исторических этапов их законодательного
утверждения
и
идейно-теоретического
обоснования, а также понимание дискуссионных
проблем теории и практики защиты
прав
человека, умение увязать актуальные вопросы
теории прав человека с практикой их
международного
и
внутригосударственного
гарантирования, с особенностями правозащитной
деятельности в РК.
Краткое содержание: Теория и история прав
человека. Права человека иправа гражданина.
Приоритет прав человека - определяющий
признак правового государства. Права человека и
формирование
правового
государства
в
Казахстане.
Объект,
предмет
и
метод
феминологии.
Развитие
феминологической
теории. История становления и формирования
прав женщин и детей. Всеобщая декларация прав
человека (1948г). Права человека первого
поколения. Права человека второго поколения.
Права человека третьего поколения. Права
человека
четвертого
поколения.
Волны
феминизма. Первая, вторая, третья волны
феминизма. Правовое положение женщин в
Казахстане в период феодализма. Правовое
положение женщин в советское время..
Соотношение
норм
международного
и
национального права в области защиты прав
человека. Международный Билль о правах
человека. Классификация прав и свобод человека
(в зависимости от этапов развития прав человека
(поколения прав человека); в зависимости от
содержания прав человека; в зависимости от
характера субъектов; в зависимости от роли
государства в осуществлении прав человека; в
зависимости от принадлежности лица к
конкретному государству; в зависимости от
режима защиты и по другим основаниям).
Основные и иные права человека. Права человека
и безопасность человека. Права человека в
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modern theory of human rights, the historical stages of
their legislative approval and ideological and
theoretical justification, as well as an understanding of
the debatable problems of the theory and practice of
protecting human rights, the ability to reconcile
relevant issues theories of human rights with the
practice of their international and domestic guarantee,
with the features of human rights activities in the
Republic of Kazakhstan.
Summary: Theory and history of human rights.
Human rights and citizen rights. The priority of human
rights is a defining feature of the rule of law. Human
rights and the formation of the rule of law in
Kazakhstan. Object, subject and method of feminology.
The development of feminological theory. The history
of the formation and formation of the rights of women
and children. Universal Declaration of Human Rights
(1948). Human rights of the first generation. Human
rights of the second generation. Third generation
human rights. Fourth generation human rights. The
waves of feminism. The first, second, third waves of
feminism. The legal status of women in Kazakhstan
during the period of feudalism. The legal status of
women in Soviet times .. The ratio of international and
national law in the field of human rights. International
Bill of Human Rights. Classification of human rights
and freedoms (depending on the stages of development
of human rights (generation of human rights);
depending on the content of human rights; depending
on the nature of the subjects; depending on the role of
the state in the implementation of human rights;
depending on the person’s membership in a particular
state ; depending on the protection mode and for other
reasons). Fundamental and other human rights. Human
rights and human security. Human rights in the context
of global security. Human Security - State Security.
Women's rights. Women's rights as an integral part of
human rights: feature, legalization in international and
domestic legal sources. Gender mainstreaming. The
concept of gender. Dialectics of sex. Sexism and its
essence. Gender dimensions. The gender aspect of law
in international law. The development of women's

бойынша). Негізгі және өзге адам құқықтары.
Адам құқықтары және адам қауіпсіздігі. Адам
құқықтары жаһанды қауіпсіздік контекстіде.
Адам қауіпсіздігі – мемлекет қауіпсіздігі.
Әйелдер құқықтары.
Әйел құқықтары адам
құқықтарының
құрамдас
бөлігі
ретінде:
ерекшеліктері,
халықаралық
және
мемлекетішілік құқықтық қайнар көздерінде
құқықтық рәсімделу. Гендерлік мәселелердің
өзектілігі. Гендер түсінігі. Жыныс диалектикасы.
Ексизм және оның мәні. Гендерлік өлшемдер.
Халықаралық заңнамасында құқықтың гендерлік
аспектісі.
Халықаралық құқықта әйелдер
құқықтарының дамуы.
Әйелдерге қатысты кемсітушіліктің барлық
нысандарын жою туралы Конвенция. Адам
құқықтарын кемсітпеушілік қағидасы: мазмұны
және оның нормативті бекітілуі. Позитивті және
негативті кемсітушілік. Адам құқықтарын
кемсітпеушілік қағидасын жүзеге асырудың
қазіргі таңдағы мәселелер. Адам құқықтарын
кемсітудің өрескел нысандары (нәсілшілдік,
апартеид, т.б.). Әйелдерді кемсіту. Зорлықзомбылық пен бақылау дөңгелегі. Қазақстан
Республикасындағы
әйелдер
құқықтарын
қорғаудың ұлттық механизмі. Еркектерді
кемсіту. Еркектер құқықтарын бұзылуының
ерекше сфералары және проблемалық зоналары.
Еркектердің
репродуктивті
құқықтары.
Балаларды әлеуметтендірудегі еркектердің рөлі.
Ажырасу кезінде ата-аналар құқықтарының
бұзылуы. Армиядағы қызмет. Еркектерге
қатысты зорлық – зомбылық. Өзіне қол
жұмсаудың гендерлік аспектісі. БАҚ-ғы еркектің
сипаты. Қазақстан Республикасындағы әйелдер
құқықтарын қорғаудың ұлттық механизмі. Бала
құқықтары. Бала құқықтары жалпы адамзаттық
құндылығы ретінде: олардың ерекшеліктері және
халықаралық және мемлекетішілік құқықтық
қайнар көздерде құқықтық рәсімделуі. «Бала
мүдделері» құқықтық санаты. Ювеналды құқық.
Ювеналды
юстиция.
Қазақстан

контексте глобальной безопасности. Безопасность
человека – безопасность государства. Права
женщин. Права женщин как составная часть прав
человека: особенность, правовое оформление в
международных
и
внутригосударственных
правовых источниках. Актуализация гендерных
проблем.
Понятие
гендера.
Диалектика
пола.Сексизм и его сущность. Гендерные
измерения.
Гендерный
аспект
права
в
международном законодательстве. Развитие прав
женщин в международном праве.
Конвенция
о
ликвидации
всех
форм
дискриминации женщин в отношении женщин.
Принцип недискриминации прав человека:
содержание и его нормативное закрепление.
Позитивная и негативная дискриминация.
Современные проблемы реализации принципа
недискриминации прав человека. Грубые формы
дискриминации прав человека (расизм, апартеид
и др.). Дискриминация женщин. Колесо насилия и
контроля. Национальный механизм защиты прав
женщин в Республике Казахстан. Дискриминация
мужчин. Проблемные зоны и особые сферы
нарушения прав мужчин. Репродуктивные права
мужчин. Роль мужчин в социализации детей.
Нарушение прав родителей при разводе. Служба
в армии. Насилие в отношении мужчин.
Гендерный аспект самоубийств. Образ мужчины
в СМИ. Национальный механизм защиты прав
женщин в Республике Казахстан. Права детей.
Права ребенка как общечеловеческая ценность:
их особенность и правовое оформление в
международных
и
внутригосударственных
правовых источниках. Правовая категория
«интересы
ребенка».
Ювенальное
право.
Ювенальная юстиция. Механизм защиты прав
детей в РК. Права женщин
и детей
заключенных.Минимальные стандартные правила
содержания заключенных. Права женщин и детей
инвалидов. Инклюзивное образование. Защита
прав детей инвалидов в РК. Механизм защиты
прав женщин и детей. Понятие и классификация
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rights in international law.
Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination of Women against Women. The
principle of non-discrimination of human rights:
content and its normative consolidation. Positive and
negative discrimination. Modern problems of the
implementation of the principle of non-discrimination
of human rights. Gross forms of discrimination of
human rights (racism, apartheid, etc.). Discrimination
of women. Wheel of violence and control. National
mechanism for the protection of women's rights in the
Republic of Kazakhstan. Discrimination of men.
Problem areas and special areas of violation of men's
rights. Reproductive rights of men. The role of men in
the socialization of children. Violation of the rights of
parents in a divorce. Military service. Violence against
men. The gender dimension of suicide. The image of a
man in the media. National mechanism for the
protection of women's rights in the Republic of
Kazakhstan. Children's rights. The rights of the child as
a universal human value: their peculiarity and legal
registration in international and domestic legal sources.
Legal category "interests of the child." Juvenile law.
Juvenile justice. The mechanism for protecting the
rights of children in the Republic of Kazakhstan. The
rights of women and children of prisoners. The
minimum standard rules for the detention of prisoners.
The rights of women and children with disabilities.
Inclusive education. Protection of the rights of children
with disabilities in the Republic of Kazakhstan.
Mechanism for protecting the rights of women and
children. The concept and classification of mechanisms
for protecting human rights. The theory of a holistic
mechanism for protecting human rights, its formation
as an urgent need for progressive humanity. The role of
international law in creating conditions at the interstate
level that ensure the most successful protection of
human rights in the domestic sphere.
Public mechanisms for protecting human rights. Civil
society and human rights. The rule of law and human
rights. Social state and human rights. Political parties,
mass public organizations and movements, the media

Республикасындағы бала құқықтарын қорғаудың
механизмі. Қамаудағы әйелдер және балалардың
құқықтары құқықтары. Қамаудағы адамдармен
қарым-қатынастың ең төменгі стандарттық
ережелері. Мүгедек әйелдер құқықтары және
балалардың құқықтары.Инклюзивті білім беру.
ҚР-да мүгедек балалардың құқықтарын қорғау.
Әйелдер және балалар құқықтарын қорғау
механизмі. Адам құқықтарын қорғау механизмі
түсінігі және классификациясы. Біртұтас адам
құқықтарын қорғау механизм теориясы., оны
прогрессивті адамзатың өзекті талабы ретінде
қалыптастырылуы.
Мемлекет
ішіндегі
сферасында
адам
құқықтарын
табысты
қорғалуын қамтамасыз етуші жағдайларды
мемлекетаралық
деңгейде
құрудағы
халықаралық құқықтың рөлі.
Адам құқықтарын қорғаудағы қоғамдық
механизмдері. Азаматтық қоғам және адам
құқықтары. Құқықтық мемлекет және адам
құқықтары. Әлеуметтік мемлекет және адам
құқықтары. Саяси партиялар, жаппай қоғамдық
ұйымдар, қозғалыстар, бұқаралық ақпарат
құралдары
адам
құқықтарын
қорғау
механизмінде. Қазақстан Республикасындағы
мемлекет ішілік адам құқықтарын қорғау
механизмі. ҚР Президенті – адам құқықтары мен
бостандықтарының кепілі. Адам құқықтарын
қорғау аясындағы Қазақстан Республикасының
Конституциялық
Кеңесінің,
Қазақстан
Республикасының Жоғарғы Сот қызметі. Адам
және азамат құқықтары мен бостандықтарын
қорғаудың әкімшілік-құқықтық нысандары.
Әйелдер құқықтары және демографиялық саясат
жөніндегі
Қазақстан
Республикасының
Президенті жанындағы Ұлттық комиссия. Сот.
Сот қорғауына құқық. Сот адам құқықтары мен
бостандықтарын
қорғаудың
әлеуметтік
институты ретінде. Сот билігінің тәуелсіздігі –
қылмыстық процестегі
адам
құқықтарын
қамтамасыз
етудің
кепілі.
Қазақстан
Республикасындағы сот билігі және сот төрелігі.

механизмов защиты прав человека. Теория
целостного механизма защиты прав человека, его
формирования как насущная потребность
прогрессивного
человечества.
Роль
международного
права
в
создании
на
межгосударственном
уровне
условий,
обеспечивающих наиболее успешную защиту
прав человека во внутригосударственной сфере.
Общественные механизмы защиты прав человека.
Гражданское общество и права человека.
Правовое государство и права человека.
Социальное государство и права человека.
Политические партии, массовые общественные
организации и движения, средства массовой
информации в механизме защиты прав человека.
Роль неправительственных организаций в защите
прав человека. Внутригосударственный механизм
защиты прав человека в Республике Казахстан.
Президент РК – гарант прав и свобод человека.
Деятельность
Конституционного
Совета
Республике
Казахстан,
Верховного
Суда
Республике Казахстан в сфере защиты прав
человека. Административно-правовые формы
защиты прав и свобод человека и гражданина.
Национальная
Комиссия
при
Президенте
Республики Казахстан по правам женщин и
демографической политике.
Суд. Право на
судебную защиту.
Суд как социальный
институт защиты прав и свобод человека.
Независимость судебной власти – гарантия
обеспечения прав человека в уголовном процессе.
Судебная власть и правосудие в Республике
Казахстан Принципы уголовного процесса в
механизме обеспечения прав
человека.
Правоохранительные
органы
Республике
Казахстан в механизме гарантий прав человека.
Уполномоченный по правам человека в
Республике Казахстан. Комитет по правам детей
МОН РК. Отделы органов внутренних дел по
борьбе с домашним насилием. Механизм защиты
прав человека в сфере исполнительной власти.
Международная защита прав человека.
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in the mechanism of protecting human rights. The role
of non-governmental organizations in the protection of
human rights. Domestic mechanism for the protection
of human rights in the Republic of Kazakhstan. The
President of the Republic of Kazakhstan is the
guarantor of human rights and freedoms. The activities
of the Constitutional Council of the Republic of
Kazakhstan, the Supreme Court of the Republic of
Kazakhstan in the field of human rights.
Administrative and legal forms of protection of human
and civil rights and freedoms. National Commission
for Women's Rights and Demographic Policy under the
President of the Republic of Kazakhstan. Court. The
right to judicial protection. The court as a social
institution for the protection of human rights and
freedoms. The independence of the judiciary is a
guarantee of ensuring human rights in the criminal
process. Judicial power and justice in the Republic of
Kazakhstan. Principles of the criminal process in the
mechanism for ensuring human rights. Law
enforcement agencies of the Republic of Kazakhstan in
the mechanism of human rights guarantees.
Commissioner for Human Rights in the Republic of
Kazakhstan. Committee on the Rights of Children of
the Ministry of Education and Science of the Republic
of Kazakhstan. Departments of the internal affairs
bodies to combat domestic violence. The mechanism
for protecting human rights in the field of executive
power. International protection of human rights.
The subject of study are international treaties, laws of
the Republic of Kazakhstan on the rights of women and
children; practically situations of violation of the rights
of women and children; mechanism for protecting the
rights of women and children.
The purpose of studying this discipline is to master the
mechanism of protecting the rights of women and
children: students' knowledge of the basic concepts of
the modern theory of human rights, the historical stages
of their legislative approval and ideological and
theoretical justification, as well as an understanding of
the debatable problems of the theory and practice of
protecting human rights, the ability to reconcile

Адам құқықтарын қамтамасыз ету механизмдегі
қылмыстық процесс қағидалары. Қазақстан
Республикасының құқық қорғау органдары адам
құқықтарын кепілдеу механизмде. Қазақстан
Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі
Уәкіл. ҚР БҒМ бала құқықтары жөніндегі
комитет. Тұрмыстық зорлық зомбылықпен
күресу жөніндегі ішкі істер органдарының
бөлімдері. Атқарушы билік аясындағы адам
құқықтарын қорғау механизмі. Адам құқықтарын
халықаралық қорғау.
Зерттеу пәні: әйелдер және балалар құқықтары
жөніндегі халықаралық шарттар, ҚР заңдары;
әйелдер және балалар құқықтарын бұзылудың іс
жүзіндегі ситуациялары, әйелдер және балалар
құқықтарын қорғау механизмдері.
Аталған пәнді зерттеудің мақсаты: әйелдер
және балалар құқықтарын қорғау механизмін
ұғыну, студенттердің адам құқықтары қазіргі
таңдағы теорияның негізгі түсініктерін, олардың
заң жүзінде бекітілудің және идеялық-теориялық
негізделудің тарихи сатыларын ұғыну, адам
құқықтары
теориясының
және
қорғау
тәжірибесінің
дискуссиялық мәселелерді
түсіну, адам құқықтары теориясының өзекті
мәселелерді
оларды
халықаралық
және
мемлекетішілік кепілдеу тәжірибесімен, ҚР-дағы
құқық қорғау қызметінің ерекшеліктерімен
үйлестіре алу дағдысы.
Курстың негізгі мазмұны: әйелдер және
балалар құқықтарын және оларды халықаралық
құжаттар мен Қазақстан Республикасының
заңдары негізінде қорғау механизмін білу, даулы
ситуациясын бағалай алу және қажетті
құжаттарды құрастырып, оларды шеше алу
дағдысы.
Аталған пәнді студенттер оқып шығып,
міндетті:
ҚР Конституциясы, ратификацияланған
халықаралық құжаттар негізінде әйелдер және
балалар құқықтары жөніндегі халықаралық
шарттар мен Қазақстан Республикасының

Предметом изучения являются международные
договоры, законы РК по правам женщин и детей;
практически ситуации нарушения прав женщин и
детей; механизм защиты прав женщин и детей.
Целью изучения настоящей дисциплины является
освоение механизма защиты прав женщин и
детей: знание студентами основных понятий
современной теории прав человека, исторических
этапов их законодательного утверждения и
идейно-теоретического обоснования, а также
понимание дискуссионных проблем теории и
практики защиты прав человека, умение увязать
актуальные вопросы теории прав человека с
практикой
их
международного
и
внутригосударственного
гарантирования,
с
особенностями правозащитной деятельности в
РК.
Основной задачей курса является знание прав
женщин и детей и механизма их зашиты на
основе международных документов и законов
Республики
Казахстан,
умение
оценить
конфликтную ситуацию и правильно ее решить,
составив необходимые документы.
Студенты, изучившие данную дисциплину,
должны:
знать
методы изучения международных
договоров и законов Республики Казахстан по
правам женщин и детей
на основании
Конституции
РК,
ратифицированных
международных
документов
с
учетом
особенностей их правового положения;
- состояние и развитие международно-правового
регулирования и зарубежного законодательства в
этой сфере через изучение пактов, конвенций,
деклараций, факультативных протоколов;
- соответствующее отраслевое законодательство
с учетом особенностей правового положения
женщин и детей.
уметь
анализировать
ситуации
правоприменительной практики и вырабатывать
различные варианты решений;
- квалифицированно толковать международные
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pressing issues of theory human rights with the practice
of their international and domestic guarantee, with the
peculiarities of human rights activities in the Republic
of Kazakhstan.
The main objective of the course is to know the rights
of women and children and their mechanism of
protection on the basis of international documents and
laws of the Republic of Kazakhstan, the ability to
assess the conflict situation and solve it correctly by
drawing up the necessary documents.
Students who have studied this discipline should:
know the methods of studying international treaties and
laws of the Republic of Kazakhstan on the rights of
women and children on the basis of the Constitution of
the Republic of Kazakhstan, ratified international
documents, taking into account the peculiarities of their
legal status;
- the state and development of international legal
regulation and foreign legislation in this area through
the study of covenants, conventions, declarations,
optional protocols;
- relevant industry legislation, taking into account the
particular legal status of women and children.
be able to analyze situations of law enforcement
practice and develop various solutions;
- Qualified interpretation of international treaties and
regulatory legal acts in their interaction;
- independently master new methods of obtaining and
analyzing the necessary legal information.
have skills in writing legal documents, conducting
discussions, business negotiations, mediation in order
to reach a compromise by participants in a legal
conflict;
identify state bodies and public organizations that
should be contacted in case of violation of human
rights;
legal communication;
reasoned speech when dealing with clients and law
enforcement.
General cultural competencies:
understanding of the social significance of their future
profession, a sufficient level of professional legal

заңдарын
олардың
құқықтық
жағдайдың
ерекшеліктерін есепке алып зерттеудің әдіс
тәсілдерін білу қажет;
Пактілер, конвенциялар, декларациялар,
факультативті хаттамаларды зерттеу арқылы осы
сферадағы халықаралық құқықтық реттеудің
және шетел заңнамасының жағдайы мен дамуын
білуге;
әйелдер
және
балалар
құқықтық
жағдайдың ерекшеліктерін есепке алып тиісті
салалық заңнамасын білуге;
құқық қолдану тәжірибесінде түрлі
ситуацияларына талдау жасап, шешімдердің
әртүрлі варианттарын ойлап табуға;
Өзара байланыста халықаралық шарттар
мен нормативті құқықтық актілерге білікті
түсінік бере алу
Өз бетінше қажетті құқықтық ақпаратты
алудың жаңа тәсілдерін игеру және талдау
жүргізу:
Құқықтық құжаттарды жазу, дискуссия
жүргізу, іскерлік келіссөздерді жүргізу, заңи
дауға қатысушылар арасында компромисске
жету мақсатында делдалдықты жүзеге асыру
дағдыларына ие болуға;
Адам құқықтары бұзылған жағдайда
жүгінуге тиіс мемлекеттік органдар мен
қоғамдық ұйымдарды аңықтау;
Құқықтық қарым қатынасу;
Клиенттер
мен
құқық
қорғау
органдармен қарым қатынасқа түскенде дәлелді
сөйлеу.
Жалпы мәдени компетенциялар:
- Өз
болашақ
кәсібінің
әлеуметтік
маңыздылығын түсіну, адам құқықтарын
қорғауға қажетті кәсіби құқықтық сананың тиісті
дәрежесі;
- жеке тұлғаның ар-ождан қадірлеу, әйелдер
және балалар құқықтары мен бостандықтарын
сақтау және қорғау.
- Гендерлік сананы қалыптастыру, гендерлік
таптаурындарды жою;

договоры и нормативно-правовые акты в их
взаимодействии;
- самостоятельно осваивать новые методы
получения и анализа необходимой правовой
информации.
владеть
навыками написания
правовых
документов,
ведения
дискуссии,
деловых
переговоров, осуществления посредничества с
целью достижения компромисса участниками
юридического конфликта;
определять
государственные
органы
и
общественные
организации,
в
которые
необходимо обращаться в случае нарушения прав
человека;
правового общения;
аргументированной речи при общении с
клиентами и правоохранительными органами.
Общекультурные компетенции:
понимание
социальной
значимости
своей
будущей профессии, достаточный уровень
профессионального правосознания для защиты
прав человека;
- способностью уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и
свободы женщин и детей;
- формирование гендерного сознания, избавление
от гендерных стереотипов;
способность
логически
верно,
аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь;
- нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительное отношение к праву и
закону;
- стремление к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства.
Профессиональные компетенции
Навыки работы с информацией, умение вести
переговоры, умение оформлять юридические
документы и умение публичного выступления.
1)Навыки работы с информацией
- Юрист знает способы принятия нормативных
правовых актов, их систему, иерархию, способы

109

awareness to protect human rights;
- the ability to respect the honor and dignity of the
individual, to observe and protect the rights and
freedoms of women and children;
- the formation of gender consciousness, getting rid of
gender stereotypes;
- the ability to logically correctly, reasonably and
clearly build oral and written speech;
- intolerant attitude towards corrupt behavior,
respectful attitude to law and law;
- the desire for self-development, improving their skills
and mastery.
Professional competencies
Skills in working with information, the ability to
negotiate, the ability to draw up legal documents and
the ability to publicly speak.
1) Information skills
- A lawyer knows how to adopt regulatory legal acts,
their system, hierarchy, methods of publication and
accounting. He freely navigates the system of law,
finds the normative acts necessary to resolve a specific
legal situation, determines the conditions for their
application, is guided in the electronic systematization
of legal acts in the Republic of Kazakhstan;
- A lawyer can interpret legal acts based on the official
and doctrinal interpretation of legal norms, critically
evaluates information in the media.
- The lawyer has computer skills as a means of
information management; able to work with
information in global computer networks
2) Registration of legal documents
- A lawyer can apply the rule of law in specific life
situations;
- A lawyer is able to determine state bodies whose
competence includes resolving a legal situation and
legally correctly qualifying facts and circumstances
and resolving them on the basis of law;
- A lawyer knows how to correctly and competently
draw up legal documents, give legal opinions and
advice. The accuracy and clarity of the presentation of
the text of a legal document is achieved by the
competent use of legal terms, the organic compatibility

- логикалық тұрғыдан дәл, дәлелді, нақты
ауызша және жазбаша сөз құру;
- жемқорлық
жүріс-тұрысына
төзімсіздікті
көрсете білу, құқық пен заңды қадірлеу;
- өз өзін дамытуға тырысу, өз біліктілігін және
шеберлігін жоғарылату;
Кәсіби компетенциялар
Ақпаратпен жұмыс істеу, заңи құжаттарын
рәсімдеу, келіссөздерді жүргізу өнері , жария сөз
сөйлеу өнер дағдылары
1) Ақпаратпен жұмыс істеу дағдылары
- Заңгер нормативтік құқықтық актілерді
қабылдау
тәсілдерін,
олардың
жүйесін,
иерархиясын, жариялау және сақтау тәсілдерін
біледі. Ол құқық жүйесінде дұрыс бағдар таба
алады,
қажетті заңи ситуациясын шешуге
қажетті нормативтік актілерді табады, оларды
қолдану жағдайларды анықтайды, Қазақстан
Республикасында
НҚА
электронды
жүйелендіруді біледі;
- Заңгер ресми және бейресми түсінік беру
нысандарды есепке алып нормативтік құқықтық
актілерді талқылай алады, БАҚ ақпаратты сынап
бағалай алады;
- Заңгер ақпаратты басқару құралы ретіндегі
компьютермен жұмыс істеу дағдыларына ие;
жаһандық ақпараттық торларда ақпаратпен
жұмыс істей алады
2) Заңи құжаттарын рәсімдеу
- Заңгер нақты өмірлік ситуацияларда құқық
нормаларын қолдана алады;
- Заңгер құзыретіне құқықтық ситуациясын
шешу кіретін мемлекеттік органдарды аңықтай
алады,
фактілер мен
жағдайларды заң
тұрғысынан дұрыс саралау және оларды заң
негізінде дұрыс шеше алады;
- Заңгер құқықтық сипаттағы құжаттарды дұрыс
құрастыра
алады,
нормативтік құқықтық
актілерге құқықтық сараптаманы жүзеге асыра
алады, білікті
заңи қорытындылар мен
консультацияларын бере алады.
Заңи құжатты құрастыру дағдысы – заңгердің

публикации и учета. Он свободно ориентируется
в системе права, находит нормативные акты,
необходимые для разрешения конкретной
юридической ситуации, определяет условия их
применения, ориентируется в электронной
систематизации НПА в Республике Казахстан;
- Юрист может толковать нормативно правовые
акты, опираясь на официальное и доктринальное
толкование правовых норм,
критически
оценивает информацию в СМИ.
- Юрист имеет навыки работы с компьютером как
средством управления информацией; способен
работать
с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях
2) Оформление юридических документов
- Юрист может применять нормы права в
конкретных жизненных ситуациях;
- Юрист умеет определять государственные
органы, в компетенцию которых входит
разрешение правовой ситуации и юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства и разрешать их на основе закона;
- Юрист умеет грамотно и квалифицированно
составлять
документы правового характера,
давать юридические заключения и консультации.
Точность
и
ясность
изложения
текста
юридического документа достигается грамотным
употреблением
юридических
терминов,
органичной сочетаемостью слов, использованием
уточнений, дополнений, вводных слов и
оборотов,
четкой
структурой
отдельных
предложений и текста документа в целом,
обоснованностью приведенных доводов.
3) Умение вести переговоры
Проводить переговоры, координировать свои
действия с действиями своих
партнеров и
клиентов — наиболее высоко значимые качества
юриста.
Юрист
способен
обмениваться
профессиональной информацией, продуктивно
общаться,
устанавливать и поддерживать
социальные связи, брать на себя ответственность.
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of words, the use of clarifications, additions,
introductory words and turns, the clear structure of
individual sentences and the text of the document as a
whole, the validity of the above arguments.
3) Ability to negotiate
Negotiating, coordinating with the actions of our
partners and clients are the most significant qualities of
a lawyer.
A lawyer is able to exchange professional information,
communicate productively, establish and maintain
social ties, and take responsibility.
All types of interpersonal communications should be
carried out taking into account legal norms and ethical
rules, be aimed at achieving possible legal consent
even with the party that has lost the dispute. A
professional lawyer should build his interactions,
ensuring cooperation between the parties and taking
into account the possible manifestation of conflict and
other obstacles on the other hand. Patience, the ability
to overcome difficulties, counteract the negative
impact, forgiveness of interference, creating a
benevolent atmosphere are mandatory for a lawyer.
4) Public speaking skills
An important skill of a lawyer is the ability to speak
publicly. The art of public speaking is an art of a very
special kind. Lawyers have more interest in the culture
of speech than representatives of other social and
professional groups.
In various state bodies where they use the legal
language (for example, in court), it is important for a
lawyer - a lawyer or a prosecutor - to be able to
accurately, concisely and understandably formulate
what is necessary to say, prove or challenge. This
requires not only knowledge of the language,
knowledge of it, but also the ability to express the
essence of one’s position in this language, to be able to
defend one’s point of view, to justify, defend or blame.
Clarity, accuracy, persuasiveness are extremely
important for a speaker in court. At the same time, it is
important to conduct a civil debate: respect the
opponent’s position, hear his arguments, and be able to
admit his wrong.

кәсіби дағдылар ішіндегі маңыздылардың бірі.
Заңи құжаттың мәтінін нақты және айқын
көрсету заңи терминдерін білікті қолдану;
өздерді шектеп қолдану, нақтылау, толықтыру,
арнайы сөздер мен сөз тіркестерін қолдану,
құжаттың мәтіні және бөлек сөйлемдердің нақты
құрылымы,
келтірілген
дәлелдемелердің
негізділігі арқасында жүзеге асырылады.
3) Келіссөздерді жүргізу өнері
Келіссөз жүргізу дағдысы, өз әрекеттерін өзге
серіктестермен және клиенттердің әрекеттермен
үйлестіре білу – заңгердің қасиеттері ішінде
жоғары маңызына ие.
Заңгер кәсіби ақпаратымен алмаса алады,
нәтижелі қарым қатынасқа түсе алады,
әлеуметтік байланыстарды орнатып, ұстай
алады, өзіне жауапкершілікті алу мүмкін.
Заңгерлермен өз кәсіби міндеттерін орындау
аясында кең таралған, жеке адам арасындағы
коммуникация тәсілдеріне әңгімелесу, соның
ішінде түсінік алу, жауап алу, алқалық
талқылауға қатысу, келіссөздер, алқалар мен
бұқаралық ақпарат құралдарында сөз сөйлеу,
сотта сөз сөйлеу, кеңес беру жатады.
Жеке
тұлғалар
арасындағы
коммуникациялардың барлық түрлері құқықтық
нормалар мен этикалық ережелерді есепке алып
жүргізілу тиіс, дауда ұтылған тарап жағынан да
құқықтық
шеңберлерде
мүмкін
болатын
келісімге келуге бағытталу қажет. Кәсіпқой
заңгер өзге тарап жағынан кедергілерін,
жанжалдың көрініс табу мүмкіндігін есепке
алып, тараптардың қызметтесуін қамтамасыз
етіп
өз әрекеттерін жүзеге асыру қажет.
Төзімділік, қиыншылықтарды жеңу өнері, кері
әсерге бой бермеу, кедергілерді кешіре алу,
қолайлы атмосферасын құру заңгер үшін
маңызды болып табылады.
4) Жария сөйлеу дағдылары.
Заңгер үшін жария сөйлеу өнері маңызды дағды
болып табылады. Жария сөйлеу өнері – ерекше
сипаттағы өнері. Заңгерлерде сөйлеу өнеріне

Все виды межличностных коммуникаций должны
проводиться с учетом правовых норм и этических
правил, направляться на достижение возможного
в правовых рамках согласия даже со стороной,
проигравшей спор. Юрист профессионал должен
строить свои взаимодействия, обеспечивая
сотрудничество сторон и учитывая возможное
проявление с другой стороны конфликтности и
иных помех. Терпение, умение преодолевать
трудности, противодействовать негативному
воздействию, прощение
помех, создание
благожелательной
атмосферы
являются
обязательными для юриста.
4) Навыки публичного выступления
Важным навыком юриста является умение
выступать публично. Искусство публичного
выступления — искусство совершенно особого
рода. У юристов интерес к культуре речи больше,
чем у представителей других социальных и
профессиональных групп.
В различных государственных органах, где
пользуются юридическим языком (например, в
суде), для юриста — адвоката или прокурора —
важно уметь точно, лаконично и понятно для
окружающих сформулировать то, что необходимо
сказать, доказать или оспорить. Для этого
необходимо не просто знание языка, владение им,
но и умение на этом языке высказать суть своей
позиции, уметь отстоять свою точку зрения,
обосновать, защитить или обвинить. Ясность,
точность, убедительность чрезвычайно важны для
выступающего в суде. При этом важно
цивилизованно вести спор: уважать позицию
оппонента, слышать его доводы, уметь признать
свою неправоту.
Руководитель программы: к.ю.н., профессор
Мухтарова А.К.
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қызығушылық өзге әлеуметтік және кәсіби
топтар өкілдерімен салыстырғанда жоғары
болып келеді.
Заң тілін қолданатын әртүрлі мемлекеттік
органдарда (мысалы сотта) заңгер- адвокат
немесе прокурор
үшін қоршаған адамдарға
дәлелдеуді, айтуды, даулауды қажет ететін
нәрселерді нақты, қысқа түрде, түсінікті тілмен
жеткізу аса маңызды. Сол үшін тек тілді меңгеру
ғана емесе, осы тілде өз позицияның мазмұнын
атап көрсетіп, өз пікірін қорғап, негіздеп, қорғау
немесе айып салу өнеріне ие болу қажет. Сотта
сөз сөйлеген адам үшін нақтылық, айқындылық,
ділділік аса маңызды. Дауды өркениетті жүргізу
де маңызды: оппонент позициясын сыйлау, оның
дәлелдемелерін
тыңдау,
өз
жаңсақтығын
қабылдай алу.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., асс.профессор
Калимбекова А.Р.
Пән аталуы:Халықаралық жария құқығы.
Кредит саны(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиттері:Мемлекет
және
құқық
теориясы, Конституциялық құқық,.
Постреквизиттері: Халықаралық жеке құқық.
Пәнді оқыту мақсаты: халықаралық жария
құқығына
тән
теориялық
концепциялар,
құқықтық категориялар және халықаралық
қатынастарды реттейтін құқық нормалары.
Халықаралық жария құқығы ғылыми пәні
ретінде, тарихи даму кезеңіндегі халықаралық
қатынастардың құқықтық нормаларын оқытатын,
заң ғылымының ерекше бөлігі болып саналуы
жатады..
Қосымша мазмұны: - ХЖҚ құқықтық қолдау
қызметі үшін әдістемелік базаны қолдана білу,
талдау, өз алдына жекеше зерттеу білу;
- Осы саладағы заңгердің этика қағидасын
сақтау, профессионалдық міндеттерді адал
орындау
- ХЖҚ нормативтік құқықтық актілерді
қолдануда қабілетті болу, кәсіби қызметте
материалдық және іс жүргізу құқықтарын

Название
дисциплины:Международное
публичное право.
Объем в кредитах(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиты: Теория
государства и права,
Конституционное право.
Постреквизиты: Международное частное право.
Цель изучения дисциплины: «Международное
публичное право» (далее – МПП): особая система
права,
объединяющая
отрасли права,
правовые образования и правовые институты.
МПП
действует
через
реализацию
международных правовых
норм в формах
международных
правовых
отношений.
Формируетзнания
о
закономерностях
возникновения, развития и функционирования
механизма международно-правового воздействия
на отношения
между субъектами в области
международных отношений в сферах политики,
внешнеэкономических связей,
международной
безопасности. МПП
как
наука раскрывает
социальную сущность развивающихся
явлений,
способствует повышению уровня правового сознания и
правовой культуры, как отдельной личности и общества, так
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Name of discipline: Public International Law.
The amount of credits (ECTS): 5 (2+1+0).
Prerequisites: Theory of State and Law, Constitutional
Law.
Postrequisites: Private International Law.
The purpose of studying the academic discipline:
Public International Law (hereinafter referred to as
"PIL"): A special system of law uniting branches of
law, legal entities and legal institutions. Public
International Law operates through the implementation
of international legal norms in the forms of
international legal relations. It forms knowledge about
the regularities of origin, development and functioning
of the mechanism of international legal influence on
the relations between subjects in the field of
international relations in the spheres of politics, foreign
economic relations, international security. Public
International Law as a science reveals the social
essence of developing phenomena, contributes to
raising the level of legal consciousness and legal
culture of both an individual and society, and the state
as a whole.
Summary:Public International Law, as a separate legal

қолдану;
-ХЖҚ құқықтық нормаларды дұрыс талқылай
білуі, ҚР заңдарының нормаларын осы салада
қолдана отырып, тәжірибені қолдана білуі, ХЖҚ
қатынастарыныан туындаған дауларда сот
тәжіриебесін
теоретикалық
білімге
байланыстыра қолдана алу қажеттігі жатады.
Күтілетін оқу нәтижелері: Халақаралық жария
құқық саласында қабылданған заңдар мен
нормативтік құжаттардың даму бағыттары мен
болашағы туралы талдауды жүргізе білуі керек.
Білім: әр құқық саласының негізгі ұғымдарын,
оның ішінде халықаралық жария құқықтың
ұғымдарын жетік білуі;
 Қазақстан
Республикасының
конституциялық негіздерін ХЖҚ қолдана білуі;
 ХЖҚ пәніндегі мемлекеттік органдардың
құрылымын, қызметін және қағидаларын;
 ХЖҚ бойынша құқықтық және мемлекеттік
құбылыстардың
мәнін,
мінезін
және
арақатынасын талдауды білуі;
 сонымен
бірге
білімдердің
біртұтас
жүйесіндегі заң пәндерінің арақатынасын және
кәсіби қызметтегі құқықты жүзеге асыру үшін
маңызын білуі жатады.
Іскерлігі: ХЖҚ саласындағы заңдар мен өзге де
нормативтік құқықтық актілерді талқылауды
және қолдануды; ХЖҚ нормаларын қоғамның
барлық салаларындағы заңдардың орындалуын
қамтамасыз етуді;
 ХЖҚ бойынша анықталған барлық фактілер
мен
мән-жайларды
дұрыс
құқықтық
квалификациялауды;
 ХЖ құқықтық сипаттағы
құжаттарды
жасауды
және
нормативтік
актілердің
сараптамасын өткізуді, білікті қорытыныдылар
мен кеңестер беруді; тікелей заңға сәйкес
шешімдер қабылдауды және өзге де заңды
әрекеттер жасауды;
 ХЖҚ саласындағы құқық бұзушылықтарды,
мен жауапкершілігі шараларын анықтауды;
 Осы саладағы бұзылған құқықтарды қалпына

и государства в целом.
Краткое
содержание:
Международное
публичное право, будучи самостоятельным
правовым комплексом, представляет собой
универсальную систему правовых принципов и
норм,
которые
являются
результатом
согласованного волеизъявления государств и
реализуются как в международных, так и во
внутригосударственных
(национальных)
отношениях.
Исходя из этого, Международное публичное
правопонимается как нормированная реальность,
в которой интересы субъектов осуществляются в
формах их взаимодействия
сообразно
юридическим нормам
через общие и
относительные правовые отношения. Ибо без
интереса правовых отношений, как правило, не
бывает.
Ожидаемые результаты изучения
курса
МПП
должны
проявляться
через
взаимосвязанное
единство
знаний, умений,
навыков, компетенций, в частности:
Знания, как показывает опыт – эторезультаты
познавательной
деятельности
студента,
отвечающие требованиям их качества, то есть
быть точными, не
противоречить истине,
соответствовать
современному
уровню
научного
содержания
программного курса
Международного публичного права;
Умения – освоенный способ выполнения на
основе
теоретических (научных) знаний, т.е.
виртуальные действия студента
в
части
практического
понимания
содержания
Международного публичного права,
его
правовых
принципов и норм.
При этом
касаются
они
не
только
анализа
макроструктурных положений
МПП, но
и
практического понимания
работы с нормами
международного права, особенно в части
обоснования
отношений,
условиями и
причинами которых являются, как известно,
правовые и юридические факты;
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complex, is a universal system of legal principles and
norms, which are the result of the coordinated
expression of the will of States and are implemented in
both international and domestic (national) relations.
On this basis, Public International Law is understood as
a normalized reality, in which the interests of subjects
are realized in the forms of their interaction in
accordance with legal norms through general and
relative legal relations. As a rule, there is no such thing
as a legal relationship without interest.
The expected results of studying the course "Public
International Law" should be manifested through an
interconnected unity of knowledge, abilities, skills,
competencies, in particular:
Knowledge, as experience shows – is the result of a
student's cognitive activity that meets the requirements
of their quality, that is, to be accurate, not contradict
the truth, and correspond to the current level of
scientific content of the program course of public
International law;
Abilities – a mastered method of performing on the
basis of theoretical (scientific) knowledge, i.e. virtual
actions of the student in terms of practical
understanding of the content of Public International
Law, its legal principles and norms.
Thus they
concern not only the macro-structural analysis the
provisions of Public International Law, but also
practical understanding of international law, especially
to justify the relationships, conditions and causes
which are known to be legal facts;
Skills, i.e., based on knowledge and skills, ways of
testing by virtual experience of a student's actions in
the part of consideration by means of analysis of
various, including disputable (problematic) situations
on the issues of international relations with the
subsequent making of motivated decisions on them.
Competencies: As a result of mastering the course on
Public International Law, the student must:
- have an idea of the system of international legal
norms and institutions, their formal principles and
functions;
- know the history and dialectics of the development of

келтіру үшін қажетті шараларды қолдануды;
 Дағдысы: гуманитарлық және әлеуметтікэкономикалық ғылымдар бойынша алынған
білімдер мен әдістерді кәсіби қызметінде
пайдалануға;
 олардың
кәсіби
қызметі
саласына
кіретін ХЖҚ заң нормалары мен қатынастарды
талдауға;
 ХЖҚ саласындағы құқықтық сипаттағы
құжаттарды жасау және құрастыруға, жеке және
заңды
тұлғалардың
сұранысы
бойынша
негізделген ақпаратты дайындауға;
 осы саладағы дауларды шешудің балама
тәсілдерін қолдануға;
 ХЖҚ нормативтік құжаттар мен заңды
шешімдердің жүзеге асырылу механизмын
жетілдіру
мүмкіндіктерін
іздестіруге
дағдыландыру жатады.
Құзыреттелігі: Халыұаралық жария құқықта
студент таңдаған кәсіптік қызметке қатысты
ғылыми-зерттеу
жұмыстарына
қатысты
сараптамалық әдістер мен тәсілдерді игеруі,
құқықтық
көмекті
өкілеттік
шегінде
халықаралық жария құқықтық қатынастарда
кәсіби жүзеге асыру және осы салаға дамыған
ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар
тәжірбиесін енгізу.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Чингисбаева А.Е.

HKK 3222 /
MUP 3222 /
ICL 3222

Пән аталуы: Халықаралық қылмыстық құқық.
Кредит саны(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиттер:
Мемлекет және құқық
теориясы, Қылмыстық құқық, Қылмыстық
процестік құқық, Қылмыстық атқару құқығы,

Навыки, то есть, основанные на знаниях и
умениях,
способыапробации
виртуальным
опытом действий студента в части рассмотрения
путём анализа
различных, в том числе
спорных (проблемных) ситуаций по вопросам
международных отношений с последующим
принятием по ним мотивированных решений.
Компетеции: В результате усвоения учебного
курса «Международное публичное право»
студент должен:
– иметь представление о системе международноправовых
норм
и
институтов,
о
формосодержательных принципах и функциях их
действия;
– знать историюи диалектику развития
международно-правовых
отношений,
иметь
представление
о
перспективах
их
совершенствования;
–
использовать
знания
международного
публичного права в целях
обеспечения
правореализации международно-правовых норм в
практической деятельности применительно к
конкретным социоюридическим ситуациям.
– знать виды ответственности, в том числе
правовой и юридической за нарушение норм
международного права.
– быть [личностно
и профессионально]
ответственно правообязанным, т.е. находиться в
устойчивом
состоянии,
обусловленном
требованиями правопорядка в значениях этикоправового
режима,
упреждающим
правонарушения дозволенной правомерностью
лиц, а при нарушениях установленных запретов
– применением к ним санкций в формах
властного воздействия».
Руководитель программы: д.ю.н., профессор
А.А. Черняков.
Название
дисциплины:
Международное
уголовное право.
Объем в кредитах(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права,
Уголовное
право,
Уголовно-процессуальное
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international legal relations, have an idea of the
prospects for their improvement;
- use the knowledge of public international law to
ensure the legal implementation of international legal
norms in practice for specific social and legal
situations.
- to know the types of responsibility, including legal
and juridical ones, for violation of international law.
- to be [personally and professionally] responsible, i.e.
to be in a stable condition, due to the requirements of
the law and order in the meanings of the ethical and
legal regime, to anticipate offences by the permitted
legality of persons, and in case of violation of
established prohibitions by applying sanctions to them
in forms of power."
Head of the educational program: Doctor of
Juridical Sciences, Professor A.A. Chernyakov

Name of discipline: International Criminal Law.
Amount of credits (ECTS):5 (2+1+0).
Prerequisites: Theory of State and Law, Criminal
Law, Criminal Procedure Law, Penal Enforcement
Law, Criminology and others.

Криминология.
Постреквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясының өзекті мәселелері, Мемлекетке
қарсы қылмыстық құқықбұзушылықтар, жедел
іздестіру қызметінің негіздері.
Пән оқыту мақсаты: Халықаралық қылмыстық
құқық пәнін – студенттерге оқыту мақсаты
қылмыстық заң пәнінен тиянақты білім беру,
қылмыстық құқықтың жалпы ережелері мен
принциптері, оның негізгі ұғымдары мен
институттары, қылмыстық зандардың міндеттері
жөнінде, қылмыстық заңның мезгілге және
кеңістікке қарай қолданылуы, қылмыстың түсінгі
және іс-әрекеттің қоғамға қауіптілігін және
құқыққа қайшылығын жоятын мән-жайлар
туралы, қылмыс істеудің сатылары және оны
істеуден өз еркімен бас тарту, қылмысқа қатысу
және оған жанасушылық, қылмыстық жазаның
түсінігі, оның жүйелері мен түрлері, қылмыстық
жазаны орындау, қылмыстық жауаптылықтан
және жазадан босату және оның түрлері, жазадан
шартты түрде мерзімінен бұрын босату және
жазаны неғұрлым жеңіл жазамен ауыстыру,
сотталғандықты жою және одан арылу,
медициналық және тәрбиелік сипаттағы еріксіз
шаралар туралы толық түсінік беру болып
табылады.
Қысқаша мазмұны: Халықаралық қылмыстық
құқық заңдарын жетік білуі. Студенттер
қылмыстық іс жургізудің мәні мен міндеттерін
дұрыс түсінуі керек, халықаралық қылмыстық
құқық жүргізу кодексінде бекітілген құқықтық
мемлекеттің демократиялық принциптерінің
мазмұнын, дәлелдеме теориясын, сотқа дейінгі
өндірістің, сотта іс қараудың, жекелеген істер
бойынша
іс
жүргізудің
ерекшеліктерін
студенттерге жеткізу.
Күтілетін оқу нәтижелері: аталған курсты
оқудың нәтижесінде студент тәжірибелік
қызметті жалғастыру үшін негіз болатын жеке
тұлғалық ерекше қасиеттреге ие болу. Құқықтық
білімдерді сындарлы ұғыну және өзін өзі сынға

право,
Уголовно-исполнительное
право,
Криминология и др.
Постреквизиты: Проблемы теории государства и
права, Уголовные правонарушения против
государства;
Основы
оперативно-розыскной
деятельности.
Цель изучения дисциплины - понимание
правовой и социальной природы преступления и
наказания по международному уголовному праву
и соответствующих международно-правовых
норм, уяснении связи данной дисциплины с
другими уголовно-правовыми дисциплинами;
формировании знаний о сущности современного
международного уголовного права и мерах
борьбы с международными преступлениями и
преступлениями международного характера.
Краткое содержание: Международное уголовное
право, как учебная дисциплина является системой
знаний об основных институтах международного
уголовного права, преступлениях против мира и
безопасности человечества и конвенционных
преступлениях,
о
различных
формах
взаимодействия
государств
и
иных
международных субъектов в области борьбы с
преступностью.
Ожидаемые результаты изучения: В результате
освоения курса студент должен получить:
Знания:
 специфики и особенностей толкования и
применения норм международного уголовного
права;
 нормативной
правовой
базы,
которая
составляет основу международного уголовного
права;
 отраслевых
принципов
международного
уголовного права;
 характеристики составов международных
преступлений и преступлений международного
характера;
 понятийного
аппарата
международного
уголовного права.
Умения:
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Postprerequisites: Issues of the Theory of State and
Law, Criminal Offences against the State;
Fundamentals of
Operational
andInvestigative
Activities.
The purpose of studying the academic discipline is
to understand the legal and social nature of crime and
punishment under international criminal law and
relevant international legal norms, to understand the
relationship of this discipline with other criminal law
disciplines; to form knowledge about the essence of
modern international criminal law and measures to
combat international crimes and crimes of an
international character.
Brief description: International Criminal law as an
academic discipline is a system of knowledge about the
main institutions of international criminal law, crimes
against the peace and security of humanity and
conventional crimes, about various forms of interaction
between States and other international subjects in the
fight against crime.
Expected results of the study: as a result of mastering
the course, the student should receive:
Knowledge:
• the specifics and features of the interpretation and
application of international criminal law;
• the legal framework that forms the basis of
international criminal law;
• sectoral principles of international criminal law;
• characteristics of international crimes and crimes of
an international character;
• the conceptual framework of international criminal
law.
Abilities:
• to delineate the competence of international justice
institutions;
• analyze the application of international criminal law;
•formulate specific tasks that cannot be solved without
applying the relevant rules of international criminal
law.
Skills:

алу қабілеттілігі. ҚР заңнамасын сындарлы
бағалай білу. Сауатты, негізді талдау және
сындарлы
аргументті
тұжырымдар
мен
қорытындыларды ұсына білу қабілеттілігі.
Пікірталастарды жүргізе білу қабілеттілігі.
Білімі:
- әр құқық саласының негізгі
ұғымдарын;
- Қазақстан Республткасының конституциялық
негіздерін;
мемлекеттік
органдардың
құрылымын,
қызметін және қағидаларын;
- құқықтық және мемлекеттік құбылыстардың
мәнін, мінезін және арақатынасын;
- білімдердің біртұтас жүйесіндегі заң пәндерінің
арақатынасын және кәсіби қызметтегі құқықты
жүзеге асыру үшін маңызын білуге тиісті.
Іскерлігі: - заңдар мен өзге де нормативтік
құқықтық
актілерді
талқылауды
және
қолдануды; қоғамның барлық салаларындағы
заңдардың орындалуын қамтамасыз етуді;
- фактілер мен мән-жайларды дұрыс құқықтық
квалификациялауды;
- құқықтық сипаттағы құжаттарды жасауды
және нормативтік актілердің сараптамасын
өткізуді, білікті қорытыныдылар мен кеңестер
беруді;
тікелей заңға сәйкес шешімдер
қабылдауды және өзге де заңды әрекеттер
жасауды;
- құқық бұзушылықтарды, кінәлілерді жазалау
мен жауапкершілігі шараларын анықтауды;
- бұзылған құқықтарды қалпына келтіру үшін
қажетті шараларды қолдануды.
Дағдысы: - гуманитарлық және әлеуметтікэкономикалық ғылымдар бойынша алынған
білімдер мен әдістерді кәсіби қызметінде
пайдалануға;
- олардың кәсіби қызметі саласына кіретін заң
нормалары мен қатынастарды талдауға;
- құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау және
құрастыруға, жеке және заңды тұлғалардың
сұранысы бойынша негізделген ақпаратты
дайындауға;

 разграничить компетенцию международных
органов правосудия;
 анализировать порядок применения норм
международного уголовного права;
 формулировать конкретные задачи, решение
которых не представляется возможным без
применения
соответствующих
норм
международного уголовного права.
Навыки:
 работы
с
международно-правовыми
нормативными материалами;
 юридической квалификации преступлений в
соответствии с нормами международного
уголовного права.
Компетенции:
- общекультурные компетенции (ОК):
 осознает социальную значимость будущей
профессии, обладает достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
 способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
 способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-3);
 способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
 обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе
(ОК-5);
 имеет
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону (ОК-6);
 стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства (ОК-7);
 использует основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук
при решении социальных и профессиональных
задач (ОК-8);
 способен анализировать социально значимые
проблемы и процессы (ОК-9);
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• working with international legal and regulatory
materials;
• legal qualification of crimes in accordance with
international criminal law.
Competencies:
- general cultural competence (GC):
• is aware of the social significance of the future
profession, has a sufficient level of professional legal
awareness (GC-1);
• is able to perform professional duties in good faith
and comply with the principles of lawyer ethics (GC2);
• is able to generalize, analyze, perceive information,
set goals and choose ways to achieve them (GC-3);
• is able to logically correctly, argumentatively and
clearly formulate oral and written speech (GC-4);
• has a culture of behavior, is ready to cooperate with
colleagues, work in a team (GC-5);
• has an intolerant attitude to corrupt behavior, respects
the law and the law (GC-6);
• strives for self-development, improvement of their
skills and skills (GC-7);
• uses the basic principles and methods of social,
humanitarian and economic Sciences in solving social
and professional problems (GC -8);
• able to analyze socially significant issues and
processes (GC-9);
• is able to understand the essence and significance of
information in the development of modern information
society, be aware of the dangers and threats that arise
in this process, and comply with the basic requirements
of information security (GC -10);
• knows the basic methods, ways and means of
obtaining, storing, processing information, has the
skills to work with a computer as a means of
information management (GC-11);
• able to work with information in global computer
networks (GC -12);
- professional competence (PC):
• able to carry out professional activities based on a
developed legal awareness, legal thinking and legal

- дауларды шешудің балама тәсілдерін
қолдануға;
- нормативтік құжаттар мен заңды шешімдердің
жүзеге
асырылу
механизмын
жетілдіру
мүмкіндіктерін іздестіруге.
Құзыреттілігі: - құқық қолдау қызметі үшін
әдістемелік базаны қолдана білу, талдау, өз
алдына жекеше зерттеу білу;
заңгердің
этика
қағидасын
сақтау,
профессионалдық міндеттерді адал орындау
- нормативтік құқықтық актілерді қолдануда
қабілетті болу, кәсіби қызметте материалдық
және іс жүргізу құқықтарын қолдану;
- құқықтық нормаларды дұрыс талқылай білуі,
ҚР заңдарының нормаларын қолдана отырып,
тәжірибелік есептер шығара
білуі,
сот
тәжіриебесін
теоретикалық
білімге
байланыстыра қолдана алу қажет.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Н.Д. Тлешалиев.

 способен понимать сущность и значение
информации
в
развитии
современного
информационного общества, сознавать опасности
и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной безопасности (ОК-10);
 владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации,
имеет
навыки
работы
с
компьютером
как
средством
управления
информацией (ОК-11);
 способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
- профессиональные компетенции (ПК):
 способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК2);
1. способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом (ПК-4);
 способен применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
 способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
 готов
к
выполнению
должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
 способен уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
 способен выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления
и
иные
правонарушения (ПК-10);
 способен
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению (ПК11);
 способен
выявлять,
давать
оценку
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culture (PC-2);
• able to make decisions and perform legal actions in
strict accordance with the law (PC-4);
• able to apply normative legal acts, implement norms
of substantive and procedural law in professional
activities (PC-5);
• able to legally correctly qualify facts and
circumstances (PC-6);
• ready to perform official duties to ensure law and
order, security of the individual, society, and the state
(PC-8);
• able to respect the honor and dignity of the
individual, respect and protect human and civil rights
and freedoms (PC-9);
• able to detect, prevent, solve and investigate crimes
and other offenses (PC-10);
• able to prevent offenses, identify and eliminate the
causes and conditions that contribute to their
Commission (PC-11);
• able to identify, assess and prevent corrupt behavior
(PC-12);
• able to correctly and fully reflect the results of
professional activities in legal and other documentation
(PC-13);
• able to interpret various legal acts (PC-15);
Head of the educational program:Candidate of
Juridical Sciences, Associate ProfessorN.K. Kotova

11

KOHKK
3223 /
MPOOS
3223/ILPE
3223

Пән аталуы: Қоршаған ортаны халықаралыққұқықтық қорғау.
Кредит саны(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиттері: Мемлекет және құқық
теориясы, Конституциялық құқық,.Экологиялық
құқық,
Постреквизиттері: жоқ.
Пәнді оқыту мақсаты: Қазақстан Республикасы
мен өзге мемлекеттердің арасындағы табиғат
ресурстарын пайдалану және қоршаған ортаны
қорғауға байланысты құқықтық қатынастарды
реттейтін Қазақстан Республикасының Ұлттық
заңнамасымен
халықаралық
шарттардың
ерекшеліктерін
оқыту
болып
табылады.
Сонымен қатар, халықаралық экологиялық
құқықты оқыту кезінде қоршаған ортаны қорғау
және табиғи ресурстарды рационалды қолдануды
қамтамасыз
ететін
мемлекеттік-құқықтық
механизмге, экология, табиғатты пайдалану және
қоршаған ортаны қорғауға байланысты сұрақтар
бойынша жаңа бағыттар, даму тенденциясы мен
республикалық
заңдардың
жетілдіру
мәселелеріне ерекше назар аударады
Қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасы
мен өзге мемлекеттердің арасындағы табиғат
ресурстарын пайдалану және қоршаған ортаны
қорғауға байланысты құқықтық қатынастарды
реттейтін Қазақстан Республикасының Ұлттық
заңнамасымен
халықаралық
шарттардың
ерекшеліктерін
оқыту
болып
табылады.
Сонымен қатар, халықаралық экологиялық
құқықты оқыту кезінде қоршаған ортаны қорғау
және табиғи ресурстарды рационалды қолдануды

коррупционного поведения и содействовать его
пресечению (ПК-12);
 способен правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13);
 способен толковать различные правовые акты
(ПК-15);
Руководитель
программы:
к.ю.н.,
ассоц.профессор Котова Н.К.
Название
дисциплины:
Международноправовая охрана окружающей среды.
Объем в кредита(ECTS)х: 5 (2+1+0).
Пререквизиты - Теория государства и права,
Конституционное право РК, Экологическое
право.
Постреквизиты - нет.
Цель: -заключается в изучении студентами
основных положений международного –правовой
охраны окружающей среды как учебной
дисциплины, юридической науки и отрасли
права, приобретении студентами теоретических
знаний и практических навыков, направленных на
предотвращение ущерба окружающей среде.
- разъяснение студентам основных теоретических
положений
международно-правовой
охраны
окружающей среды.
раскрытие
сущности
принципов
международного права окружающей среды,
ознакомить
студентов
с
основными
международными документами, посвященными
охране окружающей природной среды,
- формирование у студентов навыков правильного
применения правовых норм к различным
ситуациям
международных
экологических
отношений,
- обратить внимание студентов на типичные
ошибки при толковании норм международного
экологического права и на ряд сложных
теоретических вопросов, которые еще не
разработаны эколого-правовой наукой.
Краткое содержание: Международно-правовая
охрана окружающей среды – совокупность
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Name of discipline:International legal protection of
environment.
Amount of credits(ECTS): 5 (2 + 1 + 0).
Prerequisites - Theory of State and Law,
Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan,
Environmental Law.
Post requisites - no.
Purpose: - It consists in the study by students of the
basic principles of international legal environmental
protection as a discipline, legal science and the branch
of law, the acquisition by students of theoretical
knowledge and practical skills aimed at preventing
environmental damage.
- Explaining to students the basic theoretical provisions
of international legal environmental protection.
- disclosure of the essence of the principles of
international environmental law,
- familiarize students with the main international
documents on environmental protection,
- the formation of students' skills in the correct
application of legal norms to various situations of
international environmental relations,
- draw students' attention to typical mistakes in the
interpretation of the norms of international
environmental law and to a number of complex
theoretical issues that have not yet been developed by
environmental and legal science.
Summary:
International
legal
environmental
protection is a set of principles and norms of
international law that make up a specific branch of this
system of law and regulates the actions of its entities
(primarily states) to prevent, limit and eliminate
environmental damage from various sources, as well as

қамтамасыз
ететін
мемлекеттік-құқықтық
механизмге, экология, табиғатты пайдалану және
қоршаған ортаны қорғауға байланысты сұрақтар
бойынша жаңа бағыттар, даму тенденциясы мен
республикалық
заңдардың
жетілдіру
мәселелеріне ерекше назар аударады.
Экология – тірі организмдердің өмір сүруінің
тіршілік ететін ортасымен қарым қатынасының
шарттары туралы ілім. Алғаш рет ғылыми
терминологияға «Экология» сөзін 1866 жылы
неміс биологы Э.Геккель енгізген. Экология –
тірі организмдердің тіршілік ететін ортасымен
өзара қатынасы туралы ғылым (греч. "ойкос" —
тұрақ, "логос" — зерттеу). Алғашқыда экология
биологияның тек құрамдас бөлігі болып
табылатын.
XX
ғасырдың
ортасында
экологиялық жағдайдың асқынуының арқасында
биологтардың шектеулі шеңберіндегі зерттеу
нысанынан шықты және қазіргі заманның
маңызды ғылымдарының біріне айналды.
Күтілетін оқу нәтижелері:
-Халықаралық-құқықтық актілерді қолдануды
және
олардың
түсіндірмелерін
нақты
халықаралық жағдайларда қолдануды үйрену;
Қоршаған ортаны халықаралық құқықтық қорғау
сұрақтары
мен
көзқарастары
туралы
ойлармен,пікірлермен танысу;
Болашақ заңгер-мамандарда мемлекеттің,заңды
тұлғалардың
және
азаматтардың
заңды
құқықтары мен мүдделерін халықаралық
экологиялық
қатынастарда
қорғауды
қалыптастыру.
Білім: Қазақстан Республикасы мен өзге
мемлекеттердің арасындағы табиғат ресурстарын
пайдалану және қоршаған ортаны қорғауға
байланысты құқықтық қатынастарды реттейтін
Қазақстан Республикасының Ұлттық заңнамасы
мен халықаралық шарттардың ерекшеліктерін
меңгеру.
Іскерлігі:
қоршаған
ортаны
қорғауға
байланысты құқықтық қатынастарды реттейтін
Қазақстан
Республикасының
Ұлттық

принципов и норм международного права,
составляющих специфическую отрасль этой
системы права и регулирующих действия его
субъектов (в первую очередь государств) по
предотвращению, ограничению и устранению
ущерба окружающей среде из различных
источников, а также по рациональному,
экологически обоснованному использованию
природных ресурсов.
При изучении дисциплины излагаются такие
важные вопросы как: Международно-правовая
охрана морской и водной среды от загрязнения;
охрана
атмосферы
от
отрицательного
воздействия, международно-правовая охрана
биологического разнообразия; международноправовой режим и охрана окружающей среды
Каспийского моря и др.
Ожидаемые результаты:
научится правильно пользоваться международноправовыми
актами
в
их
толкование
применительно к конкретным международным
правовым ситуациям
Ознакомится со взглядами, теориями по тем или
иным вопросам Международно-правовой охраны
окружающей среды.
Формирование у будущих специалистов-юристов
умения защитить права и законные интересы
государства, юридических лиц, а также граждан в
сфере международных экологических отношений.
Знать: важнейшие институты Международно
правовой
охраны
окружающей
среды,
международно правовые конвенции, договора,
соглашения,
резолюции
по
вопросам
международно правовой охране окружающей
природной
среды.
Знать
международные
экологические организации.
Уметь: применять международно правовые
нормы в ходе решения задач на семинарских
занятиях и при выполнении самостоятельных
работ,
подготовки
дипломной
работы.
Полученные знания помогут правильно решать
поставленные задачи в его практической
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rational, environmentally sound use of natural
resources.
When studying the discipline, important issues such as:
International legal protection of the marine and aquatic
environment from pollution; protection of the
atmosphere from negative effects; international legal
protection of biological diversity; international legal
regime and environmental protection of the Caspian
Sea, etc.
Expected results:
learn how to use international legal acts in their
interpretation in relation to specific international legal
situations
He will get acquainted with the views, theories on
certain issues of the International Legal Environmental
Protection.
The formation of the ability of future lawyers to
protect the rights and legitimate interests of the state,
legal entities, as well as citizens in the field of
international environmental relations.
Know: the most important institutions of international
legal environmental protection, international legal
conventions, treaties, agreements, resolutions on
international legal environmental protection. Know
international environmental organizations.
To be able to: apply international legal norms in the
course of solving problems at seminars and when doing
independent work, preparing a thesis. The knowledge
gained will help to correctly solve the tasks in his
practice, to freely present the prepared material to the
audience.
Skills: the proper use of international legal sources in
practice, as well as their interpretation in relation to
specific environmental and legal situations.
Competencies: - acquisition of knowledge about the
basics of international environmental legislation.
- have an idea about the system of international legal
relations in the field of environmental protection, its
principles, tasks.
- to study the features of international cooperation in
the field of environmental protection;
- know the types and grounds of international

заңнамасымен
халықаралық
шарттардың
ерекшеліктерін оқыту.
Дағдысы: халықаралық экологиялық құқықты
оқыту кезінде студенттерге қоршаған ортаны
қорғау және табиғи ресурстарды рационалды
қолдануға
дағдыландыру.Халықаралық
құқықтық қайнар көздерді тиімді пайдалану.
Құзыреттелігі:
Курсты
оқу
барысында
студенттер
курстың
ұғымдары
мен
категорияларымен таныс болуға;халықаралық
экологиялық экологиялық заңдылыұтардың
негізін алуы;
-қоршаған ортаны қорғаудағы туындаған
қатынастардың қағидаларын, міндеттерін және
жүйелеріне түсінігі болуы;
– құқықтық режимдерді өзара ажырата білуге;
- экологиялық
заңнамаларын
практикада
қолдана білуге тиіс
- Қазақстан
Республикасымен
ратификацияланған қоршаған ортаны қорғау
саласындағы халықаралық экологиялық –
құқықтық актілермен танысу;
- шет мемлекеттерінің құқықтық реттеу
тәжірибесімен танысу.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м.,сеньор-лектор
Чингисбаева А.Е.

HZhK 3223
/
MChP 3223
/
PIL 3223

Пән аталуы: Халықаралық жеке құқық.
Кредит саны(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиттер:
Мемлекет және құқық
теориясы,
Қазақстан
Республикасының
азаматтық құқығы, Қазақстан Республикасының
азаматтық іс жүргізу құқығы.
Постреквизиттер: Халықаралық азаматтық
процесс, Сыртқы экономикалық қызметтің
құқығы.
Пән оқыту мақсаты: Осы курс бойынша
студент халықаралық жеке құқықтың пәнін,
қайнар көздерін, коллизиялық нормаларын,
шетел азаматтарының меншік құқығын, олардың
мәртебесін,
мемлекеттердің жеке-құқықтық
қатынастарға қатысу нысандарын, халықаралық

деятельности, свободно излагать подготовленный
материал перед аудиторией.
Навыки: правильнопользоваться международно
правовыми
источниками
в
практической
деятельности,
а
также
их
толкование
применительно к конкретным
экологоправовым ситуациям.
Компетенции: - приобретение знаний об основах
международного
экологического
законодательства.
- иметь представление о системе международноправовых отношений в области охраны
окружающей среды, ее принципах, задачах.
изучить
особенности
международного
сотрудничества в области охраны окружающей
среды;
- знать виды и основания международной
ответственности
за
экологические
правонарушения;
-использовать
полученные
знания
международного права в области охраны
окружающей среды природной среды с целью
решения международно-практических аспектов
дел
в
будущей
служебно-юридической
деятельности в Казахстане и за его пределами.
Руководитель
программы:
к.ю.н.,
ассоц.профессор С.Т.Культелеев
Название дисциплины: Международное частное
право.
Объем в кредитах(ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права,
Гражданское право Республики Казахстан,
Гражданское процессуальное право Республики
Казахстан.
Постреквизиты: Международный гражданский
процесс,
право
внешнеэкономической
деятельности.
Цель изучения дисциплины:
- дать студентам комплекс фундаментальных
знаний в области современного международного
частного права для практической, научной и
педагогической деятельности;
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responsibility for environmental offenses;
- to use the acquired knowledge of international law in
the field of environmental protection in order to solve
the international and practical aspects of cases in future
legal activities in Kazakhstan and beyond.
Program Manager: Ph.D., Associate Professor S.T.
Kulteleev

Name of discipline: Private international law.
Amount of credits(ECTS): 5 (2 + 1 + 0).
Prerequisites: Theory of State and Law, Civil Law of
the Republic of Kazakhstan, Civil Procedure Law of
the Republic of Kazakhstan.
Post requisites: International civil process, the right of
foreign economic activity.
The purpose of studying the discipline:
- give students a set of fundamental knowledge in the
field of modern international private law for practical,
scientific and pedagogical activities;
- To promote the education of respect for private
international law as a means of international
communication, respect for international legality - this
is the only possible course of action for each subject of

есеп айырысу және несие практикасын, көліктік
құқықтық-қатынастарын,
халықаралық
қатынастардағы
авторлық,
отбасылық,
мұрагерлік, еңбектік құқықты, шетел элементі
бар азаматтық процестегі соттылық, шетел
төрелік соттардың шешімдерін тану, орындау,
халықаралық
коммерциялық
төреліктің
құқықтық негіздерін оқып үйренуі тиіс.
Қосымша мазмұны: Халықаралық жеке құқық
курсы нақты пәннің Қазақстан Республикасының
заңнамасымен өзара байланысын, сонымен қатар
Қазақстанның басқа мемлекеттермен жасасқан
екі жақты шарттарының мазмұнын, оны жүзеге
асыру
тәжірибесін
оқытады.
Сондай-ақ
студентке
Қазақстанның
халықаралық
мемлекеттер
қауымдастығымен
құқықтық
жолдары мен интеграция нысандарын көрсетеді.
Халықаралық жеке құқық курсы үш бөлімнен
тұрады:
 Халықаралық жеке құқығының жалпы
мәселелері;
 Халықаралық жеке құқығының арнайы
мәселелері;
 Халықаралық
азаматтық
іс
жүргізу
мәселелері.
Осы курс бойынша студент халықаралық жеке
құқықтың пәнін, қайнар көздерін, коллизиялық
нормаларын, шетел азаматтарының меншік
құқығын, олардың мәртебесін, мемлекеттердің
жеке-құқықтық
қатынастарға
қатысу
нысандарын, халықаралық есеп айырысу және
несие
практикасын,
көліктік
құқықтыққатынастарын, халықаралық қатынастардағы
авторлық, отбасылық, мұрагерлік, еңбектік
құқықты, шетел элементі бар азаматтық
процестегі соттылық, шетел төрелік соттардың
шешімдерін тану, орындау, халықаралық
коммерциялық төреліктің құқықтық негіздерін
оқып үйренуі тиіс.
Күтілетін оқу нәтижелері: оқыту бағдарламасы
«Халықаралық жеке құқық» пәні студенті еркін
меңгерген
білімді
дамыту
негізінде;

- способствовать воспитанию у них уважения к
международному частному праву как средству
международного
общения,
уважения
международной законности – этого единственно
возможного сегодня образа действий для каждого
субъекта международного частного права.
Краткое
содержание:
Дисциплина
«Международное частное право» направлена на
формирование системного представления об
основных проблемах коллизионно-правового
регулирования частно-правовых отношений,
осложненных иностранным элементом.
Необходимо
отметить
дискуссионность
некоторых положении международного частного
права (самого предмета, названия, нормативного
состава и пр.), которые наименее общепризнанны
по сравнению с другими юридическими науками.
Поэтому при изучении настоящего курса студент
должен быть готов к тому, что имеющейся
литературе
высказываются
различные,
зачастую диаметрально противоположные точки
зрения, а многие вопросы носят спорный и
дискуссионный характер.
Ожидаемые результаты изучения: по итогам
освоения учебной программы «Международное
частное право»
студент свободно владеет
знаниями данной
дисциплины;
способен
проявить
уменияв
части
анализа
норм
международных договоров и национального
законодательства;
применить
навыки
относительно
принятия
решений
по
конкретным
международно-правовым
ситуациям.
Знания: правовые понятия; государственноправовое и конституционное развитие Казахстана
на
исторических
этапах;
особенности
функционирования
правовой
системы
и
государственного
механизма
Республики
Казахстан;
конституционное
устройство
Республики Казахстан; содержание нормативных
правовых актов и теоретических подходов,
определяющих
конкретную
область
его
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private international law.
Summary: The discipline "Private International Law"
is aimed at the formation of a systematic view of the
main problems of conflict of law regulation of private
law relations complicated by a foreign element.
It should be noted that some of the provisions of
private international law (the subject, name, normative
composition, etc.), which are the least universally
recognized in comparison with other legal sciences, are
debatable. Therefore, when studying this course, the
student should be prepared for the fact that various,
often diametrically opposing points of view are
expressed in the available literature, and many
questions are controversial and debatable.
Expected results of the study: according to the results
of mastering the curriculum International Private Law,
the student is fluent in knowledge of this discipline;
able to show skills in the analysis of international treaty
standards and national legislation; apply decisionmaking skills in specific international legal situations.
Knowledge: legal concepts; state-legal and
constitutional development of Kazakhstan at historical
stages; features of the functioning of the legal system
and the state mechanism of the Republic of
Kazakhstan; constitutional structure of the Republic of
Kazakhstan; the content of regulatory legal acts and
theoretical approaches that determine a specific area of
its activity, to understand their importance for the
implementation of law in professional activities.
Abilities: creatively apply the acquired knowledge in
practice, be able to translate new knowledge into
concrete proposals; independently improve their
qualifications, replenish knowledge and acquire new
skills; receive and process the necessary information;
to understand the introduced legislative innovations;
Logically competently express and justify their point of
view; use computer and other innovative technologies.
Skills: development and drafting of legal documents,
preparation of reasonable information at the request of
legal entities and individuals; a logical analysis of
problem situations, assimilation and memorization of
the whole range of circumstances and details related to

халықаралық келісімдер мен ұлттық заңнама
нормаларын талдау дағдыларын көрсете алады;
нақты халықаралық құқықтық жағдайлар
бойынша
шешімдер
қабылдау
қатысты
дағдыларын қолданылады.
Білім:
- әр құқық саласының негізгі ұғымдарын;
- Қазақстан Республткасының конституциялық
негіздерін;
- мемлекеттік
органдардың
құрылымын,
қызметін және қағидаларын;
- құқықтық және мемлекеттік құбылыстардың
мәнін, мінезін және арақатынасын;
- білімдердің
біртұтас
жүйесіндегі
заң
пәндерінің
арақатынасын
және
кәсіби
қызметтегі
құқықты жүзеге асыру үшін
маңызын.
Іскерлігі:
- заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық
актілерді
талқылауды
және
қолдануды;
қоғамның барлық салаларындағы заңдардың
орындалуын қамтамасыз етуді;
- фактілер мен мән-жайларды дұрыс құқықтық
квалификациялауды;
- құқықтық сипаттағы құжаттарды жасауды
және нормативтік актілердің сараптамасын
өткізуді, білікті қорытыныдылар мен кеңестер
беруді;
тікелей заңға сәйкес шешімдер
қабылдауды және өзге де заңды әрекеттер
жасауды;
- құқық бұзушылықтарды, кінәлілерді жазалау
мен жауапкершілігі шараларын анықтауды;
- бұзылған құқықтарды қалпына келтіру үшін
қажетті шараларды қолдануды.
Дағдысы:
- гуманитарлық
және
әлеуметтікэкономикалық ғылымдар бойынша алынған
білімдер мен әдістерді кәсіби қызметінде
пайдалануға;
- олардың кәсіби қызметі саласына кіретін заң
нормалары мен қатынастарды талдауға;
- құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау және

деятельности, понимать их значение для
реализации
права
в
профессиональной
деятельности.
Умения: творчески применять полученные
знания на практике, уметь перевести новые
знания
в
конкретные
предложения;
самостоятельно
совершенствовать
свою
квалификацию, пополнять знания и приобретать
новые навыки и умения; получать и обрабатывать
необходимую информацию; разбираться в
вводимых
законодательных
новшествах;
логически грамотно выражать и обосновывать
свою точку зрения; использовать компьютерные и
иные инновационные технологии.
Навыки: разработки и составления документов
правового характера, подготовки обоснованной
информации по запросам юридических и
физических
лиц;
логического
анализа
проблемных ситуаций, усвоения и запоминания
всего круга обстоятельств и деталей, относящихся
к участку выполняемой работы, установления и
поддержки связей с коллегами; налаживания и
развития межличностных отношений с учетом
реализации профессиональных обязанностей,
интервьюирования и консультирования по
правовым вопросам; ведения допроса и
выступления в судебных прениях.
Компетенции: общекультурные компетенции
(ОК):
 осознает социальную значимость своей
будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания;
 способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста;
 владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
 способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
 обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе;
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the area of work performed, establishment and support
of relations with colleagues; establishing and
developing interpersonal relations, taking into account
the implementation of professional duties, interviewing
and advising on legal issues; conducting interrogations
and speaking in court debates.
Competencies: general cultural competencies (OK):
• recognizes the social significance of his future
profession, has a sufficient level of professional legal
awareness;
• able to conscientiously fulfill professional duties,
comply with the principles of ethics of a lawyer;
• owns a culture of thinking, is capable of generalizing,
analyzing, perceiving information, setting goals and
choosing ways to achieve it;
• able to logically correctly, reasonedly and clearly
build oral and written speech;
• has a culture of behavior, is ready for cooperation
with colleagues, work in a team;
• has an intolerant attitude towards corrupt behavior,
respects law and law;
• strives for self-development, raising their
qualifications and skills;
• able to use the basic principles and methods of social,
humanitarian and economic sciences in solving social
and professional problems;
• able to analyze socially significant problems and
processes;
• able to understand the essence and significance of
information in the development of the modern
information society, recognize the dangers and threats
that arise in this process, comply with the basic
requirements of information security, including the
protection of state secrets;
• owns the basic methods, methods and means of
obtaining, storing, processing information, has
computer skills as a means of information
management;
• able to work with information in global computer
networks;
• owns the necessary skills for professional
communication in a foreign language;

құрастыруға, жеке және заңды тұлғалардың
сұранысы бойынша негізделген ақпаратты
дайындауға;
- дауларды шешудің балама тәсілдерін
қолдануға;
- нормативтік
құжаттар
мен
заңды
шешімдердің жүзеге асырылу механизмын
жетілдіру мүмкіндіктерін іздестіруге.
Құзыреттілігі:
Жалпымәдени
құзыреттіліктер: Әдістеменің маңыздылығы
мен жаратылыстану бағытындағы философиялық
кемшіліктер туралы және ғылыми танымның
дамудағы қазіргі заманғы үдерісіне, жаһандану
үдерістеріндегі қарама – қайшылық пен
жергілікті экономикалық зардаптар туралы
түсінік қалыптастыруға міндетті.
Құралдық құзырет: Ғылыми тәсілдермен
жұмыс істеу қабілеттілігі, ерекше маңызды
салыстырмалы-құқықтық талдау тәсілі иеленеді.
Методологиялық
қабілеттіктерді
иелену,
синэнергетика және телеологиялық келісім
құқық тәсілдерімен және ақпараттық технология
көмегі арқылы қоршаған ортаны түсіну және
басқару машықтарын білу, уақытты ыңғайлы
ұйымдастыра
алатын
қазіргі
менеджербасқарушының қабілеттерінің болуы, ақпараттық
кеңістіктің құқықтық қауіпсіздігін қамтамасыз
ету стратегиясын қоя білу, дербес және тиімді
басқару шешімдерін қабылдау, туындауы мүмкін
проблемаларды шешу.
Тұлғааралық құзырет: Ғылыми жұмысты және
тәжірибелік қызметті жалғастыру үшін негіз
болатын жеке тұлғалық ерекше қасиеттреге ие
болу. Құқықтық білімдерді сындарлы ұғыну
және өзін өзі сынға алу қабілеттілігі. ҚР
заңнамасын сындарлы бағалай білу. Сауатты,
негізді талдау және сындарлы аргументті
тұжырымдар мен қорытындыларды ұсына білу
қабілеттілігі. Пікірталастарды жүргізе білу
қабілеттілігі. Белсенді қайраткердің жекепсихологиялық қабілеттіктерінің болуы; соның
ішінде сынға алу және мадақтауды дұрыс

 имеет
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону;
 стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
 способен использовать основные положения и
методы
социальных,
гуманитарных
и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;
 способен анализировать социально значимые
проблемы и процессы;
 способен понимать сущность и значение
информации
в
развитии
современного
информационного общества, сознавать опасности
и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны;
 владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации,
имеет
навыки
работы
с
компьютером
как
средством
управления
информацией;
 способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях;
 владеет
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном
языке;
 владеет навыками ведения здорового образа
жизни, участвует в занятиях физической
культурой и спортом;
профессиональные компетенции (ПК):
в нормотворческой деятельности:
 способен
участвовать
в
разработке
нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
в правоприменительной деятельности:
 способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
 способен
обеспечивать
соблюдение
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• owns the skills of maintaining a healthy lifestyle,
participates in physical education and sports;
professional competencies (PC):
in standard-setting activities:
• able to participate in the development of legal acts in
accordance with the profile of his professional activity;
in law enforcement:
• able to carry out professional activities on the basis of
a developed legal consciousness, legal thinking and
legal culture;
• able to ensure compliance with legislation by legal
entities;
• able to make decisions and perform legal actions in
strict accordance with the law;
• able to apply regulatory legal acts, implement
substantive and procedural law in professional
activities;
• able to legally qualify facts and circumstances;
• owns skills in preparing legal documents;
in expert advisory activities:
• I am ready to take part in the legal examination of
draft regulatory legal acts, including in order to identify
provisions in them that contribute to the creation of
conditions for corruption;
• able to interpret various legal acts;
• able to provide qualified legal opinions and advice in
specific types of legal activity.
The setting of these goals is aimed at the formation of
professional competencies and general cultural (supraprofessional) competencies, which are a prerequisite
for the timely adaptation of a student in any
professional environment.
Program
Manager:
m.l.
Senior
Lecturer
N.S.Suleimenov

түсінудің
қабілеттілігімен
байланысты;
әлеуметтік, корпоративтік және т.б. өзара ісәрекет
пен
ынтымақтастықтың
өзара
қатынасымен негізгі әлеуметтік дағдыларды
сипаттау; топта жұмыс істей білу, топ ішіндегі
қатынастар мен міндеттемелерді қабылдай білуге
әзірлік.
Жүйелік
құзырет:
Ғылыми
зерттеудің
материалистік-диалектикалық әдістерін білу
және оларды кеңінен қолдану; жүйені жетілдіру
мақсатында өзгерістерді жоспарлау қабілеттілігі.
Аталған тәсіл әсіресе қолданыстағы заңнаманы
құқықтық бағалау барысында және құқықтық
сипаттағы болжамдар мен гипотезаларды әзірлеу
барысында
маңызды.
Құқықтық
фактіні
бағалаудағы маңызды критерилерді анықтай
білу. Ақпараттық және телекомуникациялық
технологияларды құқықтық реттеу жүйесіндегі
қазіргі заңшығарушылық базаны білу, оның одан
әрі дамуының байланыстары мен дамуын білу.
Пәндік құзырет: Таңдаған кәсіптік қызметке
қатысты ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысты
сараптамалық әдістер мен тәсілдерді игеру,
құқықтық көмекті өкілеттік шегінде кәсіби
жүзеге асыру және оған дамыған ақпараттықкоммуникациялық технологиялар тәжірбиесін
енгізу.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Максатов Н.Р.
12

IMK 3225 /
PIS 3225 /
IPL 3225

Пән аталуы: Интеллектуальдық меншік
құқығы.
Кредит саны(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиттері: Мемлекет және құқық
теориясы; ҚР Азаматтық құқығы (Жалпы және
ерекше бөлімдер)
Постреквизиттері: жоқ.
Пән оқыту мақсаты:
Студенттердің шарттық құқығын теорияда ғана
емес, сондай-ақ іс жүзінде,
практикада
қолданылуын тереңінен меңгеруіне ықпал ету
болып табылады.

законодательства субъектами права;
 способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
 способен применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
 способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
 владеет навыками подготовки юридических
документов;
в экспертно-консультационной деятельности:
 готов принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции;
 способен толковать различные правовые акты;
 способен
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности.
Постановка данных целей направлена на
формирование профессиональных компетенций и
общекультурных
(надпрофессиональные)
компетенций, являющиеся предпосылкой для
своевременной адаптации студента в любой
профессиональной среде.
Руководитель программы: м.ю.н., сеньордектор Сулейменов Н.С.
Название
дисциплины:
Право
интеллектуальной собственности.
Объем в кредитах(ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права,
Гражданское право (Общая часть), Гражданское
право (Особенная часть),
Постреквизиты: нет.
Цель изучения дисциплины:
 овладение студентами системой знаний в
области права интеллектуальной собственности;
 изучение становления и развития права
интеллектуальной собственности;
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Name of discipline: Intellectual Property Law.
Amount of credits(ECTS): 5 (2 + 1 + 0).
Prerequisites: Theory of State and Law, Civil Law
(General Part), Civil Law (Special Part),
Post requisites: no.
The purpose of studying the discipline:
• students mastering the knowledge system in the field
of intellectual property law;
• study of the formation and development of
intellectual property law;
• analysis of ongoing reforms in the field of civil law
and intellectual property law, priorities in the

Қосымша мазмұны:
Интеллектуалдық меншік құқығы азаматтық
құқықтың халықаралық деңгейіндегі ең жоғары
дамып отырған салаларының бірі. Теориялық
жағынан интеллектуалдық меншікті қоғау
қатынастары бойынша халықаралық келісімшартқа отыру – ерікті іс, шартқа отырмаған
елдер Бүкіләлемдік сауда ұйымының мүшесі
бола алмайды, оларға ұлы сауда державалар
мәжбүрлеп енгізу әрекеттерін жүргізе отырып
қысым жасай алмайды. «Интеллектуалдық
меншік» түсінігі кейбір құқықтық институттарға
қатысты,
соның
ішінде
аса
маңызды
коммерциялық құпия, патенттік құқық, авторлық
құқық және тауарлық белгілер сияқты құқықтық
институттарға қатысты жалпы сипатқа ие.
Күтілетін оқу нәтижелері:
Таңдаған кәсіптік қызметке қатысты ғылымизерттеу жұмыстарына қатысты сараптамалық
әдістер мен тәсілдерді игеру, құқықтық көмекті
өкілеттік шегінде кәсіби жүзеге асыру және оған
дамыған
ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар тәжірбиесін енгізу.
Білім:
 ғылыми
танымды
дамытудың
қазiргi
тенденциялары туралы білулері керек;
 жаратылыстану ғылымының (әлеуметтік,
гуманитарлық, экономикалық) әдiстемелiк және
философиялық көкейкестi мәселелер туралы;
 ғаламдану үдерісінің қайшылықтары мен
әлеуметтiк-экономикалық
салдары
туралы
білулері керек;
 әлемдік
бизнес-әрiптестiктің,
қазiргi
экономикалық, саяси, құқықтық, мәдени және
технологиялық ортаның жағдайы туралы
білулері керек;
Іскерлігі:
 кәсiби қызметте танымның ғылыми әдiстерiн
қолдануға іскерлігі болуға тиіс;
 үдерістер мен құбылыстарды зерттеудiң
теориясы
мен
қолданылуы,
қазiргi
тұжырымдамаларға іскерлігі болуға тиіс

 анализ проводимых реформ в сфере
гражданского права и права интеллектуальной
собственности, приоритетов в сфере защиты прав
участников указанных отношений;
 ознакомление с методами работы патентных
поверенных и других участников отношений в
сфере права интеллектуальной собственности.
Краткое содержание:
Интеллектуальная
творческая
деятельность
людей, наряду с производственной деятельностью
– материальным производством, – способна
приносить результаты, ощутимые для экономики
любой страны. Люди, наделенные талантом
творить, создавать новые произведения науки,
литературы
и
искусства,
изобретения,
промышленные образцы вправе надеяться, что
эти их особые способности принесут им не только
моральное удовлетворение, но и материальную
выгоду. Для обособления и охраны прав
создателей литературных и художественных
произведений, технических достижений, средств
индивидуализации
субъектов
и
объектов
гражданского
оборота
законодательство
абсолютного
большинства
современных
государств выработало нормы, называемые
«правом
интеллектуальной
собственности».
Система
правовой
охраны
объектов
интеллектуальной собственности состоит из
нормативно-правовой
основы
и
институциональной
части,
образуемой
государственными
органами,
а
также
государственными
и
негосударственными
организациями.
Ожидаемые
результаты
изучения:
по
итогамосвоенияучебной
программы
«Право
интеллектуальной собственности»
студент
свободно
владеет
знаниями данной
дисциплины; способен
проявить уменияв
части
анализа
норм
национального и
международного законодательства; применить
навыки относительно принятия решений по
конкретным
практическим ситуациям.
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protection of the rights of participants in these
relations;
• familiarization with the working methods of patent
attorneys and other participants in relations in the field
of intellectual property law.
Summary:
Intellectual creative activity of people, along with
production activity - material production - is capable of
producing results tangible for the economy of any
country. People endowed with the talent to create,
create new works of science, literature and art,
inventions, industrial designs have the right to hope
that their special abilities will bring them not only
moral satisfaction, but also material benefits. To isolate
and protect the rights of creators of literary and artistic
works,
technical
achievements,
means
of
individualization of subjects and objects of civil
circulation, the legislation of the vast majority of
modern states has developed standards called
“intellectual property rights”. The system of legal
protection of intellectual property consists of the
regulatory framework and the institutional part formed
by state bodies, as well as state and non-state
organizations.
Expected results of the study: according to the results
of the training program "Intellectual Property Law", the
student is fluent in knowledge of this discipline; able to
show skills in part of the analysis of the norms of
national and international legislation; apply decisionmaking skills in specific practical situations.
Knowledge:
• get an idea of the results of creative intellectual
activity as a special kind of objects of legal regulation;
• understand the differences in the legal regulation of
such objects from the legal regime of traditional
objects of civil law;
• get an idea of the modern system of intellectual
property rights, the prospects for its development and
legal protection;
• be prepared to apply the knowledge gained in
practice.
Be able to:

 арды сынап талдауға іскерлігі болуға тиіс;
 әртүрлi пәннің шеңберiнде алған бiлiмді,
жаңа белгісіз жағдайда аналитикалық және
басқару есебін шешу үшiн оларды қолдануға
іскерлігі болуға тиіс;
 құқықтық
қатынастарды
реттеудiң
төңiрегiндегi Қазақстан Республикасының заң
нормасын iс жүзiнде қолдануға іскерлігі болуға
тиіс;
 жаңа мәселелер мен жағдайларды шешуде
креативтi
ойлану
және
шығармашылық
көзқарасты қолдануға іскерлігі болуға тиіс;
Дағдысы:
 ғылыми және кәсiби мәселесін шешуге
дағдысы болуы керек;
 кәсiби қарым-қатынас және мәдениаралық
байланысқа дағдысы болуы керек;
 ораторлық өнер, өз ойын ауызша және
жазбаша түрде дұрыс және логикалы ресiмдеуге
дағдысы болуы керек;
 күнделiктi
кәсiби
қызметте
және
докторантурада білімін жалғастыру үшін бiлiмін
кеңейту және тереңдетуге дағдысы болуы керек;
 кәсiби қызмет саласында ақпараттық және
компъютерлік
технологияларды
қолдануға
дағдысы болуы керек.
Құзыреттілігі:

Студент, әдістеменің маңыздылығы мен
жаратылыстану бағытындағы философиялық
кемшіліктер туралы және ғылыми танымның
дамудағы қазіргі заманғы үдерісіне, жаһандану
үдерістеріндегі қарама – қайшылық пен
жергілікті экономикалық зардаптар туралы
түсінік қалыптастыруға міндетті.

Сонымен
қатар,
ҚР
заңнамасын
сындарлы бағалай білу. Сауатты, негізді талдау
және сындарлы аргументті тұжырымдар мен
қорытындыларды ұсына білу қабілеттілігі.

Пікірталастарды
жүргізе
білу
қабілеттілігі.

Белсенді
қайраткердің
жеке-

Знания:
 получить представление о результатах
творческой интеллектуальной деятельности как
особой разновидности объектов правового
регулирования;
 понять отличия правового регулирования
таких
объектов
от
правового
режима
традиционных объектов гражданского права;
 получить представление о современной
системе объектов права интеллектуальной
собственности, перспективах ее развития и
правовой охраны;
 быть готовыми применять полученные
знания в практической деятельности.
Умения:
 применять
на
практике
теоретикометодические
основы интеллектуальной
собственности;
 анализировать
исключительные
права,
отличать комплекс имущественных прав от
неимущественных;
 применять
на
практике
способы
защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности;
 проводить общий порядок регистрации прав
на
объекты
права
интеллектуальной
собственности;
Навыки:
- владеть юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
-навыками: анализа различных правовых явлений,
юридических актов, правовых норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
анализа
правоприменительной и правоохранительной
практики; разрешения правовых проблем и
коллизий; реализации норм материального и
процессуального права; принятия необходимых
мер защиты участников интеллектуальной
собственности.
применения
норм
гражданского
и
международного
законодательства
при
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• put into practice the theoretical and methodological
foundations of intellectual property;
• analyze exclusive rights, distinguish a complex of
property rights from non-property;
• put into practice ways to protect rights to intellectual
property;
• conduct a general procedure for registering rights to
intellectual property rights objects;
Abilities:
- own legal terminology;
- skills in working with legal acts;
- Skills: analysis of various legal phenomena, legal
acts, legal norms and legal relations that are objects of
professional activity; analysis of law enforcement and
law enforcement practice; resolution of legal problems
and conflicts; implementation of substantive and
procedural law; taking the necessary measures to
protect participants in intellectual property.
- the application of civil and international law in
resolving specific situations.
Competencies: general cultural competencies (CC):
• recognizes the social significance of his future
profession, has a sufficient level of professional legal
awareness;
• able to conscientiously fulfill professional duties,
comply with the principles of ethics of a lawyer;
• owns a culture of thinking, is capable of generalizing,
analyzing, perceiving information, setting goals and
choosing ways to achieve it;
• able to logically correctly, reasonedly and clearly
build oral and written speech;
• has a culture of behavior, is ready for cooperation
with colleagues, work in a team;
• has an intolerant attitude towards corrupt behavior,
respects law and law;
• strives for self-development, raising their
qualifications and skills;
• able to use the basic principles and methods of social,
humanitarian and economic sciences in solving social
and professional problems;
• able to analyze socially significant problems and
processes;

психологиялық қабілеттіктерінің болуы; соның
ішінде сынға алу және мадақтауды дұрыс
түсінудің қабілеттілігімен байланысты;

әлеуметтік, корпоративтік және т.б.
өзара іс-әрекет пен ынтымақтастықтың өзара
қатынасымен негізгі әлеуметтік дағдыларды
сипаттау;

топта жұмыс істей білу, топ ішіндегі
қатынастар мен міндеттемелерді қабылдай білуге
әзірлік.

өзінің
кәсіби
қызметіне
сәйкес,
нормативтік-құқықтық
актілерді
әзірлеуге
қатысуға қабілетті;

ғаламдық
компьютерлік
желіде
ақпараттармен жұмыс істеуге қабілетті;

шет тілінде кәсіби тілдесуге қажетті
дағдыларға ие болуға,

дене шынықтыру және спортпен
айналысуға салауатты өмір салтын жүргізу
дағдысына ие болады.
Кәсіби құзыреттілігі:
Нормашығармашылық қызметі:
 өзінің
кәсіпкерлік
қызметіне
сәйкес,
нормативтік-құқықтық
актілерді
әзірлеуде
қатысуға қабілетті.
құқыққолданушылық қызметі:
 дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және
құқықтық мәдениет негізінде кәсіптік қызметті
жүзеге асыруға қабілетті;
 құқық субъектісмен заңнаманың сақталуын
қамтамасыз етуге қабілетті;
 заңға дәлме дәл сәйкестендіре отырып,
шешімдер қабылдауға және заңи әрекеттердә
жасауға қабілетті;
 кәсіби
қызметте
материалдық
және
процессуалдық құқық нормаларын іске асыруға,
нормативтік құқықтық актілерді қолдануға
қабілетті;
 фактілер мен мән-жайларды заңи тұрғыдан
дұрыс саралауға қабілетті;

разрешении конкретных ситуаций.
Компетенции: общекультурные компетенции
(ОК):
 осознает социальную значимость своей
будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания;
 способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста;
 владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
 способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
 обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе;
 имеет
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону;
 стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
 способен использовать основные положения и
методы
социальных,
гуманитарных
и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;
 способен анализировать социально значимые
проблемы и процессы;
 способен понимать сущность и значение
информации
в
развитии
современного
информационного общества, сознавать опасности
и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны;
 владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации,
имеет
навыки
работы
с
компьютером
как
средством
управления
информацией;
 способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях;
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• able to understand the essence and significance of
information in the development of the modern
information society, recognize the dangers and threats
that arise in this process, comply with the basic
requirements of information security, including the
protection of state secrets;
• owns the basic methods, methods and means of
obtaining, storing, processing information, has
computer skills as a means of information
management;
• able to work with information in global computer
networks;
• owns the necessary skills for professional
communication in a foreign language;
• owns the skills of maintaining a healthy lifestyle,
participates in physical education and sports;
professional competencies (PC):
in standard-setting activities:
• able to participate in the development of legal acts in
accordance with the profile of his professional activity;
in law enforcement:
• able to carry out professional activities on the basis of
a developed legal consciousness, legal thinking and
legal culture;
• able to ensure compliance with legislation by legal
entities;
• able to make decisions and perform legal actions in
strict accordance with the law;
• able to apply regulatory legal acts, implement
substantive and procedural law in professional
activities;
• able to legally qualify facts and circumstances;
• owns skills in preparing legal documents;
in expert advisory activities:
• I am ready to take part in the legal examination of
draft regulatory legal acts, including in order to identify
provisions in them that contribute to the creation of
conditions for corruption;
• able to interpret various legal acts;
• able to provide qualified legal opinions and advice in
specific types of legal activity.
The setting of these goals is aimed at the formation of

 заңи құжаттарды дайындау дағдысына ие
болуға қабілетті.
сараптамалық-кеңес беру қызметінде:
 әртүрлі құқықтық актілерді талқылауға
қабілетті;
 заңи қызметтің нақты түрлері бойынша білікті
заңи қорытындылар мен кеңестер беруге
қабілетті.
 Нормативтік
құқықтық
актілердің
жобаларына заңи сараптаманы жүргізуге
қатысуға дайын болуы.
Осы мақсаттардың қойылымы кез келген
кәсіптік ортада студенттердің үйренуіне қолайлы
жағдай жасау үшін алғышарт болып табылатын
кәсіби құзыреттер мен ортақмәдени құзыреттерді
қалыптастыруға бағытталған.
Бағдарлама жетекшісі: Макатов Н.Р.

 владеет
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном
языке;
 владеет навыками ведения здорового образа
жизни, участвует в занятиях физической
культурой и спортом;
профессиональные компетенции (ПК):
в нормотворческой деятельности:
 способен
участвовать
в
разработке
нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
в правоприменительной деятельности:
 способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
 способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства субъектами права;
 способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
 способен применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
 способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
 владеет навыками подготовки юридических
документов;
в экспертно-консультационной деятельности:
 готов принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции;
 способен толковать различные правовые акты;
 способен
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности.
Постановка данных целей направлена на
формирование профессиональных компетенций и
общекультурных
(надпрофессиональные)
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professional competencies and general cultural (supraprofessional) competencies, which are a prerequisite
for the timely adaptation of a student in any
professional environment.
Program Manager: A. Gaidash, Senior Lecturer

SKIT 3225 /
IPPU 3225 /
HPLD 3225

Пән аталуы: Саяси және құқықтық ілімдер
тарихы.
Кредит саны(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиттер: Дүниежүзі тарихы
Постреквизиттер: Қылмыстық құқық (жалпы
және ерекше бөлімі), Азаматтық құқық (жалпы
және ерекше бөлімі)
Пәнді оқыту мақсаты: - студенттердің саясиқұқықтық идеологияның негіздері туралы және
оның даму барысы туралы білім алуы;
адамзат қоғамының тарихындағы пайда
болған және зерттелген негізгі саяси-құқықтық
ілімдермен таныстыру;
Пәннің міндеттері: мемлекет және құқық туралы,
олардың даму барысы және іс жүзінде жүзеге
асырылуының мәселелері туралы іліммен жанжақты және терең таныстыру.
Қысқаша мазмұны: «Саяси және құқықтық
ілімдер тарихы» пәнін оқыту бакалаврларды
5B030100 - «заңтану» (деңгей «бакалавр»)
бағыты бойынша кәсіби дайындаудың ажырамас
құрамдас бөлігі болып табылады.
«Саяси және құқықтық ілімдер тарихы» оқу
пәнін меңгеру негізгі білім беру бағдарламасына
және аталған мамандық бағыты бойынша
дайындаудың ЖББС талаптарына байланысты
оқытылады.
Саяси және құқықтық ілімдер тарихы жоғары
құқық
мектебінде
оқытылатын
іргелі
академиялық курстардың қатарына жатады.
Терең әлеуметтік өзгерістер, қоғамдық-саяси
дағдарыстар, қоғамдық және мемлекеттік
өмірдің
негіздерінің
реформалануы
жағдайларында
мемлекет,
құқық,
саясат,
демократия, заңнама және басқада мәселелерді
теориялық ой-елегінен өткізу ерекше маңызды
болып табылады.

компетенций, являющиеся предпосылкой для
своевременной адаптации студента в любой
профессиональной среде.
Руководитель программы: Гайдаш А.В.,
сеньор-лектор.
Название дисциплины: История политических
и правовых учений
Объем в кредитах(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиты: Всемирная история.
Постреквизиты: Уголовное право (Общая и
Особенная Части), Гражданское право (Общая
и Особенная Части)
Цель изучения дисциплины: - приобретение
студентами знаний об основах политикоправовой идеологии и ее эволюции;
- ознакомление с основными политикоправовыми
учениями,
возникшими
и
изучавшимися
в
истории
человеческого
общества.
Задачи дисциплины: глубокое и всестороннее
изучение учений о государстве и праве, проблем
их эволюции и практического воплощения.
Краткое содержание: Изучение дисциплины
«История правовых и политических учений»
является
неотъемлемой
составляющей
профессиональной подготовки бакалавров по
направлению
подготовки
030100
юриспруденция
(квалификация
(степень)
«бакалавр»).
Освоение дисциплины «История правовых и
политических учений» обусловлено миссией
основных
образовательных
программ
и
требованиями ГОСО по указанному направлению
подготовки.
История политических и правовых учений
относится к фундаментальным академическим
курсам
юридической
высшей
школы.
Теоретическое осмысление государства, права,
политики, демократии, законодательства и других
вопросов приобретает особое значение в периоды
глубоких социальных перемен, общественнополитических кризисов, проявления глубоких
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Name of discipline: History of political and legal
doctrines
Amount of credits(ECTS): 5 (2 + 1 + 0).
Prerequisites: World History.
Post requisites: Criminal Law (General and Special
Parts), Civil Law (General and Special Parts)
The purpose of studying the discipline: - the
acquisition by students of knowledge about the basics
of political and legal ideology and its evolution;
- familiarization with the main political and legal
teachings that have arisen and studied in the history of
human society.
Objectives of the discipline: a deep and comprehensive
study of the teachings of the state and law, the
problems of their evolution and practical
implementation.
Summary: Studying the discipline “History of legal
and political doctrines” is an integral part of the
professional training of bachelors in the field of
training 030100 - jurisprudence (qualification (degree)
“bachelor”).
The mastery of the discipline "History of legal and
political doctrines" is due to the mission of the main
educational programs and the requirements of the State
Educational Standards in the indicated direction of
training.
The history of political and legal doctrines belongs to
the fundamental academic courses of law higher
education. The theoretical understanding of the state,
law, politics, democracy, legislation and other issues
acquires special significance during periods of deep
social
changes,
socio-political
crises,
and
manifestations of deep reforms in the foundations of
public and state life.
The history of political and legal doctrines is an
integral part of what is considered to be the spiritual
culture of mankind. Any modernity will certainly seek

Саяси
және
құқықтық
ілімдер
тарихы
адамзаттың рухани мәдениеті деп саналатын
дүниенің құрамдас бөлігі болып табылады. Кез
келген заманауи құбылыс міндетті түрде өткен
мен болашақтың арасынан өз орнын іздейді,
осыған байланысты өткен ұрпақтың орасан зор
саяси-құқықтық
тәжірибесі
ешқашан
да
маңыздылығын
жоймайды.
Мемлекетттікқұқықтық нысандардың даму барысында
адамдар орын алып отырған құбылыстарды және
болашақты болжау мақсатымен тарихта орын
алған ережелерге, қағидалар мен құндылықтарға
көңіл аударып отырған.
Заң білімі жүйесінде «саяси және құқықтық
ілімдер тарихы» тарихи да және теориялық да
профиль бойынша жеке оқу және ғылыми пән
болып табылады, бұл оның пәнімен – мемлекет,
құқық, саясат, бостандық, демократия және т.б.
туралы теориялық ілімнің пайда болуы мен
дамуымен байланысты.
Күтілетін оқу нәтижелері: - студенттердің
саяси-құқықтық идеологияның негіздері туралы
және оның даму барысы туралы білім алуы;
адамзат қоғамының тарихындағы пайда
болған және зерттелген негізгі саяси-құқықтық
ілімдермен таныстыру.
Білім: Студенттерді құқықтық құбылыстарды
оқып-зерттеудің әдіснамасымен және саясиқұқықтық тұжырымдамаларды кәсіби бағалау
әдіснамасымен; Саяси-құқықтық ілімнің ірі
өкілдерінің теориялық еңбектерімен таныстыру,
Құқық жеке адамды қорғауға бағытталған
маңызды әлеуметтік құндылық екенін түсіндіру.
Іскерлігі:
Саяси-құқықтық
ойлардағы
мемлекеттік-құқықтық ойларды бүгінгі күннің
ерекшеліктері
мен
талаптарына
сай
байланыстырып ғылыми зертттеулер жасау, ой
түйіндей білу.
Дағдысы:
Саяси-құқықтық
ілімнің
ірі
өкілдерінің теориялық еңбектеріне өз бетінше
талдау
жасау
қабілетін
қалыптастыру;
Студенттердің құқықтық тұрғыдан ойлау

реформ основ общественной и государственной
жизни.
История политических и правовых учений
является составной частью того, что принято
считать духовной культурой человечества. Любая
современность непременно ищет свое место
между прошлым и будущим и в этой связи имеет
непреходящее значение поистине огромный
политико-правовой опыт прошлых поколений. В
ходе эволюции государственно-правовых форм
люди всегда обращались к тем положениям,
принципам и ценностям, которые уже имели
место в истории с целью лучшего понимания
происходящего и предвидения будущего.
В системе юридического образования история
политических и правовых учений является
самостоятельной учебной и научной дисциплиной
одновременно исторического и теоретического
профилей,
что
обусловливается
со
специфическим
предметом
историей
возникновения и развития теоретических знаний
о государстве, праве, политике, свободе,
демократии и т.п.
Ожидаемые
результаты
изучения:
приобретение студентами знаний об основах
политико-правовой идеологии и ее эволюции;
- ознакомление с основными политикоправовыми
учениями,
возникшими
и
изучавшимися
в
истории
человеческого
общества.
Знания:
знать:
правовые
понятия;
государственно-правовое и конституционное
развитие своего и зарубежных государств на
исторических
этапах;
особенности
функционирования
правовой
системы
и
государственного
механизма
зарубежных
государств;
конституционное
устройство
зарубежных
государств;
содержание
нормативных правовых актов и теоретических
подходов, определяющих конкретную область его
деятельности, понимать их значение для
реализации
права
в
профессиональной
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its place between the past and the future, and in this
regard, the truly enormous political and legal
experience of past generations is of lasting importance.
In the course of the evolution of state-legal forms,
people have always turned to those provisions,
principles and values that have already taken place in
history in order to better understand what is happening
and foresee the future.
In the system of legal education, the history of political
and legal doctrines is an independent educational and
scientific discipline of both historical and theoretical
profiles, which is due to a specific subject - the history
of the emergence and development of theoretical
knowledge about the state, law, politics, freedom,
democracy, etc.
Expected results of the study: - the acquisition by
students of knowledge about the basics of political and
legal ideology and its evolution;
- familiarization with the main political and legal
teachings that have arisen and studied in the history of
human society.
Knowledge: know: legal concepts; state-legal and
constitutional development of their and foreign states at
historical stages; features of the functioning of the legal
system and the state mechanism of foreign states;
constitutional structure of foreign states; the content of
regulatory legal acts and theoretical approaches that
determine a specific area of its activity, understand
their importance for the implementation of law in
professional activities;
Be able to: creatively apply the acquired knowledge in
practice, be able to translate new knowledge into
specific proposals; independently improve their
qualifications, replenish knowledge and acquire new
skills; receive and process the necessary information;
to understand the introduced legislative innovations;
Logically competently express and justify their point of
view; use computer and other innovative technologies;
Skills: to have skills: development and preparation of
legal documents, preparation of reasonable information
at the request of legal entities and individuals; a logical
analysis of problem situations, assimilation and

негіздерін қалыптастыру; Құқық және заңдылық
сезімдерін, құқықтық нигилизмнің көріністеріне
қарсы тұру сезімдерін қалыптастыру; Қазіргі
таңдағы қоғамда орын алып отырған саясиқұқықтық үрдістерге өз бетінше талдау жасай
білу қабілеттерін дамыту;
Мемлекеттікқұқықтық үрдістерді ғылыми тұрғыдан түсіну
дағдыларын қалыптастыру.
Құзыреттілігі:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ОҚ):
кәсіби міндеттерін адал орындау, заңгерлер
этикасы қағидаларын сақтау:
ойлау мәдениетін, ақпаратты талдау, қабылдау
және түйіндеу қабілетін меңгеру, мақсат қою
және оған жетудің жолдарын таңдау;
ауызша және жазбаша сөздерін логикалық
тұрғыдан дұрыс, дәлелді және анық жеткізе білу;
жемқорлық іс-әрекеттерге қарсы тұру, құқық пен
заңды сақтау;
өзін-өзі дамытуға, біліктілігін және шеберлігін
жетілдіруге ұмтылу.
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
кәсіби қызметін құқықтық сананың, құқықтық
ойлаудың және құқықтық мәдениеттің жоғары
дамыған дейгейінде жүзеге асыру;
тек қана заңды шешімдер қабылдау және заңи
әрекеттер жасау;
кәсіби қызмет барысында нормативтік құқықтық
актілер
қолдану,
материалдық
және
процессуалдық құқық нормаларын жүзеге асыру;
фактілер мен мән-жайларды заң тұрғысынан
дұрыс саралау;
құқықтық құжаттарды дайындау;
жеке адамдардың қадір-қасиеті мен ар-намысын
құрметтеу, адам мен азаматтардың құқықтары
мен бостандықтарын сақтау;
әртүрлі құқықтық актілерге түсінік беру.
Бағдарлама жетекшісі: Қасымбек А.О.

деятельности;
Умения:
уметь:
творчески
применять
полученные знания на практике, уметь перевести
новые знания в конкретные предложения;
самостоятельно
совершенствовать
свою
квалификацию, пополнять знания и приобретать
новые навыки и умения; получать и обрабатывать
необходимую информацию; разбираться в
вводимых
законодательных
новшествах;
логически грамотно выражать и обосновывать
свою точку зрения; использовать компьютерные и
иные инновационные технологии;
Навыки: иметь навыки: разработки и
составления документов правового характера,
подготовки обоснованной информации по
запросам юридических и физических лиц;
логического анализа проблемных ситуаций,
усвоения
и
запоминания
всего
круга
обстоятельств и деталей, относящихся к участку
выполняемой работы, установления и поддержки
связей с коллегами; налаживания и развития
межличностных отношений с учетом реализации
профессиональных
обязанностей,
интервьюирования и консультирования по
правовым вопросам;
Компетенции:
профессиональными
компетенциями (ПК):
в нормотворческой деятельности:
 способен
участвовать
в
разработке
нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
в правоприменительной деятельности:
 способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
 способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства субъектами права;
 способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
 способен применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
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memorization of the whole range of circumstances and
details related to the area of work performed,
establishment and support of relations with colleagues;
establishing and developing interpersonal relations,
taking into account the implementation of professional
duties, interviewing and advising on legal issues;
Competencies: professional competencies (PC):
in standard-setting activities:
• able to participate in the development of legal acts in
accordance with the profile of his professional activity;
in law enforcement:
• able to carry out professional activities on the basis of
a developed legal consciousness, legal thinking and
legal culture;
• able to ensure compliance with legislation by legal
entities;
• able to make decisions and perform legal actions in
strict accordance with the law;
• able to apply regulatory legal acts, implement
substantive and procedural law in professional
activities;
• able to legally qualify facts and circumstances;
• owns skills in preparing legal documents;
in expert advisory activities:
• using the knowledge gained about foreign law, he
should be ready to take part in the legal examination of
draft normative legal acts, including with a view to
identifying provisions in them that contribute to
creating conditions for corruption;
• using the knowledge gained about foreign law, he
should be able to interpret various legal acts;
• able to provide qualified legal opinions and advice in
specific types of legal activity.
The setting of these goals is aimed at the formation of
professional competencies and general cultural (supraprofessional) competencies, which are a prerequisite
for the timely adaptation of a student in any
professional environment.
Program Leader: m.l.., Senior Lecturer Saginaev
M.E.
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Пән атауы: Шет елдердің құқымыстық
құқығы
Кредит көлемі(ECTS):: 5 (2+1+0).
Пререквизиттері: мемлекет және құқық
теориясы; шет елдердің мемлекет және құқық
тарихы;
Құқық
қорғау
органдары;
ҚР
Конституциялық
құқығы;
шет
елдердің
конституциялық құқығы; ҚР Қылмыстық
құқығы; ҚР Қылмыстық процестік құқығы.
Постреквизиттер: мемлекет және құқық
теориясының мәселелері, мемлекетке қарсы
қылмыстық құқық бұзушылықтар; Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес және т. б.
Пәнді оқытудың мақсаты - студенттердің басқа

процессуального права в профессиональной
деятельности;
 способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
 владеет навыками подготовки юридических
документов;
в экспертно-консультационной деятельности:
 с использованием полученных знаний об
зарубежном праве должен быть готов принимать
участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления коррупции;
 с использованием полученных знаний об
зарубежном праве должен быть способен
толковать различные правовые акты;
 способен
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности.
Постановка данных целей направлена на
формирование профессиональных компетенций и
общекультурных
(надпрофессиональные)
компетенций, являющиеся предпосылкой для
своевременной адаптации студента в любой
профессиональной среде.
Руководитель
программы:м.ю.н.,
сеньорлектор Сагинаев М.Е.
Название дисциплины:
Уголовное право
зарубежных стран
Объем в кредитах(ECTS): 5 (2+1+0.
Пререквизиты:Теория государства и права;
История государства и права зарубежных стран;
Правоохранительные органы; Конституционное
право РК; Конституционное право зарубежных
стран; Уголовное право РК; Уголовный процесс
РК.
Постреквизиты: Проблемы теории государства и
права, Уголовные правонарушения против
государства; Противодействие коррупции и др.
Цель изучения дисциплины - формирование у
студентов
целостного
представления
об
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Name of discipline: Criminal law of foreign countries
Amount of credits (ECTS):: 5 (2 + 1 + 0.
Prerequisites: Theory of state and law; History of the
state and law of foreign countries; Law enforcement
agencies; Constitutional law of the Republic of
Kazakhstan; Constitutional law of foreign countries;
Criminal law of the Republic of Kazakhstan; Criminal
process of the Republic of Kazakhstan.
Post requisites: Problems of the theory of state and
law, Criminal offenses against the state; Anticorruption, etc.
The purpose of studying the discipline is to form a
holistic understanding among students about the
features of the criminal law of the Republic of

мемлекеттердің
құқықтық
жүйелерімен
салыстырғандағы ҚР Қылмыстық құқығының
ерекшеліктері
туралы
біртұтас
түсінігін
қалыптастыру;
шет
елдердің
қылмыстық
құқығының табиғатын меңгеруге негізделген
құқықтық санасын дамыту; жалпы заң мәдениеті
мен құқықтық ойлауын дамыту; қылмыстық
заңнаманы кәсіби қолдануға қажетті дағдылар
мен іскерлікті
дамыту,
сонымен қатар
салыстырмалы-құқықтық
талдау
әдістерін
меңгеру.
Қысқаша мазмұны: пәнді оқу барысында шет
елдердің қылмыстық құқығының жалпы және
ерекше бөлімдерінің негізгі институттарын
жүйелі, тұтас зерттеу және осы саладағы негізгі
мәселелерді анықтау; әлемнің қылмыстыққұқықтық жүйелерінің даму тарихы, қазіргі
әлемдік
қылмыстық-құқықтық
жүйелердің
типологиясы
және
олардың
ерекше
ерекшеліктері; шет мемлекеттердің қылмыстық
құқық көздері, шет мемлекеттердің қылмыстық
құқығының жалпы және ерекше бөлімдерінің
негізгі институттары (қылмыстық заң, қылмыс
және жаза туралы ілім, қылмыс сатылары,
қылмысқа қатысу, әрекеттің қылмыстылығын
болдырмайтын мән-жайлар, жазалау жүйесі,
жаза тағайындау проблемалары, жазадан босату
және қылмыстық-құқықтық сипаттағы өзге де
шаралар, қылмыс жүйесі).
Күтілетін
нәтижелер:
«Шет
елдердің
құқымыстық құқығы» арнайы курсын оқу
барысында :
Білуі тиіс:
қылмыстық-құқықтық
жүйелердің
негізгі
белгілері; шетелдік қылмыстық заңнаманың
негізгі ережелерінің мәні мен мазмұны;
қылмыстық құқықтың негізгі теориялары; шет
елдердің қылмыстық құқық көздері; шет
елдердің қылмыстық құқығы бойынша қылмыс
және жаза институттары;
Іскерлігі: Қазақстан қылмыстық заңнамасын
шетелдермен салыстыра білу; қылмыстық

особенностях уголовного права РК в сравнении с
правовыми системами других государств;
развитие правосознания, базирующегося на
усвоении природы уголовного права зарубежных
стран; развитие общей юридической культуры и
правового мышления; развитие навыков и
умений, необходимых для профессионального
применения уголовного законодательства, а
также овладение методами сравнительноправового анализа.
Краткое содержание: В ходе изучения
дисциплины предполагается системно, целостно
изучить основные институты общей и особенной
частей уголовного права зарубежных стран и
выявить основные проблемы в данной сфере;
историю развития уголовно-правовых систем
мира, типологии современных мировых уголовноправовых
систем
и
их
отличительных
особенностей;
источники уголовного права
зарубежных государств, основные институты
общей и особенной частей уголовного права
зарубежных государств (уголовный закон, учение
о
преступлении
и
наказании,
стадии
преступления,
соучастие
в
преступлении,
обстоятельства, исключающие преступность
деяния, система наказаний, проблемы назначения
наказания, освобождение от наказания и иные
меры уголовно-правового характера, система
преступлений).
Ожидаемые результаты изучения: В результате
освоения
спецкурса
«Уголовное
право
зарубежных стран» студент должен:
Знать: основные черты уголовно-правовых
систем; сущность и содержание основных
положений
зарубежного
уголовного
законодательства; основные теории уголовного
права; источники уголовного права зарубежных
стран; институты преступления и наказания по
уголовному праву зарубежных стран;
Уметь:сравнивать
казахстанское
уголовное
законодательство с зарубежным; толковать
уголовное законодательство; самостоятельно
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Kazakhstan in comparison with the legal systems of
other states; development of legal awareness based on
the assimilation of the nature of criminal law of foreign
countries; development of a common legal culture and
legal thinking; the development of skills necessary for
the professional application of criminal law, as well as
mastery of the methods of comparative legal analysis.
Summary: In the course of studying the discipline it is
supposed to systematically, holistically study the main
institutions of the general and special parts of the
criminal law of foreign countries and identify the main
problems in this area; the history of the development of
criminal law systems of the world, the typology of
modern world criminal law systems and their
distinctive features; sources of criminal law of foreign
states, the main institutions of the general and special
parts of criminal law of foreign states (criminal law,
the doctrine of a crime and punishment, stages of a
crime, complicity in a crime, circumstances that
exclude crime, penal system, problems of sentencing,
exemption from punishment and other measures of a
criminal law nature, the system of crimes).
Expected results of the study: As a result of
mastering the special course “Criminal Law of Foreign
Countries”, the student must:
Know: the main features of criminal law systems; the
nature and content of the main provisions of foreign
criminal law; basic theories of criminal law; sources of
criminal law of foreign countries; institutions of crime
and punishment under the criminal law of foreign
countries;
To be able to: compare Kazakhstan criminal law with
foreign; interpret criminal law; independently
investigate domestic and foreign criminal and social
statistics;
To possess the skills of legal qualification of facts and
circumstances in accordance with foreign criminal
laws; skills to provide qualified legal opinions on
criminal law of foreign countries;
The study of the discipline "Criminal law of foreign
countries" is aimed at the formation of the following
competencies among students:

заңнаманы түсіндіре білу; отандық және
шетелдік
қылмыстық
және
әлеуметтік
статистиканы өз бетінше зерттеу;
Шетелдік қылмыстық заңнамаға сәйкес фактілер
мен мән-жайларды заңдық біліктілігі дағдысын
меңгеру; білікті заң көмегін беру дағдысын
меңгеру.
"Шет елдердің қылмыстық құқығы" пәнін оқу
студенттерде
келесі
құзыреттіліктерді
қалыптастыруға бағытталған:
жалпы мәдени:
* сыни ойлауға, идеяларды тәжірибеде тиімді
пайдалануға қабілетті болу;(ЖМҚ-1)
* лингвистикалық біліктерді жетілдіру; (ЖМҚ-3)
* жалпыадамзаттық құндылықтар мен жалпы
қабылданған этикалық нормаларды білу және
сақтау;(ЖМҚ-7)
кәсіби:
құқық шығармашылығы қызметінде:
* өзінің кәсіби қызметінің бейініне сәйкес
нормативтік-құқықтық
актілерді
әзірлеуге
қатысу (КҚ4)
құқық қолдану қызметінде:
* * игерілген білімді қисынды баяндау, алған
білімді тәжірибеде қолдану қабілетін көрсету,
сыни талдау әдістерін, заң техникасын түсіну
және
пайдалану,
Нормативтік
құқықтық
актілерді түсіндіру және қолдану; (КҚ-1)
* қажетті құқықтық ақпаратты алудың оңтайлы
жолдарын
табу
және
оны
заманауи
технологияларды пайдалана отырып өңдеу;)
* фактілер мен жағдайларды заңды түрде дұрыс
саралау, құқықтық сипаттағы құжаттарды
әзірлеу, нормативтік құқықтық актілер мен басқа
да құжаттарға құқықтық сараптама жүргізу.( КҚ
-3)
құқық қорғау қызметінде:
- заңдылық пен құқықтық тәртіпті, жеке
адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін
қамтамасыз
ету
бойынша
лауазымдық
міндеттерді орындауға дайын болу ( КҚ -3);
* құқық бұзушылықтың алдын алуды жүзеге

исследовать отечественную и зарубежную
уголовную и социальную статистику;
Владеть навыками юридической квалификации
фактов и обстоятельств в соответствии с
зарубежным
уголовным
законодательств;
навыками дачи квалифицированных юридических
заключений по вопросам уголовного права
зарубежных стран;
Изучение
дисциплины
«Уголовное
право
зарубежных стран» направлено на формирование
у студентов следующих компетенций:
общекультурных:
 обладать
критическим
мышлением,
способностью
понимать
и
рационально
использовать на практике идеи;(ОК-1)
 уметь совершенствовать лингвистические
умения;(ОК-3)
 знать
и
соблюдать
общечеловеческие
ценности и общепринятые этические нормы;(ОК7)
профессиональных:
в правотворческой деятельности:
 участвовать
в
разработке
нормативноправовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности (ПК4)
в правоприменительной деятельности:
 должен логично излагать освоенные знания,
демонстрировать
способность
применять
полученные знания на практике, понимать и
использовать методы критического анализа,
юридической техники, толковать и применять
нормативные правовые акты;(ПК-1)
 находить оптимальные пути получения
необходимой правовой информации и уметь ее
обрабатывать,
используя
современные
технологии;(ПК-2)
 юридически
правильно квалифицировать
факты
и
обстоятельства,
разрабатывать
документы правового характера, осуществлять
правовую экспертизу нормативных правовых
актов и других документов.(ПК-3)
в правоохранительной деятельности:
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general cultural:
• possess critical thinking, the ability to understand and
rationally use ideas in practice; (OK-1)
• be able to improve linguistic skills; (OK-3)
• know and comply with universal human values and
generally accepted ethical standards; (OK-7)
professional:
in lawmaking:
• participate in the development of legal acts in
accordance with the profile of their professional
activities (PK4)
in law enforcement:
• must logically present the acquired knowledge,
demonstrate the ability to apply the acquired
knowledge in practice, understand and use the methods
of critical analysis, legal technology, interpret and
apply regulatory legal acts; (PK-1)
• find optimal ways to obtain the necessary legal
information and be able to process it using modern
technologies; (PK-2)
• it is legally correct to qualify facts and circumstances,
to develop documents of a legal nature, to carry out a
legal examination of regulatory legal acts and other
documents. (PP-3)
in law enforcement:
- be prepared to perform official duties to ensure law
and order, security of the individual, society and the
state (PP-3);
• be able to prevent offenses, identify and eliminate the
causes and conditions conducive to their commission;
identify, evaluate and facilitate the suppression of
corrupt behavior (PC-6);
in expert advisory activities:
• analyze socially significant problems and processes in
the activities of jurisdictional bodies, give qualified
legal opinions and advice in specific types of legal
activity. (PP-5)
• the ability to participate in the legal examination of
draft regulatory legal acts, to provide qualified legal
opinions and advice in specific areas of legal activity
(PP-8).
Program Manager: Ph.D., Associate Professor

Krim 3226/
Krim 3226
/ Crim
3226

асыруға, оларды жасауға ықпал ететін себептер
мен жағдайларды анықтауға және жоюға
қабілетті болу;);
сараптамалық-консультациялық қызметте:
* юрисдикциялық органдардың қызметіндегі
әлеуметтік маңызды мәселелер мен процестерді
талдау, заң қызметінің нақты түрлерінде білікті
заңдық қорытындылар мен консультациялар
беру.(КҚ-5)
* нормативтік құқықтық актілердің жобаларына
заңдық сараптама жүргізуге қатысу, заң
қызметінің нақты салаларында білікті заңдық
қорытындылар мен консультациялар беру
қабілеті (КҚ-8) •
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., асс.профессор
Котова Н. К.

- быть готовым к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества
и государства (ПК-3);
 быть
способным
осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие
их совершению; выявлять, давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:
 анализировать социально значимые проблемы
и процессы в деятельности юрисдикционных
органов, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности.(ПК-5)
 способность принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8).
Руководитель
программы:
к.ю.н.,
ассоц.профессор Котова Н.К.

Kotova N.K

Пән аталуы: Криминология.
Кредит саны(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиттер: Қылмыстық, қылмыстықпроцесс, қылмыстық-атқару, конституциялық,
әкімшілік және халықаралық құқық,
Постреквизиттер: Прокурорлық қадағалау,
Экономика саласында қылмыстық құқық
бұзушылықтарды саралау, жеке адамға қарсы
қылмыстарды саралау, Күштеу қылмыстылығы,
Виктимология,
Қылмыстардың
жекелеген
түрлері бойыншатергеу әдістемесі
Пән
оқыу
мақсаты
студенттерде
криминология саласының институттары мен
базалық білімін қалыптастыру, қылмысылық
себепері мен жағдайлары, қылмыстылықтың
алдын алуда криминология курсын қолайлы
және
жоғары
деңгейде
пайдалануды

Название дисциплины: Криминология.
Объем в кредитах (ECTS):: 5 (2+1+0).
Пререквизиты:
Уголовное,
уголовнопроцессуальное,
уголовно-исполнительное,
конституционное,
административное
и
международное право
Постреквизиты:
Прокурорский
надзор,
Квалификация преступлений в сфере экономики,
Квалификация преступлений против личности,
Насильственная преступность, Виктимология,
Противодействие
коррупции,
Методика
расследования отдельных видов преступлений
Цель изучения дисциплины – ознакомление
студентов с преступностью, как социальным
явлением,
ее
причинами
и
условиями,
особенностями
личности
преступника,
и
обучение
навыкам
профессиональной

Name of discipline: Criminology.
Amount of credits(ECTS): 5 (2 + 1 + 0).
Prerequisites:
Criminal,
criminal
procedure,
criminally-executive, constitutional, administrative and
international law
Post
requisites:
Prosecutorial
supervision,
Qualification of crimes in the economic sphere,
Qualification of crimes against the person, Violent
crime, Victimology, Anti-corruption, Methodology of
investigation of certain types of crimes
The purpose of studying the discipline is to
familiarize students with crime as a social
phenomenon, its causes and conditions, personality
characteristics of the offender, and training in the skills
of professional crime prevention
Summary: The course includes the following main
questions: The concept, subject and significance of
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қалыптастыру, оқытылатындарға қылмыстық
заңнама және заңдылықты сақтауда құқықтық
мәдениетін дамытуды қалыптастыру болып
табылады.
Қысқаша мазмұны: Жалпы алғанда қылмыс
қылмыстық құқық, криминалистика тэрізді
ғылымдардың да зерттеу пәні болып табылады.
Бірақ бұл ғылымдар қылмыстарды ашу жэне
кінәлі тұлғаарды жазалау жөніндегі құқық
қолданушылық қызмет үшін де теориялық
базаны қалыптастырады. Ал криминология
қылмыстылықтың
алдын
алу
негіздерін
әзірлейді. Қазіргі таңда криминология қылмыстылық пен оның себептерін зерттейтін
дербес ғылым болып табылады. Курсты меңгеру
нәтижесінде студент міндетті криминология
курсы бойынша студенттердің негізгі білімдерін
қалыптастыру,
криминологияның
пәнін
құрайтын негізгі элементтер туралы ұғымды
қалыптастыру, криминологияның жекелеген
институттары туралы түсінікті қалыптастыру,
криминология
курсын
оқу
барысында
жинақтаған білімдерін практикалық қызметте
қолдана алуға, өз көрсеткіштерін, құқықтық
мәдениетінің деңгейін тереңдетуге.
Күтілетін оқу нәтижелері:
Студенттер аталған пәнді оқу барысында;
білуі тиіс Мемлекеттің қылмыстық саясатының
қағидаларын іске асыру,тактикалық білікті
қылмыстардың алдын алуға және қылмыстардың
себептері мен жағдайларын жоюға;
жүзеге асыра алуы оларда қылмыстылықпен
күрес мәселелері қойылатын қылмыстылықтың
жай-күйі, оның құрылымы және динамикасы
туралы мемлекеттік органдар мен ұйымдарға
келіп түсетін материалдарды терең және
жанжақты талдауға қабілетті мамандарда кәсіби
дүниетанымды
қалыптастыру
мақсатына
бағындырылған.
Дағдысы
криминологиялық
баға
беруде
қолданыстағы заңдармен, құқықтық және

криминологиялық
терминологияларды

профилактики преступлений
Краткое содержание: Курс включает в себя
следующие основные вопросы: Понятие, предмет
и значение криминологии, Методология и
методика криминологических исследований,
Преступность и ее причины, Основные
направления (школы) в криминологии, Личность
преступника,
Виктимологические
аспекты
криминологии, Понятие, цели, задачи и значение
предупреждения
преступности,
Рецидивная
преступность,
Преступность
несовершеннолетних,
Организованная
преступность, Коррупционная преступность,
Корыстно-насильственная
преступность,
Преступность в сфере экономики, Преступность в
сфере семьи, быта и досуга, Неосторожная
преступность и др.
Ожидаемые результаты изучения: В результате
изучения
дисциплины
студент
должен
приобрести:
Знания природы преступности и ее отдельных
видов, сущности причин и условий преступности,
специфики предупреждения ее отдельных видов,
особенностей развития личности преступника;
Умения
выявлять
обстоятельства,
способствующие совершению преступлений,
планировать и осуществлять деятельность по
предупреждению
и
профилактике
правонарушений;
Навыки
работы
с
действующим
законодательством и его криминологической
оценки;
владения
юридической
и
криминологической терминологией, методикой
самостоятельного изучения отдельных видов и
групп преступлений, оценки окружающей
действительности с криминологической точки
зрения.
Компетенции: При изучении криминологии
формируются следующие компетенции.
Общекультурные:
нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительное отношение к праву и
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criminology, the Methodology and methodology of
criminological research, Crime and its causes, the main
directions (schools) in criminology, the identity of the
offender, the Victimological aspects of criminology,
the concept, goals, objectives and the importance of
crime prevention, recidivism, juvenile delinquency,
organized crime, corruption crime, mercenary-violent
crime, crime in the field of economics, crime in the
field of family, life and leisure, reckless crime, etc.
Expected results of the study: As a result of studying
the discipline, the student must acquire:
Knowledge of the nature of crime and its individual
types, the nature of the causes and conditions of crime,
the specifics of the prevention of its individual types,
the characteristics of the development of the identity of
the criminal;
Ability to identify circumstances conducive to the
commission of crimes, plan and carry out activities for
the prevention and prevention of crime;
Skills of working with current legislation and its
criminological assessment; possession of legal and
criminological terminology, methods of independent
study of certain types and groups of crimes, assessment
of the surrounding reality from a criminological point
of view.
Competencies: When studying criminology, the
following competencies are formed.
General cultural:
• intolerant attitude towards corrupt behavior,
respectful attitude to law and law;
• the ability to use the basic principles and methods of
the social, humanitarian and economic sciences to
solve social and professional problems;
• ability to analyze socially significant problems and
processes;
Professional:
• the ability to carry out professional activities on the
basis of a developed legal consciousness, legal thinking
and legal culture);
• ability to ensure compliance with legislation by legal
entities;
• the ability to prevent offenses, as well as to identify

пайдалана білу, жеке
топтық және түрлік
қылмыстар бойынша жеке әдістеме жүргізу,

қоршаған нақты орнға криминологиялық баға
бере білуі;
Оқу барысында келесі өкілеттіктерге ие болуы
мүмкін

Жалпымәдени өкілеттіліктер:

өзінің
болашақ
мамандығының
әлеуметтік маңыздылығын түсіну, құқықтық

түсінудің жоғары білімдік деңгейңн меңгеру;

өзінің қызметтік міндеттерін адал
орындауды білу, заңгердің мәдени қағидаларын

қолдану;

мәдени ойлау қабілеттілігімен ие болу,

оның белгілі бір дәрежеге жету мақсатына оны
таңдау, толығымен талдау қабілеттілігімен ие
болу;

- кәсіби өкілеттіліктер (КӨ):

өзінің
қызметтік
қабілеттілігіне
байланысты нормативтік құқықтық актілерді

өңдеуге біліміне сай қатысу;

құқықтық мәдениет және құқықтық
ойлау, құқықтық сананың негізіне сай қызметтік
қабілеттілігін игере білу;

құқық
субъектілерінің
заңнаманы
сақтауды қамтамасыз ету;

заңға сәйкес шешім қабылдау және
құқықтық әрекеттер жасау;

нормативтік құқықтық актілерді қолдана
білу, қызметтінде материалдық және процестік
құқықтың нормаларын іске асыра білу;

жағдайлар мен фактілерді құқықтық
дұрыс саралай білу;

құқықтық
құжаттарды
дайындау
қабілеттілігіне ие болу;

мемлекет пен қоғамның, жеке адамның
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде және заңдылықты
сақтауда лауазымдық міндеттерді атқара білу;
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Н.Д. Тлешалиев.

закону;
способность использовать основные положения и
методы
социальных,
гуманитарных
и
экономических наук для решения социальных и
профессиональных задач;
способность анализировать социально значимые
проблемы и процессы;
Профессиональные:
способность осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры);
способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства субъектами права;
способность предупреждать правонарушения, а
также выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению;
способность
выявлять,
давать
оценку
коррупционному поведению и содействовать его
пресечению;
способность правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации.
Руководитель программы:к.ю.н., ассоц.проф.
Котова Н.К.
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and eliminate the causes and conditions conducive to
their commission;
• the ability to identify, evaluate corruption behavior
and contribute to its suppression;
• the ability to correctly and fully reflect the results of
professional activities in
legal
and other
documentation.
Program Manager: Ph.D., Associate prof. Kotova
N.K.

14

AKOKM
3227 /
PChMZ
3227 /
HRMP 3227

Пән аталуы: Адам құқықтары және оларды
қорғау механизмі.
Кредит саны(ECTS):3 (1+1+0).
Пререквизиттер:
мемлекет
және
құқық
теориясы, конситиуциялық құқық
Постреквизиттер: жоқ.
Пән оқыту мақсаты: Аталған пәнді зерттеу
барысында студент: Адамқұқықтары туралы
түсінігін алады; әйелдер мен балалар құқықтарды
жіктеу
жайлы
білімдерін
алады;
Адамқұқықтарын, олардың пайда болу және
даму тарихын біледі; әйелдер мен балалар
құқықтардың классификациясын және қорғау
механизмін біліп, зерттейді.
Қосымша мазмұны: «Адам құқықтары және
оларды қорғау механизмі» пәні «Құқықтану»
мамандығы үшін элективті компонентке жатады.
Пән зерттейді:
«Адамқұқықтары
және
оларды
қорғау
механизмі» пәні «Құқықтану» мамандығы үшін
элективті компонентке жатады. Ол заң
ғылымдарындағы теориялық, дүниетанымдық
сипаты бар пәндердің бірі.
«Адам құқықтары және оларды қорғау
механизмі» нақты тарихи материалдар негізінде
адам
құқықтың
пайда
болуын,
даму
заңдылықтарын, мемлекеттік институттардың
құқықтарды қорғаудағы рөлі, құқықтарды қорғау
жүйелерінің мазмұны мен сипатын талдап
түсінуге, мемлекеттерде адам құқықтардың
дамуындағы
ерекшеліктер
мен
ортақ
заңдылықтарды танып білуге бағытталған. ең
бастысы студент өзі өмір сүріп отырған
қоғамдағы әйелдер мен балалар құқықтарының
қалыптасу тарихын, рөлін, жүйесін басқа
мемлекеттермен,
құқықтық
жүйелермен
салыстыра алатындай қосымша мәлімет алып,
әйелдер мен бала құқықтардың дамуына
байланысты елдің болашағына болжам жасауға
талпынуы қажет.
Адамқұқықтары және оларды қорғау механизмі мазмұны күрделі, көлемді оқу курсы. Сондықтан

Название дисциплины: Права человека и
механизм их защиты.
Объем в кредитах(ECTS):3 (1+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права,
Конституционное право.
Постреквизиты: нет.
Цель
изучения
дисциплины:
является
овладение
студентами
фундаментальными
знаниями и общими принципами, на которых
базируется система прав и свобод человека и
гражданина.
Основными задачами дисциплины «Права
человека и механизмы их защиты» являются:
- выработать четкое представление о роле и месте
института прав и свобод человека и гражданина в
правовой системе;
–усвоить понятия и принципы обеспечения и
реализации прав и свобод человека и гражданина
в Казахстане;
- изучить международные документы и
национальное законодательство, регулирующее
правовой статус человека и гражданина;
-приобрести
систематизированные
знания,
основанные
на
новейших
нормативных
источниках;
-освоить механизм защиты прав человека.
Краткое содержание: система прав человека и
гражданина Республики Казахстан на основе
Конституции,
международных
договоров,
ратифицированных
Республикой
Казахстан,
подзаконных нормативных правовых актов и
механизм
их
эффективной
защиты
государственными органами, НПО и СМИ.
Специально рассматриваются права детей,
женщин, заключенных, инвалидов, ЛГБТ.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:
права
человека
на
основании
Конституции
РК,
ратифицированных
международных
документов,
с
учетом
особенностей субъектов права: граждан РК,
иностранных граждан, мужчин, женщин, детей,
инвалидов, заключенных и т.д.
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Name of discipline: Human rights and the mechanism
for their protection.
Amount of credits(ECTS): 3 (1 + 1 + 0).
Prerequisites: Theory of State and Law, Constitutional
Law.
Post requisites: no.
The purpose of the study of the discipline: is the
mastery of students ¬ fundamental knowledge and
general principles on which the system of human and
civil rights and freedoms is based.
The main objectives of the discipline "Human rights
and mechanisms for their protection" are:
- develop a clear idea of the role and place of the
institution of human and civil rights and freedoms in
the legal system;
–To learn the concepts and principles of ensuring and
realizing the rights and freedoms of man and citizen in
Kazakhstan;
- study international documents and national legislation
regulating the legal status of a person and citizen;
-to acquire systematized knowledge based on the latest
regulatory sources;
To master the mechanism for protecting human rights.
Summary: the system of human rights and the citizen
of the Republic of Kazakhstan on the basis of the
Constitution, international treaties ratified by the
Republic of Kazakhstan, by-laws and regulatory
mechanisms and the mechanism for their effective
protection by state bodies, NGOs and the media. The
rights of children, women, prisoners, people with
disabilities, LGBT are specifically considered.
Expected Study Results:
Knowledge: human rights on the basis of the
Constitution of the Republic of Kazakhstan, ratified
international documents, taking into account the
characteristics of subjects of law: citizens of the
Republic of Kazakhstan, foreign citizens, men, women,
children, disabled people, prisoners, etc.
- goals, objectives and directions of reforming legal
regulation in the field of regulation and protection of
human rights;
- the state and development of international legal

да бұл пәнді жүйелі түрде оқып-үйренбей тұрып
игеру қиын. Студент Адамқұқықтары және
оларды қорғау механизмге байланысты деректер
мен арнайы зерттеулерге көбірек көңіл бөлгенде
ғана пәннің жалпы мазмұнын түсіне алады.
Күтілетін оқу нәтижелері:
- Адам құқықтарын, олардың пайда болу және
даму тарихын, классификациясын және қорғау
механизмін білу қажет;
- Адам құқықтары бұзылған жағдайда жүгінуге
қажетті мемлекеттік органдар және қоғамдық
ұйымдарды аңықтап беру қажет;
- Адамөз құқықтары мен бостандықтарын қорғай
алатын
қарапайым
құжаттарын
рәсімдеу
дағдысын алу қажет.
Білім:
- халықаралық құжаттар, материалдар негізінде
адам құқықтың даму тарихын, мемлекеттік
институттардың рөлін,
- құқықтық және сот жүйелерінің қорғаудағы
мазмұны мен сипатын талдап түсінуге,
мемлекеттерде адам құқықтарының даму мен
қорғау механизмнің ерекшеліктер мен ортақ
заңдылықтарды танып білуге үйрету.
- дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау,
құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті
жүзеге асырудың негізгі қағидаларын;
- заңға сәйкес заң әрекеттерін жасау,
шешімдерін қабылдаудың негізгі қағидаларын;
- кәсіби
қызметте
материалды
және
процессуалды
нормаларын,
нормативтік
құқықтық
актілерді
қолдану
аясында
қағидаларын жүзеге асыру;
- фактілер
мен
жағдайларын
дұрыс
классификациялаудың негізгі қағидаларын;
- заң
құжаттарын
даярлаудың
негізгі
ережелерін;
- адам
және
азамат
құқықтар
мен
бостандықтарын сақтау, қорғау, ар-ождан, қадірқасиетін қадірлеу қағидаларын;
- құқықбұзушылықтарын анықтау, жолын кесу
тәсілдері;

- цели, задачи и направления реформирования
правового регулирования в сфере регулирования
и защиты прав человека;
- состояние и развитие международно-правового
регулирования и зарубежного законодательства в
этой сфере через изучение пактов, конвенций,
деклараций, факультативных протоколов;
- соответствующее отраслевое законодательство
по правам человека.
Умения: Навыки работы с информацией, умение
вести
переговоры,
умение
оформлять
юридические документы и умение публичного
выступления.
Навыки: Навыки публичного выступления
Важным навыком юриста является умение
выступать публично. Искусство публичного
выступления — искусство совершенно особого
рода. У юристов интерес к культуре речи больше,
чем у представителей других социальных и
профессиональных групп.
В различных государственных органах, где
пользуются юридическим языком (например, в
суде), для юриста — адвоката или прокурора —
важно уметь точно, лаконично и понятно для
окружающих сформулировать то, что необходимо
сказать, доказать или оспорить. Для этого
необходимо не просто знание языка, владение им,
но и умение на этом языке высказать суть своей
позиции, уметь отстоять свою точку зрения,
обосновать, защитить или обвинить. Естественно,
надо знать в совершенстве родной язык.
Ясность, точность, убедительность чрезвычайно
важны для выступающего в
суде. При этом важно цивилизованно вести спор:
уважать позицию оппонента, слышать его
доводы, уметь признать свою неправоту.
Компетенции: Общекультурные компетенции:
- понимание социальной значимости своей
будущей профессии, достаточный уровень
профессионального правосознания;
способность
логически
верно,
аргументированно и ясно строить устную и
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regulation and foreign legislation in this area through
the study of covenants, conventions, declarations,
optional protocols;
- relevant industry human rights law.
Be able to: working with information, ability to
negotiate, ability to draw up legal documents and
ability to speak publicly.
Skills: Public speaking skills
An important skill of a lawyer is the ability to speak
publicly. The art of public speaking is an art of a very
special kind. Lawyers have more interest in the culture
of speech than representatives of other social and
professional groups.
In various state bodies where they use the legal
language (for example, in court), it is important for a
lawyer - a lawyer or a prosecutor - to be able to
accurately, concisely and understandably formulate
what is necessary to say, prove or challenge. This
requires not only knowledge of the language,
knowledge of it, but also the ability to express the
essence of one’s position in this language, to be able to
defend one’s point of view, to justify, defend or blame.
Naturally, one must know perfectly the native
language.
Clarity, accuracy, persuasiveness are extremely
important for the speaker in
court. At the same time, it is important to conduct a
dispute in a civilized manner: respect the opponent’s
position, hear his arguments, and be able to admit his
wrong.
Competencies: General cultural competencies:
- understanding of the social significance of their future
profession, an adequate level of professional legal
awareness;
- the ability to logically correctly, reasonably and
clearly build oral and written speech;
- intolerant attitude towards corrupt behavior,
respectful attitude to law and law;
- the desire for self-development, improving their skills
and mastery;
- respect for the honor and dignity of the individual,
respect and protection of the rights and freedoms of

- әртүрлі нормативтік құқықтық актілерін
талқылау тәсілдері.
Іскерлігі:
- адам құқықтарының жалпы дүние жүзілік
дамудың негізгі процестер мен үрдістер жайлы
көзқарастарын қалыптастыруға бағытталған
құзыреттерін қалыптастыру;
- қазіргі
таңдағы
мемлекеттік-құқықтық
сұрақтарын
шешкенде
тарихи-құқықтық
тәжірибесін қолдану іскерлігін дамытуға
қатысты құзыреттерін қалыптастыру;
- заң ғылымын, соның ішінде аталған заң пәнін
оқу барысында мемлекеттік-құқықтық түсініктер
мен санаттарын, адам құқықтары аясында заң
терминологиясын ұғыну
- дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау,
құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті
жүзеге асыру;
- заңға сәйкес заң әрекеттерін жасау,
шешімдерін қабылдаудың негізгі қағидаларын
пайдалана алу;
- кәсіби
қызметте
материалды
және
процессуалды
нормаларын,
нормативтік
құқықтық
актілерді
қолдану
аясында
қағидаларын жүзеге асыра алу;
- фактілер
мен
жағдайларын
дұрыс
классификациялаудың
негізгі
қағидаларын
пайдалану;
- заң
құжаттарын
даярлаудың
негізгі
ережелерін пайдалану;
- адам
және
азамат
құқықтар
мен
бостандықтарын сақтау, қорғау, ар-ождан, қадірқасиетін қадірлеу қағидаларын пайдалану;
- құқықбұзушылықтарын анықтау, жолын кесу
тәсілдерін пайдалану;
- әртүрлі нормативтік құқықтық актілерін
талқылау тәсілдерін қолдана алу.
Дағдысы:
- ҚР заңдары мен халықаралық құжаттар
негізінде адам құқықтары мен оларды қорғау
механизмдері туралы білімдерін ұғыну және
кеңейту аясында;

письменную речь;
- нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительное отношение к праву и
закону;
- стремление к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
- уважение чести и достоинства личности,
соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина.
д) профессиональные компетенции которые
представляют собой сформированное правовое
или юридическое мышление и навыки.
2) Навыки работы с информацией
Юрист знает способы принятия нормативных
правовых актов, их систему, иерархию, способы
публикации и хранения.
Он правильно
ориентируется в системе права, находит
нормативные акты, необходимые для разрешения
конкретной юридической ситуации, определять
условия их применения, может толковать
нормативно правовые акты с учетом всех форм
официального и неофициального толкования,
критически оценивает информацию в СМИ.
Он имеет навыки работы с компьютером как
средством управления информацией; способен
работать
с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях, владеет необходимыми
навыками профессионального общения на
иностранном языке. - способностью применять
нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
2) Оформление юридических документов
Юрист может применять нормы права в
конкретных жизненных ситуациях;
определять
государственные
органы,
в
компетенцию которых входит разрешение
правовой ситуации и юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства и
разрешать их на основе закона.
Он умеет грамотно составлять документы
правового характера, осуществлять правовую
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man and citizen.
e) professional competencies which are formed legal
or legal thinking and skills.
1) Information skills
The lawyer knows how to adopt regulatory legal acts,
their system, hierarchy, methods of publication and
storage. He correctly navigates the system of law, finds
the normative acts necessary to resolve a specific legal
situation, determines the conditions for their
application, can interpret normative legal acts taking
into account all forms of official and unofficial
interpretation, critically evaluates information in the
media.
He has computer skills as a means of managing
information; able to work with information in global
computer networks; owns the necessary skills for
professional communication in a foreign language. the ability to apply regulatory legal acts, to implement
the norms of substantive and procedural law in
professional activities.
2) Registration of legal documents
A lawyer can apply the rule of law in specific life
situations;
determine state bodies whose competence includes
resolving a legal situation and legally correctly
qualifying facts and circumstances and resolving them
on the basis of law.
He knows how to correctly draw up documents of a
legal nature, carry out a legal examination of normative
acts, give qualified legal opinions and consultations;
takes legal decisions, performs other legal actions in
strict accordance with the law, reveals and establishes
the facts of offenses, determines the measures of
responsibility and punishment of those responsible;
takes the necessary measures to restore violated rights;
The ability to draw up a legal document is one of the
most important professional skills of a lawyer. The
accuracy and clarity of the presentation of the text of a
legal document is achieved by the competent use of
legal terms, limited compatibility of words, the use of
clarifications, additions, introductory words and turns,
a clear structure of individual sentences and the text of

- адам
құқықтары бұзылған жағдайда
мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдарын
аңықтау дағдысын иелену аясында;
- адам құқықтары мен бостандықтарын
қорғауға байланысты құжаттарды дайындау
дағдыларын иелену: құқықтық қайнар көздерін
талдау, нормативті материалмен жұмыс істеу
дағдыларын иелену аясында;
- ғылымды және сонымен қатар өзге салалық
заң ғылымдарын оқығанда мемлекеттік-ғылыми
дамуында жалпы заңдылықтарын
қолдану
дағдаларын үйрену аясында;
- студенттердің тарихи мен заңи рационалды
ойлау дағдысын иелену аясында;
- қазіргі таңдағы құқық қорғау қызметін терең
түсіну және жақын келешекте оның даму
тенденцияларын болжамдау дағдысын дамыту
аясында;
- студенттерде заңды қадірлеу, толеранттылық,
құқықтық мемлекет идеалдарын қадірлеуге
байланысты дағдыларын дамыту аясында;
- дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау,
құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті
жүзеге асырудың негізгі қағидалары аясында;
- заңға сәйкес заң әрекеттерін жасау,
шешімдерін қабылдаудың негізгі қағидалары
аясында;
- кәсіби
қызметте
материалды
және
процессуалды
нормаларын,
нормативтік
құқықтық актілерді қолдану аясында қағидалары
аясында;
- фактілер
мен
жағдайларын
дұрыс
классификациялаудың
негізгі
қағидалары
аясында;
- заң
құжаттарын
даярлаудың
негізгі
ережелерін қолдану аясында;
- адам
және
азамат
құқықтар
мен
бостандықтарын сақтау, қорғау, ар-ождан, қадірқасиетін қадірлеу қағидаларын қолдану аясында;
- құқықбұзушылықтарын анықтау, жолын кесу
тәсілдерін қолдану аясында;
- әртүрлі нормативтік құқықтық актілерін

экспертизу
нормативных
актов,
давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации; принимает правовые решения,
совершает иные юридические действия в точном
соответствие
с
законом,
вскрывает
и
устанавливает
факты
правонарушений,
определяет меры ответственности и наказания
виновных; предпринимает необходимые меры к
восстановлению нарушенных прав;
Умение составить юридический документ —
один из важнейших профессиональных навыков
юриста. Точность и ясность изложения текста
юридического документа достигается грамотным
употреблением
юридических
терминов,
ограниченной
сочетаемостью
слов,
использованием уточнений, дополнений, вводных
слов и оборотов, четкой структурой отдельных
предложений и текста документа в целом,
обоснованностью
приведенных
доводов.
Составление юридических документов —
трудный
процесс,
этой
цели
должны
соответствовать планы практических занятий,
самостоятельной работы, направленные на
формирование данного навыка у студентов.
3) Умение вести переговоры
Проводить переговоры, координировать свои
действия с действиями своих партнеров и
клиентов — наиболее высоко значимые качества
юриста.
Юрист способен обмениваться профессиональной
информацией,
продуктивно
общаться,
устанавливать и поддерживать социальные связи,
брать на себя ответственность.
Способами
межличностной
коммуникации,
распространенными
в
сфере
исполнения
служебных обязанностей юристов, являются
беседы, включая объяснения и допросы, участие в
коллегиальном
обсуждении,
переговоры,
выступления в коллегиях и средствах массовой
информации, речи в суде, консультирование.
Все виды межличностных коммуникаций должны
проводиться с учетом правовых норм и этических
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the document as a whole, the validity of the arguments
presented. Drawing up legal documents is a difficult
process, the plans for practical classes, independent
work aimed at the formation of this skill among
students should correspond to this goal.
3) Ability to negotiate
Negotiating, coordinating with the actions of our
partners and clients are the most significant qualities of
a lawyer.
A lawyer is able to exchange professional information,
communicate productively, establish and maintain
social ties, and take responsibility.
Interpersonal communication methods common in the
field of lawyers' duties are conversations, including
explanations and interrogations, participation in a
collegiate discussion, negotiations, speeches in colleges
and the media, speeches in court, and counseling.
All types of interpersonal communications should be
carried out taking into account legal norms and ethical
rules, and be aimed at reaching agreement within the
legal framework, even from the party that has lost the
dispute. A professional lawyer should build his
interactions, ensuring cooperation between the parties
and taking into account the possible manifestation of
conflict and other obstacles on the other hand.
Patience, the ability to overcome difficulties,
counteract negative effects, forgive hindrances, create a
benevolent atmosphere are mandatory for a lawyer.
Program Manager: Ph.D., Prof. A. Mukhtarova

талқылау тәсілдері қолдану аясында.
Құзыреттілігі:
жалпы мәдени компетенциялар (ЖК):
Өз кәсіби міндеттерін адал орындау, заңгер этика
қағидаларын сақтау;
Ойлау мәдениетін үйрену, ақпаратты жалпылау,
талдау, алу мүмкіндіктерін үйрену, мақсаттарды
қою және оған жету жолдарын таңдау қабілетіне
ие болу;
Ауызжа және жазбаша сөйлеуді логикалық
тұрғыдан дұрыс, дәлелді және айқын жүзеге
асыру;
Жемқорлық жүріс-тұрысқа жол бермеу, заң мен
құқықты қадірлеу;
Өзінен өзі білімділігін жоғарылатуға ынтасы, өз
біліктілігін және шеберлілігін көтеру.
кәсіби компетенциялар (КК):
- жалпы дүнежүзілік адам құқықтарының даму
процестері туралы біртұтас көзқарас алу;
- қазіргі таңдағы құқық қорғау қызметін,
мемлекеттік
құқықтық
мәселелерді
қарастырғанда тарихи құқықтық тәжірибесін
қолдана білу;
- мемлекеттік құқықытық түсініктер мен
санаттарын ұғыну;
- нормативті материалдармен жұмыс істеу
дағдысын алу; тарихи мен заңи рационалды
ойлау қабілетін алу;
- Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау
және құқықтық мәдениет
негізінде кәсіби
қызметін жүзеге асыру;
- Заң негізінде шешімдерін қабылдау және заңи
әрекеттерді жүзеге асыру;
- Кәсіби қызметте нормативтік құқықтық
актілерді жүзеге асыру, материалды және
процессулды құқық нормаларын жүзеге асыру;
- Заңи тұрғыдан фактілер мен жағдайларды
дұрыс саралау;
- Заңи құжаттарды әзірлеу дағдыларын иелену;
- Адамның ар-ождан және қадір-қасиетін
қадірлеу, адам және азамат құқықтар мен
бостандықтарын сақтау және қорғау;

правил, направляться на достижение возможного
в правовых рамках согласия даже со стороны,
проигравшей спор. Юрист профессионал должен
строить свои взаимодействия, обеспечивая
сотрудничество сторон и учитывая возможное
проявление с другой стороны конфликтности и
иных помех. Терпение, умение преодолевать
трудности, противодействовать негативному
воздействию,
прощать
помехи,
создавать
благожелательную
атмосферу
являются
обязательными для юриста.
Руководитель
программы:к.ю.н.,
проф
Мухтарова А.К.
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KKK 3227/
NP 3227 /
PC 3227

- Қылмыстарды, өзге құқықбұзушылықтарын
аңықтау және жолын кесу;
- Жемқорлық жүріс-тұрысын аңықтау, оған
баға беру және оған жол бермеуге жәрдемдесу;
- Заңи және өзге құжатнамада кәсіби қызметтің
нәтижелерін дұрыс және толық көрсету;
- Әртүрлі құқықтық актілерге түсінік беру.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., асс.профессоры
Калимбекова А.Р.
Пән аталуы: Күш көрсетуші қылмыстылық .
Кредит саны: 3 (1+1+0).
Пререквизиттер:
Қазақстан
Республикасы
Қылмыстық құқығы жалпы және ерекше
бөлімдермемлекет және құқық теориясы.
Постреквизиттер: жоқ.
Пән оқыу мақсаты
«Күш көрсетуші
қылмыстылық» болып табылады:
мемлекеттің
қылмыстық
саясатының
қағидаларын іске асыру;
- тактикалық білікті қылмыстардың алдын алуға
және қылмыстардың себептері мен жағдайларын
жоюға;
- оларда қылмыстылықпен күрес мәселелері
қойылатын қылмыстылықтың жай-күйі, оның
құрылымы және динамикасы туралы мемлекеттік
органдар мен ұйымдарға келіп түсетін
материалдарды терең және жанжақты талдауға
қабілетті мамандарда кәсіби дүниетанымды
қалыптастыру мақсатына бағындырылған.
Қосымша мазмұны: Қазақстанның дамуының
қазіргі уақыттағы кезеңіндегі маңызыд міндет
болып құқықтық мемлекетті қалыптастыру,
заңдылық пен құқықтық тәртіпті барынша
күшейту,
азаматтардың
конституциялық
құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың
сенімді кепілдерін қамтамасыз ету, сол сияқты
қоғамға, мемлекетке және бір біріне қатысы
бойынша
олармен, міндеттерді
мүлтіксіз
орындау
табылады.
«Күш
көрсетуші
қылмыстылық» курсын өзбетінше зерделеу
процесіндегі жазбаша жұмыстарды орындауда,
сол сияқты семинар сабақтарына дайындықта

Название
дисциплины:
Насильственная
преступность.
Объем в кредитах: 3 (1+1+0).
Пререквизиты: Уголовное право РК; Теория
государства и права.
Постреквизиты: нет.
Цель изучения дисциплины – охарактеризовать
криминологические аспекты данной группы
преступности, обратить внимание на личность
преступника,
совершившего
данное
преступление, особенности личности и поведения
жертвы
насилия,
анализировать
факторы,
способствующие
совершению
данных
преступлений,
изучить
систему
мер
предупреждения насильственной преступности.
Краткое содержание: Спецкурс включает в себя
изучение
таких
вопросов,
как Понятие
криминального
насилия,
Типология
насильственных преступлений, Насильственная
преступность и насильственные преступления,
Краткая характеристика
отдельных видов
насильственных
преступлений,
Личность
насильственного преступника, Причины и
условия
насильственной
преступности,
Предупреждение насильственной преступности
Ожидаемые результаты изучения:
В результате изучения дисциплины студент
должен приобрести:
Знания общих криминологических признаков
насильственных преступлений, их причины и
условия, способствующие их совершению,
особенности
личности
насильственного
преступника
и
его
жертвы,
способы
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The name of the discipline: Perforce crime
The amount of credits: 3 (1+1+0).
Prerequisites: Criminal Law of the Republic of
Kazakhstan; Theory of State and Law.
Postequisites: no.
The purpose of studying the discipline is to describe
the criminological aspects of this group of crime, to
pay attention to the identity of the perpetrator of the
crime, personality characteristics and behavior of
victims of violence, to analyze the factors contributing
to the commission of these crimes, to study the system
of measures for the prevention of violent crime.
Brief description: The special course includes the
study of such issues as the Concept of criminal
violence, Types of violent crime, Violent crime and
crimes of violence, Brief description of certain types of
violent crime, the Identity of the violent criminal,
Causes and conditions of violent crime, Prevention of
violent crime.
Expected results of the study:
As a result of studying the discipline, the student must
acquire:
Knowledge
of
the
general
criminological
characteristics of violent crimes, their causes and
conditions that contribute to their commission, the
characteristics of the personality of the violent criminal
and his victim, methods of prevention and measures to
prevent crimes of a violent nature.
Abilities to make a criminological analysis of violent
crime and determine its main causes, to give an
appropriate assessment of the current criminological
situation, to propose measures for the prevention of
violent crimes.

кафедра оқытушыларының әрапталық кеңестерін
пайдалану мақсатқа сай.
Курсты зерделеу тек оқулықтар мен оқу
құралдарын пайдалануды емес, сонымен бірге
Қазақстан
Республикасы
Конституциясы,
Қазақстан Республикасы Заңдары, Қазақстан
Республикасы
Президенті
Жарлықтары,
Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулылары мен
шешімдері секілді қажетті қайнар-көздерді, сол
сияқты оларда қылмыспен күрес мәселелері
қойылатын басқа құжаттарды үнемі талдау
болжанады. Курсты зерделеу барысында елдегі
қылмыстылықтың
жай-күйі
туралы
статистикалық
мәліметтерді,
Қазақстан
Республикасы Жоғарғы соты Нормативтік
қаулылары жинағында, сол сияқты «ҚР Жоғарғы
соты бюллетені» журналында жарыққа шығатын
сот практикасының материалдарын пайдалану
қажет.
Күтілетін оқу нәтижелері:
«Күш көрсетуші қылмыстылық» курсының басқа
оқу пәндері арасында криминология пәнінің
негізгі элементі секілді орны. Криминология
пәнінің
негізгі
элементтерінің
жалпы
сипаттамасы: қылмыстылықтың, қылмыскер
тұлғасының, қылмыстылық себептері мен
жағдайларының, қылмыстылықты ескертудің.
Ғылымдар жүйесіндегі криминологияның орны.
Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларын
өңдеудегі заң ғылымдарының, сол сияқты
әлеуметтанудың,
психологияның,
педагогиканың, экономиканың жетістіктерін
пайдалану мүмкіндіктері.
Күш көрсетуші қылмыстылықкурсының пәні мен
жүйесі. Курсты зерделеудің міндеттері.
Күш
көрсетуші
қылмыстылықмемлекет
қызметтірінің бірі секілді. Қылмыстылықты
ескертудің (алдын алудың) мақсаттары мен
міндеттері
. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жүйесінің
түсінігі.
Күш көрсетуші қылмыстылықтың
алдын алушылық ықпал етудің құрылымдық

профилактики
и
меры
предупреждения
преступлений насильственного характера.
Умения сделать криминологический анализ
насильственной преступности и определить ее
основные причины, дать соответствующую
оценку
сложившейся
криминологической
ситуации, предложить меры по профилактике
насильственных преступлений.
Навыки
владенияюридической
и
криминологической терминологией, методикой
самостоятельного
изучения
данных
преступлений,
оценки
окружающей
действительности криминологической точки
зрения.
Компетенции: В результате изучения спецкурса
студент приобретает следующие:
общекультурные компетенции (ОК):
- осознает социальную значимость своей
будущей профессии, проявляет нетерпимость к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону, обладает
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
- способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК- 3);
- способен к самостоятельному обучению
новым методам исследования, к изменению
научного профиля своей профессиональной
деятельности (ОК-2);
- компетентно
использует
на
практике
приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских
работ,
в
управлении
коллективом (ОК- 5).
профессиональные компетенции (ПК):
в правоприменительной деятельности:
- способен
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
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Skills in legal and criminological terminology,
methods of independent study of these crimes,
assessment of the surrounding reality from a
criminological point of view.
Competencies: as a result of studying the special
course, the student acquires the following:
General cultural competence (GC):
- understands the social significance of his future
profession, has a sufficient level of professional legal
awareness (GC-1);
- is able to perform professional duties in good faith
and comply with the principles of lawyer ethics (GC2);
- is able to improve and develop their intellectual and
general cultural level (GC-3);
- is able to independently learn new research methods,
to change the scientific profile of their professional
activities (GC-2);
- competently uses in practice the acquired skills in the
organization of research work, in the management of
the team (GC-5).
professional competencies (PC):
in law enforcement:
- is able to apply normative legal acts in specific areas
of legal activity, to implement the norms of substantive
and procedural law in professional activities (PC-2);
in law enforcement:
- ready to perform official duties to ensure law and
order, security of the individual, society and the state
(PC-3);
-is able to prevent offenses, identify and eliminate the
causes and conditions that contribute to their
commission (PC-5);
in expert advisory work:
- is able to interpret various legal acts;
in research activities:
- is able to conduct qualified research in the field of
law (PC-11);
in teaching activities:
- is able to teach legal subjects at a high theoretical and
methodological level (PC-12);
- is able to manage the independent work of students

сипаттамасы. Жүйенің элементтері.
Алдын алушылық ықпал етудің объектілері және
олардың жіктелуі. Алдын алушылық қызмет
субъектілері жүйесінің жалпы сипаттамасы. Күш
көрсетуші қылмыстылықтың алдын алуға
қатысушы құқық қорғау, мемлекеттік органдар
және қоғамдық ұйымдар. Азаматтар алдын алу
қызметінің субъектілері секілді.
Жалпымәдени өкілеттіліктер:
 өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік
маңыздылығын түсіну, құқықтық түсінудің
жоғары білімдік деңгейңн меңгеру (ЖӨ-1);
 өзінің қызметтік міндеттерін адал орындауды
білу, заңгердің мәдени қағидаларын қолдану
(ЖӨ-2);
 мәдени ойлау қабілеттілігімен ие болу, оның
белгілі бір дәрежеге жету мақсатына оны таңдау,
толығымен талдау қабілеттілігімен ие болу (ЖӨ3);
 логикалық дұрыс, анық, нақты жазбаша және
ойлау қабілеттілігін дұрыс жеткізе білу (ЖӨ-4);
 қызметкерлермен жұмыста белгілі бір
кооперациялар жасауда мәдени мінездің болуы
(ЖӨ-5);
 сыбайлас жемқорлыққа жат көзбен қарау, заң
мен құқыққа жақсы көз қарспен қарау (ЖӨ-6);
 өзін өзі дамытуға тырысу, өзінің білімі мен
деңгейін көтермелеуге тырысу (ЖӨ-7);
 әлеуметтік және қызметтік тапсырмаларды
шешу барысында әлеуметтік, гуманитарлық
және экономикалық ғылымдардың әдістері мен
тәсілдерін қолдана білу (ЖӨ-8);
 әлеуметтік маңызы бар сұрақтар мен
процестерді шешуде талдау қабілеттілігіне ие
болу (ЖӨ-9);
 заманауи ақпараттық қоғамның дамуына
ақпараттың маңызы мен мазмұнын түсіне білу,
осы процесте олардың қауіптілігі мен қатерін
түсіне білу, ақпараттық қауіпсіздік пен
мемлекеттік
құпияны
қорғауда
негізгі
талаптарды орындай білу (ЖӨ-10);
 ақпаратты өңдеу, сақтау, алудың негізгі

материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
- готов
к
выполнению
должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
- способен
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению (ПК5);
в экспертно- консультационной деятельности:
- способен
квалифицированно
толковать
правовые акты (ПК-7);
в научно-исследовательской деятельности:
- способен
квалифицированно
проводить
научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
- способен
преподавать
юридические
дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
- способен управлять самостоятельной работой
обучающихся (ПК-13);
- способен
организовывать и проводить
педагогические исследования (ПК-14);
- способен эффективно осуществлять правовое
воспитание (ПК-15).
Руководитель программы: к.ю.н., ассоц.проф.
Котова Н.К.
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(PC-13);
- is able to organize and conduct pedagogical research
(PC-14);
- is able to effectively implement legal education (PC15).
Head of the educational program: Candidate of
Juridical Sciences, Associate Professor N.K. Kotova

әдістері мен құралдарымен меңгере білу,
ақпаратпен жұмыс істеу тәсілі ретінде
компютермен жұмыс істей білу (ЖӨ-11);
 жаһандық компьтерлік жүйеде ақпараттармен
жұмыс істей білу (ЖӨ-12);
 шет тілімен жоғары деңгейде сөйлесе алу
қабілеттілігіне ие болу (ЖӨ-13);
 салауатты өмір салты қағидасына ие болу,
спорттық,
мәдени,
дене
сабақтарына
қатысу.(ЖӨ-14)
- кәсіби өкілеттіліктер (КӨ):
 өзінің қызметтік қабілеттілігіне байланысты
нормативтік құқықтық актілерді өңдеуге біліміне
сай қатысу (КӨ-);
 құқықтық мәдениет және құқықтық ойлау,
құқықтық сананың негізіне сай қызметтік
қабілеттілігін игере білу (КӨ-2);
 құқық субъектілерінің заңнаманы сақтауды
қамтамасыз ету (КӨ-3);
1. заңға сәйкес шешім қабылдау және құқықтық
әрекеттер жасау (КӨ-4);
 нормативтік құқықтық актілерді қолдана білу,
қызметтінде материалдық және процестік
құқықтың нормаларын іске асыра білу (КӨ-5);
 жағдайлар мен фактілерді құқықтық дұрыс
саралай білу (КӨ-6);
 құқықтық
құжаттарды
дайындау
қабілеттілігіне ие болу (КӨ-7);
 мемлекет пен қоғамның, жеке адамның
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде және заңдылықты
сақтауда лауазымдық міндеттерді атқара білу
(КӨ-8);
 адам мен азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын қорғау, мүдделері мен көз
қарастарын сыйлау білу (КӨ-9);
 қылмыстард
мен
басқада
құқық
бұзушылықтарды тергеу және ашу, анықтау,
алдын ала білу (КӨ-10);
 құқық бұзушылықтарды ескерту, алдын алу,
олардың пайда болу мен жасалу себептерін
анықтау (КӨ-11);
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 сыбайлас жемқорлыққа баға беру, оның
алдын алуға ат салысу (КӨ-12);
 құқықтық және басқада құжаттарды толтыру
барысында өзінің қызметтік қабілеттілігін
пайдалана білу (КӨ-13);
 нормативтік құқықтық актілерге құқықтық
сараптама жүргізуге қатысу, сонымен қатар
сыбайлас жемқорлық қылмысы пайда болуын
себеп болатын жағдайларды анықтауға қатысу
(КӨ-14);
 әр түрлі құқықтық актілерді талқылау
қабілеттілігіне ие болу (КӨ-15);
 нақты құқықтық қызметке кеңестер мен
сараланған құқықтық қорытынды бере білу (КӨ16);
 құқықтық тәрбиелеуді ұқыпты іске асыра білу
(КӨ-17).
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Н.Д. Тлешалиев.
Пән аталуы: Шарттыққұқық.
Кредит саны(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиттер:
ҚР Азаматтық
құқығы
(Жалпы және Ерекше бөлімдер);
Постреквизиттер: Халықаралық жеке құқық.
Пән
оқыту
мақсаты:
студенттерге
тәжірибелік, ғылыми және педагогикалық
қызметтер үшін заманауи шарттық құқық
саласында фундаменталдық білімдер кешенін
беру болып табылады.
Студенттердің шарттық құқығын теорияда ғана
емес, сондай-ақ іс жүзінде,
практикада
қолданылуын тереңінен меңгеруіне ықпал ету
болып табылады.
Қосымша
мазмұны:
«Шарттық құқық» пәні маңызды пәндердің бірі –
азаматтық құқықты ары қарай оқытудың
жалғасы болып табылады. Шарттық құқық
азаматтық құықтық салаларындағы ең маңызды
құқықтық институттардың ішінде міндеттемелік
құқық болып табылады. «Шарттық құқық» құрсы
шеңберінде азаматтық құқықтың Жалпы және

Название дисциплины:Договорное право.
Объем в кредитах(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиты: Гражданское право (Общая и
Особенная части).
Постреквизиты: Международное частное право.
Цель изучения дисциплины: - дать студентам
комплекс фундаментальных знаний в области
современного
договорного
права
для
практической,
научной
и
педагогической
деятельности;
- способствовать выработке у них практических
навыков договорной работы: формирования
условий
гражданско-правовых
договоров;
ведения переговоров; сопровождения сделок;
обеспечения
защиты
интересов
сторон
гражданско-правовых договоров.
Краткое содержание: Дисциплина «Договорное
право» является продолжением изучения одной
из важнейших дисциплин – гражданского права, в
целом. Договорное право представляет собой
один из наиболее значимых правовых институтов
гражданско-правовой
подотрасли
обязательственного права. В рамках курса
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Name of discipline: Contract Law.
The amount of credits(ECTS): 5 (2+1+0).
Prerequisites: Civil Law (General and Special Parts).
Postequisites: Private International Law.
The purpose of studying the academic discipline: to give students a complex of fundamental knowledge
in the field of modern contract law for practical,
scientific and pedagogical activities;
- to help them develop practical skills of contract work:
forming the terms of civil law contracts; conducting
negotiations; supporting transactions; ensuring the
protection of the interests of the parties to civil law
contracts.
Summary:The Contract Law discipline is a
continuation of the study of one of the most important
disciplines - civil law, in general. Contract law is one
of the most significant legal institutions of the civil law
sub-sector of the Law of Obligations. In the course
"Contract Law" the issues studied in the General and
Special Parts of Civil Law get their further logical
development and in-depth consideration.
Moreover, taking into account the general training of
students in the course of teaching, the aim is also to

Ерекше бөлімдерінде оқытылатын мәселелер
өзінің одан әрі қиыснды дамуы мен терең
қарауын талап етеді.
Сонымен қатар, бұл пәннің өзге пәндерден басты
маңызы
қазіргі кезде азаматтық заңдардық
қоғамда айрықша маңызды сипатқа ие болуымен
байланысты. Бұл заңнамалардың
нарықтық
экномиканың негізін
қалауға,
тауар–ақша
қатынастарының қарқынмен дамуына және жеке
тұлғалар мен заңды тұлғалардың мүліктік және
жеке мүліктік емес құқықтарын қорғауға, шарт
түрлерін, олардың жүзеге асуы, тараптардың
құқықтарын қамтамасыз етуінің зор маңызы бар.
Күтілетін оқу нәтижелері:
Таңдаған кәсіптік қызметке қатысты ғылымизерттеу жұмыстарына қатысты сараптамалық
әдістер мен тәсілдерді игеру, құқықтық көмекті
өкілеттік шегінде кәсіби жүзеге асыру және оған
дамыған
ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар тәжірбиесін енгізу.
Білім:
 ғылыми
танымды
дамытудың
қазiргi
тенденциялары туралы білулері керек;
 жаратылыстану ғылымының (әлеуметтік,
гуманитарлық, экономикалық) әдiстемелiк және
философиялық көкейкестi мәселелер туралы;
 ғаламдану үдерісінің қайшылықтары мен
әлеуметтiк-экономикалық
салдары
туралы
білулері керек;
 әлемдік
бизнес-әрiптестiктің,
қазiргi
экономикалық, саяси, құқықтық, мәдени және
технологиялық ортаның жағдайы туралы
білулері керек;
Іскерлігі:
 кәсiби қызметте танымның ғылыми әдiстерiн
қолдануға іскерлігі болуға тиіс;
 үдерістер мен құбылыстарды зерттеудiң
теориясы
мен
қолданылуы,
қазiргi
тұжырымдамаларға іскерлігі болуға тиіс
 арды сынап талдауға іскерлігі болуға тиіс;
 әртүрлi пәннің шеңберiнде алған бiлiмді, жаңа
белгісіз жағдайда аналитикалық және басқару

«Договорное право» вопросы, изучаемые в
Общей и Особенной частях гражданского права,
получают свое дальнейшее логическое развитие и
углубленное рассмотрение.
Более того, с учетом общей подготовки студентов
в процессе преподавания ставится также цель
рассмотрения ряда проблемных вопросов и более
детального изучения обширной нормативноправовой базы, регулирующей отдельные
разновидности гражданско-правовых договоров.
В процессе ее изучения происходит оценка
действующего законодательства, результатом
которой становится выработка представления о
целесообразности наличия тех или иных норм, о
логичности ряда законодательных установлений,
о необходимости
их
усовершенствования
(изменения или дополнения). Такие знания не
только помогают студентам в процессе
подготовки к Государственному экзамену по
гражданскому праву, но и могут сыграть
полезную
роль
в
их
последующей
правотворческой
и
правоприменительной
деятельности.
Знания: - приобретение знаний о видах
гражданско-правовых договорах, особенностях их
заключения
и
исполнения,
практических
проблемах типичных ошибок, допускаемых при
оформлении договоров, толкования условий
договоров, ответственности за нарушение
договора,
соотношения
договора
и
законодательства,
обеспечения
исполнения
договоров и др.
Умения: приобретение знаний о видах
гражданско-правовых договорах, особенностях их
заключения
и
исполнения,
практических
проблемах типичных ошибок, допускаемых при
оформлении договоров, толкования условий
договоров, ответственности за нарушение
договора,
соотношения
договора
и
законодательства,
обеспечения
исполнения
договоров и др.
Навыки: - получение более глубокие знания о
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consider a number of problematic issues and to study in
more detail the extensive legal framework governing
certain types of civil law contracts. In the process of its
study there is an assessment of the current legislation,
the result of which is the development of ideas about
the expediency of the presence of these or those norms,
about the logic of a number of legislative regulations,
about the need to improve them (changes or additions).
Such knowledge not only helps students in the process
of preparing for the State exam on civil law, but can
also play a useful role in their subsequent lawmaking
and law enforcement activities.
Knowledge: - acquisition of knowledge about the
types of civil law contracts, peculiarities of their
conclusion and performance, practical problems of
typical mistakes made in the process of drawing up
contracts, interpretation of the terms of contracts,
liability for breach of contract, the relationship between
the contract and the legislation, ensuring the
performance of contracts, etc.
Abilities: - acquisition of knowledge about the types
of civil law contracts, peculiarities of their conclusion
and performance, practical problems of typical
mistakes made in the process of drawing up contracts,
interpretation of the terms of contracts, liability for
breach of contract, the relationship between the
contract and the legislation, ensuring the performance
of contracts, etc.
Skills: - obtaining a deeper knowledge of contract law
as a whole; - study of the main types of contracts and
contractual structures; - familiarization with the
peculiarities of the conclusion, performance and
termination of individual contracts.
Competence:
- general cultural competencies (GC):
understands the social significance of his future
profession, has a sufficient level of professional legal
awareness;
is able to perform professional duties in good faith and
observe the principles of lawyer ethics;
has a culture of thinking, is able to generalize, analyze,
perceive information, set goals and choose ways to

есебін шешу үшiн оларды қолдануға іскерлігі
болуға тиіс;
 құқықтық
қатынастарды
реттеудiң
төңiрегiндегi Қазақстан Республикасының заң
нормасын iс жүзiнде қолдануға іскерлігі болуға
тиіс;
 жаңа мәселелер мен жағдайларды шешуде
креативтi
ойлану
және
шығармашылық
көзқарасты қолдануға іскерлігі болуға тиіс;
Дағдысы:
 ғылыми және кәсiби мәселесін шешуге
дағдысы болуы керек;
 кәсiби қарым-қатынас және мәдениаралық
байланысқа дағдысы болуы керек;
 ораторлық өнер, өз ойын ауызша және
жазбаша түрде дұрыс және логикалы ресiмдеуге
дағдысы болуы керек;
 күнделiктi
кәсiби
қызметте
және
докторантурада білімін жалғастыру үшін бiлiмін
кеңейту және тереңдетуге дағдысы болуы керек;
 кәсiби қызмет саласында ақпараттық және
компъютерлік
технологияларды
қолдануға
дағдысы болуы керек.
Құзыреттілігі:
Студент,
әдістеменің
маңыздылығы
мен
жаратылыстану бағытындағы философиялық
кемшіліктер туралы және ғылыми танымның
дамудағы қазіргі заманғы үдерісіне, жаһандану
үдерістеріндегі қарама – қайшылық пен
жергілікті экономикалық зардаптар туралы
түсінік қалыптастыруға міндетті. Сонымен қатар,
ҚР заңнамасын сындарлы бағалай білу. Сауатты,
негізді талдау және сындарлы аргументті
тұжырымдар мен қорытындыларды ұсына білу
қабілеттілігі. Пікірталастарды жүргізе білу
қабілеттілігі. Белсенді қайраткердің жекепсихологиялық қабілеттіктерінің болуы; соның
ішінде сынға алу және мадақтауды дұрыс
түсінудің
қабілеттілігімен
байланысты;
әлеуметтік, корпоративтік және т.б. өзара ісәрекет
пен
ынтымақтастықтың
өзара
қатынасымен негізгі әлеуметтік дағдыларды

договорном праве в целом; - изучение основных
видов договоров и договорных конструкций;ознакомление с особенностями заключения,
исполнения и прекращения отдельных договоров.
Компетенции: общекультурные компетенции
(ОК):
осознает социальную значимость своей будущей
профессии, обладает достаточным уровнем
профессионального правосознания;
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста;
владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе;
имеет нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и
закону;
стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
способен использовать основные положения и
методы
социальных,
гуманитарных
и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;
способен анализировать социально значимые
проблемы и процессы;
способен понимать сущность и значение
информации
в
развитии
современного
информационного общества, сознавать опасности
и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны;
владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации,
имеет
навыки
работы
с
компьютером
как
средством
управления
информацией;

149

achieve it;
is able to logically correctly, argumentatively and
clearly formulate oral and written speech;
has a culture of behavior, is ready for cooperation with
colleagues, teamwork;
has an intolerant attitude towards corrupt behaviour,
respects the law;
strives for self-development, improvement of his
qualification and skills;
is able to use basic provisions and methods of social,
humanities and economic sciences in solving social and
professional tasks;
is able to analyze socially significant issues and
processes;
is able to understand the essence and significance of
information in the development of modern information
society, to understand the dangers and threats arising in
this process, to comply with basic requirements of
information security, including the protection of state
secrets;
possesses the basic methods, ways and means of
reception, storage, processing of information, has the
skills to work with the computer as a means of
information management;
is capable of working with information in global
computer networks;
possesses the necessary skills of professional
communication in a foreign language;
has the skills to lead a healthy lifestyle, participates in
physical education and sports.
professional competencies:
in rule-making:
• able to participate in the development of regulatory
legal acts in accordance with the profile of their
professional activities;
in law enforcement:
• able to carry out professional activities based on a
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
• able to ensure compliance with legislation by subjects
of law;
• able to make decisions and take legal actions in strict

сипаттау; топта жұмыс істей білу, топ ішіндегі
қатынастар мен міндеттемелерді қабылдай білуге
әзірлік.
Кәсіби құызерттілік:
Нормашығармашылық қызметі:
өзінің кәсіби қызметіне сәйкес, нормативтікқұқықтық актілерді әзірлеуге қатысуға қабілетті;
құқыққолданушылық қызметі:
дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және
құқықтық мәдениет негізінде кәсіптік қызметті
жүзеге асыруға қабілетті;
құқық субъектісмен заңнаманың сақталуын
қамтамасыз етуге қабілетті;
заңға дәлме дәл сәйкестендіре отырып,
шешімдер қабылдауға және заңи әрекеттердә
жасауға қабілетті;
сараптамалық-кеңес беру қызметінде:
әртүрлі құқықтық актілерді талқылауға қабілетті;
заңи қызметтің нақты түрлері бойынша білікті
заңи қорытындылар мен кеңестер беруге
қабілетті.
Осы мақсаттардың қойылымы кез келген
кәсіптік ортада студенттердің үйренуіне қолайлы
жағдай жасау үшін алғышарт болып табылатын
кәсіби құзыреттер мен ортақмәдени құзыреттерді
қалыптастыруға бағытталған.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Максатов Н.Р.

способен работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях;
владеет
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном
языке;
владеет навыками ведения здорового образа
жизни, участвует в занятиях физической
культурой и спортом;
профессиональные компетенции (ПК):
в нормотворческой деятельности:
способен участвовать в разработке нормативноправовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
в правоприменительной деятельности:
способен
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства субъектами права;
способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
способен применять нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
владеет навыками подготовки юридических
документов;
в экспертно-консультационной деятельности:
готов принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции;
способен толковать различные правовые акты;
способен
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности.
Постановка данных целей направлена на
формирование профессиональных компетенций и
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accordance with the law;
• able to apply normative legal acts, implement the
norms of substantive and procedural law in
professional activities;
• able to legally correctly qualify facts and
circumstances;
• has the skills to prepare legal documents;
in expert advisory work:
- ready to take part in conducting legal expertise of
draft regulatory legal acts, including for the purpose of
identifying provisions in them that contribute to the
creation of conditions for corruption;
- able to interpret various legal acts;
- able to provide qualified legal opinions and advice in
specific legal activities.
These objectives are aimed at forming professional and
general cultural (pre-professional) competencies which
are a prerequisite for the timely adaptation of the
student in any professional environment.
Head of the educational program:Candidate of
Juridical
Sciences,
Associate
ProfessorE.V.
Nesterova

BK 3228 /
BP 3228 /
BL 3228

Пән аталуы: Банкқұқығы.
Кредит саны(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиттер: ҚР Азаматтық құқығы.
Постреквизиттер: Сақтандыру құқығы, Кедендік
құқық
Пәнді
оқыту
мақсаты:
студенттерге
қазақстандағы банк жүйесі, оның жұмыс істеуін
қамтамасыз ететін банктік құқық, банк жүйесінін
жоғарғы
және
төменгі
денгейлеріндегі
банктердің құқықтық жағдайлары, ақша - кредит,
қаржы жүйесінің, ұлттық валюталық жүйенің
мемлекет және корпоративтік ая мүддесіне сай
жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Осындай
кәсіби мамандар, яғни бүгінгі болашақ
зангерлердің жан-буыны тек банктік құқықтың
құқық саласы ретіндегі жай және арнаулы
салалық даму мән-жайлары мен заңдылықтарын
ғана емес, сонымен қатар банктік заңнама мен
өзге де нормативтік құқықтық актілердің
нормаларын қоғамдық банктік қатынастарда
қолдану тәртібін де мүмкіндігінше түбегейлі
меңгеріп, біліп шығуды оқыту жатады.
Қысқаша мазмұны: Банкілік құқық қолдау
қызметі үшін әдістемелік базаны қолдана білуге
үйрету, банкілік нормативтік-құқықтық актілерді
қолдануда қабілетті болуы, кәсіби қызметте
материалдық және іс жүргізу құқықтарын
қолдануы мен банкілік-құқықтық нормаларды
дұрыс талқылай білуі, ҚР заңдарының
нормаларын қолдана отырып, тәжірибелік
есептер шығара білуі, сот тәжіриебесін
теоретикалық білімге байланыстыра қолдана алу
қажеттігі жатады.
Күтілетін оқу нәтижелері: банкілік қызметті
жүзеге
асырудағы
келісім
шарттардың
ерекшеліктерін
анықтауды;
студенттердің

общекультурных
(надпрофессиональные)
компетенций, являющиеся предпосылкой для
своевременной адаптации студента в любой
профессиональной среде.
Руководитель
программы:к.ю.н.,
ассоц.профессор Нестерова Е.В.
Название дисциплины: Банковское право.
Объем в кредитах(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиты: Гражданское право РК.
Постреквизиты: Страховое право; Таможенное
право.
Цель
изучения
дисциплины:
привитие
студентам необходимых теоретических знаний и
практических навыков о природе и сущности
Банковского права Республики Казахстан (далее –
БП
РК).
Значение
банковского
права
предопределяется
стратегическим влиянием
банковского законодательства на рыночную
экономику Казахстана, а также его значение
относительно управление капиталом через
различные формы инвестирования денежных
ресурсов в
экономику
Казахстана, ценные
бумаги, депозиты.
Краткое содержание: учебный курс «Банковское
право» направлен на изучение:
- понятие и сущность банковского права
и
банкоского дела в РК;
-предметы, объекты и методы
правового
регулирования банкоского дела, а также
на
усвоение основ банковского законодательства
Казахстана
и организации банковской
деятельности в РК;
- изучение структуры, принципов и видов
банковских
операций,
банковского
кредитования;
отношений
по дипозитам
физических
и юридических
лиц,
иные
направление БП РК, что особенно важно для
преодоления кризиса в финансовой, в том
числе банковской сфере.
Ожидаемые результаты изучения
курса БП
РК должны проявляться через взаимосвязанное
единство знаний, умений, навыков, компетенций,
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Name of discipline: Banking Law.
The amount of credits(ECTS): 5 (2+1+0).
Prerequisites: Civil Law of the Republic of
Kazakhstan.
Postequisites: Insurance Law; Customs Law.
The purpose of studying the academic discipline: to
impart to students the necessary theoretical knowledge
and practical skills about the nature and essence of
Banking Law of the Republic of Kazakhstan
(hereinafter – RoK Banking Law). The importance of
banking law is determined by the strategic impact of
banking legislation on the market economy of
Kazakhstan, as well as its importance in relation to
capital management through various forms of investing
money resources in the economy of Kazakhstan,
securities, deposits.
Summary:The Banking Law course is aimed at
learning:
- the concept and essence of banking law and banking
business in Kazakhstan;
- subjects, objects and methods of legal regulation of
banking, as well as mastering the basics of banking
legislation of Kazakhstan and organization of banking
activities in the Republic of Kazakhstan;
- study of the structure, principles and types of banking
operations, bank lending; relations with individuals and
legal entities, other areas of banking law of the
Republic of Kazakhstan, which is especially important
for overcoming the crisis in the financial, including
banking sector.
The expected results of the course "Banking Law of
the Republic of Kazakhstan" should be manifested
through the interconnected unity of knowledge, skills,
competencies, in particular:
Knowledge, as practice shows, is the accumulated
experience and developing science of banking law, i.e.

банкілік
құқық
нормаларын
қолдануда
теориялық және тәжірибелік біліктілік алуын;
Білім: Теориялық білімді нақты құқықтық дауды
шешуде
қолдануды
үйрену,
банкілік
қатынастарда белгілі-бір нормативтік құқықтық
актінің қандай да бір дау туындайтын жағдайда
қалай
қолданылатынын
білу,
Қазақстан
Республикасындағы банктік қызметпен айналысу
барысында туындайтын қатынастарды құқықтық
реттеудің негіздері жөнінде теориялық негіздің
қалыптасуы, банк саласындағы халықаралық
заңнаманы білу,меңгеру жатады.
Іскерлігі: Банкілік заңдар мен өзге де
нормативтік құқықтық актілерді талқылауды
және қолдануды; осы заңдардың орындалуын
қамтамасыз етуді; фактілер мен мән-жайларды
дұрыс құқықтық квалификациялауды; банкілік
құқықтық сипаттағы құжаттарды жасауды және
нормативтік актілердің сараптамасын өткізуді,
білікті қорытыныдылар мен кеңестер беруді;
заңға сәйкес шешімдер қабылдауды және өзге де
заңды әрекеттер жасауды; банк саласындағы
құқық бұзушылықтарды, кінәлілерді жазалау мен
жауапкершілігі шараларын анықтауды; бұзылған
құқықтарды қалпына келтіру үшін қажетті
шараларды қолдануды меңгеру жатады.
Дағдысы:олардың банк қызметі саласына
кіретін заң нормалары мен қатынастарды
талдауға; банк саласындағы дауларды шешудің
балама тәсілдерін қолдануға; нормативтік
құжаттар мен заңды шешімдердің жүзеге
асырылу механизмын жетілдіру мүмкіндіктерін
іздестіруге дағдыландыру жатады.
Құзыреттелігі: Таңдаған кәсіптік қызметке
қатысты ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысты
сараптамалық әдістер мен тәсілдерді игеру,
құқықтық көмекті өкілеттік шегінде кәсіби
жүзеге асыру және оған дамыған ақпараттықкоммуникациялық технологиялар тәжірбиесін
енгізу.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Чингисбаева А.Е.

в частности:
Знания, как показывает
практика, это
наработанный опыт и
развивающейся науки
банковского права, т.е результаты познавательной
деятельности студента, отвечающие требованиям
их качества, быть точными, не противоречить
истине, соответствовать современному уровню
научного
содержания
программного курса
Банковского права Казахстана;
Умения – освоенный способ выполнения на
основе
теоретических (научных) знаний, т.е.
виртуальные
действия студента
в
части
практического понимания содержания БП РК,
его правовых принципов и норм. При этом
касаются
они
не
только
анализа
макроструктурных
положений финансового
права, но и практического понимания работы
с нормами
БП РК,
особенно
в
части
обоснования
отношений,
условиями и
причинами которых являются, как принято
считать, правовые и юридические факты;
Навыки, то есть, основанные на знаниях и
умениях, способыапробации
виртуальным
опытом действий студента в части рассмотрения
путём анализа
различных, в том числе
спорных (проблемных) ситуаций по вопросам
банковских (финансово-правовых) отношений с
последующим
принятием
по
ним
мотивированных решений.
Компетенции: при изучении учебного курса
Банковского права студент должен:
разграничивать
предмет
правового
регулирования банковского права от других
смежных отраслей права, включая различия и
сходства
банковских отношений от
гражданских
и
финансовых
правовых
институтов;
- определять организационные структуры банка
первого и второго уровня, тем самым быть
[профессионально] способным относительно
понимания
банковского
права
как
комплексной отрасли права Казахстана;
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the results of the student's cognitive activity that meet
the requirements of their quality, be accurate, do not
contradict the truth, correspond to the modern level of
scientific content of the program course of Banking
law of Kazakhstan;
Ability - the mastered way of performance on the basis
of theoretical (scientific) knowledge, i.e. virtual actions
of the student in the part of practical understanding of
the content of Banking Law of the Republic of
Kazakhstan, its legal principles and norms. Thus they
concern not only the analysis of macro-structural
provisions of the financial law, but also practical
understanding of work with banking law of the
Republic of Kazakhstan, especially to justify the
relationships, conditions and causes which are
considered to be legal facts;
Skills, that is, based on knowledge and skills, ways of
testing the student's actions with virtual experience in
terms of consideration by analyzing various, including
controversial (problematic) situations on the issues of
banking (financial and legal) relations with the
subsequent adoption of motivated decisions.
Competencies: during the study of the academic
discipline "Banking Law" the student should:
- distinguish the subject of legal regulation of banking
law from other related branches of law, including
differences and similarities between banking relations
and civil and financial legal institutions;
- determine the organizational structures of the first and
second level banks, thereby being [professionally] able
to understand banking law as a complex branch of law
in Kazakhstan;
- have the skills to prepare and assign audit certificates;
- solve practical problems in the field of banking.
Head of the educational program: Doctor of Juridical
Sciences, Professor A.A. Chernyakov
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Пән
аталуы:
Мемлекетжәнеқұқықтеориясыныңмәселелері
Кредит саны(ECTS): 3 (1+1+0).
Пререквизиттер:
Мемлекет және құқық
теориясы, ҚР Конституциялық құқығы, ҚР
Әкімшілік құқығы.
Постреквизиттер: жоқ.
Пәнді оқыту мақсаты: қазақстандық қоғамның
жаңаруы
жағдайында
мемлекеттік
және
құқықтық құрылыстың заманауи және өзекті
мәселелері туралы білім алу және меңгеру.
Мемлекет және құқықтың жаңа ғылыми
доктриналары
мен
тұжырымдарымен,
мемлекеттік-құқықтық құбылыстарды танудың
заманауи методологиясымен және мемлекет пен
құқықтың даму барысымен танысу. Соның
ішінде,
жария
биліктің
және
оның
институттарының
қалыптасуының
жаңа
жолдарымен, саяси жүйе туралы заманауи
теориялармен және оның элементтерімен,
азаматтардың әлеуметтік қажеттіліктері мен
мүдделерінің құқықта көрініс бабуы мен
бекітілуімен танысу.
Пәннің қысқаша мазмұны:
Заң ғылымындағы мемлекет және құқық туралы
түсініктің дамуы. Билік –
мемлекеттің
анықтаушы белгісі және негізгі мазмұны ретінде.
Қазіргі таңдағы мемлекеттердің нысандарының
ерекшеліктері және олардың мемлекеттің мәні
туралы негізгі концепциялармен байланысы.
Қазіргі таңдағы мемлекеттерде жария биліктің
құрылуының ерекшеліктері. Қоғамның саяси
жүйесі және оның дамуының және жетілуінің
тенденциялары. Саяси, экономикалық және
құқықтық жүйелердің арақатынасы. Құқықтың
қазіргі таңдағы түсінігі және оның құқықтың

- владеть навыками подготовки и назначения
актов аудиторской проверки;
- решать практические задачи в сфере
банковского дела.
Руководитель программы: д.ю.н., профессор
А.А. Черняков.
Название дисциплины: Проблемы теории
государства и права.
Объем в кредитах(ECTS):3 (1+1+0).
Пререквизиты: теория государства и права;
конституционное право РК; административное
право.
Постреквизиты: нет.
Цель изучения дисциплины: получение и
усвоение знаний о современных и актуальных
проблемах
государственного и
правового
строительства
в
условиях
модернизации
казахстанского общества. Изучение новых
научных доктрин и концепций государства и
права; современной методологии познания
государственно-правовых явлений и тенденций
развития государства и права. В том числе
современных
подходов
к
формированию
публичной власти и ее институтов, современных
теорий
политической
системы,
роли
политической системы и ее элементов в
выражении и закреплении в праве социальных
потребностей и интересов граждан.
Краткое содержание дисциплины:
Развитие представлений о государстве и праве в
юридической науке.Власть как определяющий
признак и основное содержание государства.
Особенности форм современных государств и
связь их с основными концепциями сущности
государства.
Особенности формирования публичной власти в
современных
государствах
Особенности
формирования публичной власти в современных
государствах. Политическая система общества и
тенденции ее развития и совершенствования
Политическая система общества и тенденции ее
развития и совершенствования. Соотношение

153

Name of discipline:State and law theory’s issues.
Amount of credits(ECTS): 3 (1 + 1 + 0).
Prerequisites: Theory of State and Law; constitutional
law of the Republic of Kazakhstan; administrative law.
Post requisites: no.
The purpose of studying the discipline: obtaining and
assimilating knowledge about modern and urgent
problems of state and legal construction in the
modernization of Kazakhstani society. The study of
new scientific doctrines and concepts of state and law;
modern methodology of cognition of state-legal
phenomena and development trends of the state and
law. Including modern approaches to the formation of
public authority and its institutions, modern theories of
the political system, the role of the political system and
its elements in the expression and consolidation of the
social needs and interests of citizens in law.
Summary of discipline:
The development of ideas about the state and law in
legal science. Power as a defining feature and the main
content of the state. Features of the forms of modern
states and their connection with the basic concepts of
the essence of the state.
Features of the formation of public power in modern
states Features of the formation of public power in
modern states. The political system of society and the
trends of its development and improvement The
political system of society and the trends of its
development and improvement. Correlation of
political, economic and legal systems. Modern legal
understanding and its role in understanding the essence
of law. Harmonization of the interests of the nation,
people and personality as a way to achieve the
legitimacy of laws.
Modern approaches to the study of the theory of legal
relations. Types and models of legal regulation in a

мәнін түсінулегі рөлі. Ұлттың, халықтың және
жеке тұлғаның мүдделерінің сабақтастығы
заңдардың лигитимділігіне қол жеткізудің тәсілі
ретінде.
Құқықтық қатынас теориясын зерттеудің қазіргі
жолдары. Нарықтық мемлекеттегі құқықтық
реттеудің типтері мен үлгілері. Мемлекеттің
реттеуші рөлі және оның қазіргі қоғамдағы
шектері.
Халықаралық
құқықтык ұлттық
құқыққа ықпалы. Құқықтық реттеудің тиімділігі
мәселесі.
Құқықтық
реформа
және
Қазақстан
Республикасының заңнамасының даму барысы.
Күтілетін оқу нәтижелері: болашақ маман
студенттер
мемлекеттік-құқықтықтық
құбылыстарға қатысты төмендегідей жаңа,
заманауи біліммен, іскерлік қабілеттермен және
қажетті дағдылар мен құзыреттіліктермен
танысып, меңгереді.
Білім: заңға түсіндірме беру, талдау жасау және
логикалық тұжырымдар жасау; берілген сұрақтар
бойынша ғылыми іздеу жасап,
ғылыми
қорытынды шығару; тәжірибелік жағдайлар
бойынша нормативтік құқықтық актілердің
нормаларын қолдана отырып шешім шығару;
қазақстанның қоғамдық өмірінде болып жатқан
мемлекеттік-құқықтық құбылыстарға талдай
жасай алуы; қандай да бір мәселелерге қатысты
ғалымдардың көзқарастарына өз пікірін білдіре
алуы; қабылданатын заңдардың қоғамға әсерін
болжай
алуы;
құқықтық
санаттар
мен
түсініктерді; құқықтанудың негізгі ұғымдарын,
институттарын;
құқықтың
негізгі
қайнар
көздерін; оқу пәнінің тақырыптарын теориялық
тұрғыдан түсінуі.
Іскерлігі және дағдысы: бітіруші студент алған
білімдерін тәжірибеде қолдануға дағдыланады
және білімін әрдайым жетілдіріп және
толықтырып отырады, қолдана алады, құқықтық
қайшылықтарды
адам
құқықтары
мен
бостандықтарын сақтай отырып кәсіби және
объективті шешеді.

политической, экономической и правовой систем.
Современное правопонимание и его роль в
постижении сущности права. Гармонизация
интересов нации, народа и личности как способ
достижения легитимности законов.
Современные подходы к исследованию теории
правоотношений. Типы и модели правового
регулирования в рыночном государстве Типы и
модели правового регулирования в рыночном
государстве. Регулирующая роль государства и
правового пределы в современном обществе.
Влияние международного права на национальное
законодательство. Проблемы эффективности
механизма правового регулирования
Правовая реформа и тенденции развития
законодательства Республики Казахстан.
Ожидаемые результаты изучения: изучение
различных современных теорий правопонимания,
в частности либертарно-юридической, ее связи с
естественно-правовой концепцией прав и свобод
человека, позволят понимать необходимость
поиска гармонизации в законах государства
посредством изучения и учета интересов
различных слоев населения и отражения их в
законах государства. Кроме того, изучение
современных методов и способов правового
регулирования применительно к рыночной
экономике в условиях экономической свободы
обогащают теоретический профессиональный
уровень
выпускника,
формируют
навыки
самостоятельного анализа происходящих в
обществе государственно-правовых процессов,
умение
прогнозировать
тенденции
государственно-правового развития страны.
Знания: В результате изучения названного курса
выпускник должен овладеть способностями
выявлять
и
анализировать
проблемы,
возникающие
в
государственно-правовой
практике, связанные с недостатками воплощения
законодательных требований, в частности,
несоблюдением принципа разделения власти и
разграничении полномочий между госорганами,
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market state. Types and models of legal regulation in a
market state. The regulatory role of the state and legal
limits in modern society. The impact of international
law on national law. Problems of the effectiveness of
the legal regulation mechanism
Legal reform and development trends of the legislation
of the Republic of Kazakhstan.
Expected results of the study: the study of various
modern theories of legal understanding, in particular
the legal and libertarian theory, its connection with the
natural-legal concept of human rights and freedoms,
will make it possible to understand the need for
harmonization in the laws of the state by studying and
taking into account the interests of various segments of
the population and reflecting them in the laws of the
state . In addition, the study of modern methods and
methods of legal regulation in relation to a market
economy in the conditions of economic freedom enrich
the graduate's theoretical professional level, form the
skills of independent analysis of the state-legal
processes taking place in society, and the ability to
predict the trends in the state-legal development of the
country.
Knowledge: As a result of studying the named course,
the graduate must possess the ability to identify and
analyze problems arising in state legal practice related
to deficiencies in the implementation of legislative
requirements, in particular, non-compliance with the
principle of separation of powers and separation of
powers between state bodies, violations of the law in
law enforcement practice, gaps in the current
legislation.
Skills: a graduate student gains the ability to put into
practice the acquired knowledge and constantly
improve and replenish it, apply it, professionally and
objectively resolve legal conflicts, while respecting the
rights and freedoms of citizens.
Competencies: As a result of studying the discipline,
the graduate acquires the following general cultural
competencies (CC): has a culture of behavior, a
willingness to cooperate with colleagues, work in a
team; strives for self-development, raising his

Құзыреттілігі:
Жалпы мәдени құзыреттілік (ОҚ):
өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік
маңыздылығын ұғыну, кәсіби құқықтық сананың
қажетті деңгейіне ие;
кәсіби міндеттерін адал орындауға, заңгерлер
этикасы қағидаларын сақтауға қабілетті;
ойлау мәдениетін, ақпаратты талдау, қабылдау
және түйіндеу қабілетін меңгерген, мақсат қою
және оған жетудің жолдарын таңдай алады;
ауызша және жазбаша сөздерін логикалық
тұрғыдан дұрыс, дәлелді және анық жеткізе білу;
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
тек қана заңды шешімдер қабылдау және заңи
әрекеттер жасауға қабілетті;
кәсіби қызмет барысында нормативтік құқықтық
актілер
қолдану,
материалдық
және
процессуалдық құқық нормаларын жүзеге
асыруға қабілетті;
фактілер мен мән-жайларды заң тұрғысынан
дұрыс саралауға қабілетті;
құқықтық құжаттарды дайындауға дағдыланган;
заңдылық пен құқықтық тәртіпті, тұлғаның,
қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз
ету бойынша қызметтік міндеттерін орындауға
дайын;
жеке адамдардың қадір-қасиеті мен ар-намысын
құрметтеу, адам мен азаматтардың құқықтары
мен бостандықтарын сақтауға қабілетті;
қылмысты
және
басқа
да
құқық
бұзушылықтарды анықтауға, алдын алуға, ашуға
және тергеуге қабілетті;
сыбайлас жемқорлық әрекеттерін анықтауға,
оған баға беруге және оның алдын алуға
атсалысуға қабілетті.
Бағдарлама жетекшісі: Қасымбек А.О.

нарушениями законности в правоприменительной
практике,
пробелами
в
действующем
законодательстве.
Умения
и
навыки:
студент-выпускник
приобретает умения применять на практике
полученные
знания
и
постоянно
совершенствовать и пополнять их, применять,
профессионально и объективно разрешать
юридические коллизии, соблюдая при этом права
и свободы граждан.
Компетенции:В
результате
изучения
дисциплины выпускник приобретает следующие
общекультурные компетенции (ОК):обладает
культурой поведения, готовностью к кооперации
с коллегами, работе в коллективе; стремится к
саморазвитию, повышению своей квалификации,
умеет анализировать социально значимые
проблемы и процессы; владеет основными
методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации; имеет
навыки работы с компьютером как средством
управления
информацией,
работает
с
информацией в глобальных компьютерных сетях;
владеет
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном
языке;
навыками ведения здорового образа
жизни, участвует в занятиях физической
культурой и спортом.
Выпускник университета в результате обучения
приобретаетпрофессиональные
компетенции
(ПК):
осознает
социальную
значимость
своей
профессии, обладает достаточным уровнем
профессионального правосознания и правовой
культуры,
осуществляет
профессиональную
деятельность на основе полученных знаний в
различных отраслях права; добросовестно
исполняет профессиональные обязанности и
соблюдает принципы этики юриста; владеет
культурой правового мышления. Использует,
выработанные способности
к обобщению,
анализу, восприятию правовой информации,
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qualifications, is able to analyze socially significant
problems and processes; owns the basic methods,
methods and means of obtaining, storing, processing
information; has computer skills as a means of
information management; works with information in
global computer networks; owns the necessary skills
for professional communication in a foreign language;
skills in maintaining a healthy lifestyle, participates in
physical education and sports.
A university graduate as a result of training acquires
professional competencies (PC):
realizes the social significance of his profession, has a
sufficient level of professional legal awareness and
legal culture, carries out professional activities based
on the knowledge gained in various fields of law;
faithfully performs professional duties and complies
with the principles of ethics of a lawyer; owns a culture
of legal thinking. It uses the developed abilities to
generalize, analyze, perceive legal information, choose
ways to solve a legal problem. It shows an intolerant
attitude towards corrupt behavior, respects law and
law; participates in the development of regulatory legal
acts in accordance with the profile of its professional
activity; in its legal practice ensures the observance of
legislation by subjects of law; makes decisions and
performs legal actions in strict accordance with the
law; -applies regulatory legal acts, norms of
substantive and procedural law, taking into account the
observance of human rights and freedoms.
He has skills in preparing legal documents; able to
perform official duties to ensure law and order in any
area of work.
He is able to take part in conducting legal expertise of
draft regulatory legal acts, including in order to identify
provisions that contribute to the creation of conditions
for the manifestation of corruption. He is able to use
the skills of legal analysis of the text of legal norms,
professionally interpret various legal acts; give
qualified legal opinions and advice in specific types of
legal activity and to predict the consequences of the
adoption of certain legislative acts.
Program Manager: Ph.D., Assistant Professor A.

MK 4229 /
NP 4229 /
IL 4229

Пән атауы: Мұрагерлік құқық.
Кредиттер
саны(ECTS):3
(3+1+0).Пререквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясы, Азаматтық құқық (Жалпы бөлім),
Азаматтық құқық (Ерекше бөлім).
Постреквизиттер: жоқ.
Пән оқыту мақсаты:
 мұрагерлік құқық саласында білім жүйесіне
студенттердің ие болуы;

выбору
путей
решения
юридической
задачи.Проявляет нетерпимое отношение к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону; участвует в
разработке
нормативно-правовых
актов
в
соответствии
с
профилем
своей
профессиональной
деятельности;
в
своей
правовой практике обеспечивает соблюдение
законодательства субъектами права; принимает
решения и совершает юридические действия в
точном соответствии с законом;-применяет
нормативные
правовые
акты,
нормы
материального и процессуального права с учетом
соблюдения прав и свобод человека.
Владеет навыками подготовки юридических
документов; способенвыполнять должностные
обязанности по обеспечению законности и
правопорядка на любом участке работы.
Способен принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции.Способен
использовать навыки юридического анализа
текста
правовых
норм,
профессионально
толковать различные правовые акты;давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической
деятельности
и
прогнозировать
последствияпринятия
тех
или
иных
законодательных актов.
Руководитель программы:к.ю.н, асс.профессор
Бейсенова А.У.
Название дисциплины: Наследственное право.
Объем в кредитах(ECTS):3 (1+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права,
Гражданское право (Общая часть), Гражданское
право (Особенная часть).
Постреквизиты: нет.
Цель изучения дисциплины:
 овладение студентами системой знаний в
области наследственного права;

156

Beisenova

Name of discipline: Inheritance law.
Amount of credits(ECTS): 3 (1 + 1 + 0).
Prerequisites: Theory of State and Law, Civil Law
(General Part), Civil Law (Special Part).
Post requisites: no.
The purpose of studying the discipline:
• students mastering the knowledge system in the field
of inheritance law;
• study of the formation and development of

 мұрагерлік құқықтың қалыптасуы мен
дамуын оқу;
 азаматтық
және
мұрагерлік
құқық
салаларында жүргізіліп жатқан реформаларды,
мұрагерлік
қатынас
қатысушыларының
құқықтарын қорғау саласында басымдықтарға
талдау жасау;
 нотариустар, өсиетті орындаушылар және
мұрагерлік қатынастың басқа қатысушыларының
жұмыс әдістерімен танысу.
Қысқаша мазмұны:Мұрагерлік құқық дәстүрлі
түрде барлық құқықтық жүйелерде тұрақты және
консервативтік
институттардың
қатарына
жатады және меншік құқығына ие болудың
маңызды туынды тәсілдерінің бірі болып
саналады. Мұрагерлік – бұл қоғамның
экономикалық даму өнімі. Мұрагерлік тәртібі
өндірістің негізгі тәсілдерінің жетілуімен бірге
өзгереді.
Аталған пәннің теориялық негізі болып
табылады: азаматтық құқық ғылымы, мұрагерлік
құқықтың теориялық мәселелеріне, оның
объектілеріне,
субъектілеріне
арналған
цивилисттердің ғылыми зерттеулері.
Аталған пәнді меңгеру барысында студент
мұрагерлік құқықтық қатынасты реттейтін
заңнаманы дұрыс қолдана алатын болады,
тәжірибелік есептерді шешу барысында ҚР
Конституциясын, ҚР Азаматтық кодексін,
азаматтық заңнаманы және т.б. жақсы біле алады
және қолдана алады; мұрагерлік құқықтық
қатынас
қатысушыларының
құқықтық
жағдайының мәнін түсіне алады,
әртүрлі
кезектіліктегі мұрагерлерге тиесілі үлестерді
анықтай алады, мұрагерлік трансмиссия, ұсыну
құқығы бойынша мұрагерлік және т.б.
ережелерді дұрыс түсіне алады және қолдана
алады.
Күтілетін оқу нәтижелері: «Мұрагерлік құқық»
оқу бағдарламасын меңгеру нәтижесінде студент
аталған пән біліміне еркін ие болады; ұлттық
заңнама нормаларын талдау жөнінде өз білімін

 изучение
становления
и
развития
наследственного права;
 анализ проводимых реформ в сфере
гражданского
и
наследственного
права,
приоритетов в сфере защиты прав участников
наследственных отношений;
 ознакомление с методами работы нотариусов,
душеприказчиков
и
других
участников
наследственных отношений.
Краткое содержание: Наследственное право
традиционно относится к числу стабильных и
консервативных институтов во всех правовых
системах и является одним из важнейших
производных способов приобретения права
собственности.
Наследование – это продукт
экономического развития общества. Порядок
наследования
изменяется
вместе
с
совершенствованием
основных
способов
производства. Предметом наследования во все
времена было все то, что может приносить
прибыль и тем самым удовлетворять различные
потребности человека.
Теоретической основой данной дисциплины
являются: наука гражданского права, научные
исследования
цивилистов,
посвященные
теоретическим проблемам наследственного права,
его объектам, субъектам.
В процессе изучения данной дисциплины студент
сможет
четко
ориентироваться
в
законодательстве регулирующем наследственные
правоотношения, хорошо знать и применять при
решении практических задач Конституцию РК,
ГК РК, гражданское законодательство и др;
понимать сущность правового положения
участников наследственных правоотношений,
уметь
определять
доли
причитающиеся
наследникам различных очередей, правильно
понимать и применять правила наследственной
трансмиссии,
наследствания
по
праву
представления и пр.
Ожидаемые результаты изучения: по итогам
освоения учебной программы «Наследственное
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inheritance law;
• analysis of ongoing reforms in the field of civil and
inheritance law, priorities in the field of protection of
the rights of participants in inheritance relations;
• familiarization with the working methods of notaries,
executives and other participants in hereditary
relations.
Summary: Inheritance law has traditionally been
among the stable and conservative institutions in all
legal systems and is one of the most important
derivative methods of acquiring property rights.
Inheritance is a product of the economic development
of society. The order of inheritance changes along with
the improvement of the basic methods of production.
The subject of inheritance at all times was all that can
be profitable and thereby satisfy various human needs.
The theoretical basis of this discipline is: the science of
civil law, the scientific studies of civilists on the
theoretical problems of inheritance law, its objects, and
subjects.
In the process of studying this discipline, the student
will be able to clearly navigate the legislation
governing inheritance, know and apply the Constitution
of the Republic of Kazakhstan, the Civil Code of the
Republic of Kazakhstan, civil law, etc. to solve
practical problems; understand the essence of the legal
status of participants in inheritance relations, be able to
determine the shares due to the heirs of various lines,
correctly understand and apply the rules of hereditary
transmission, inheritance by right of representation, etc.
Expected results of the study: according to the results
of mastering the curriculum “Inheritance Law of the
Republic of Kazakhstan”, the student is fluent in
knowledge of this discipline; able to show skills in the
analysis of national legislation; apply decision-making
skills in specific practical situations.
Knowledge:
- the main provisions and conclusions of the law of
succession;
- the essence of the hereditary relationship;
- structure of hereditary operations;
- principles on the basis of which hereditary relations

көрсетуге қабілетті болады; нақты тәжірибелік
ситуациялар бойынша шешім қабылдау жөнінде
дағдыны қолдана алады.
Білім:
- мұрагерлік құқықтың негізгі ережелері мен
түйіндері;
- мұрагерлік қатынастың мәні;
- мұрагерлік операциялардың құрылымы;
- мұрагерлік қатынастар жасалатын қағидалар.
Іскерлігі:
- мұрагерлік қатынастардың мәнін дербес
сипаттау, бағалау;
- мұрагерлік құқықтық қатынас саласында
барлық мәселелерден туындайтын шешімдер
қабылдауға шығармашылық тұрғысынан қарау;
- мұрагерлік мәселелері жөнінде алғашқы
кеңестерді тез беру;
- нормативтік құқықтық актілерді қолдана білу;
Дағдысы:
- заң терминологиясын білу;
- құқықтық актілермен жұмыс істеу дағдылары;
-кәсіби қызмет объектілері болып табылатын
әртүрлі құқықтық құбылыстар, заңи актілер,
құқықтық
нормалар
және
құқықтық
қатынастарды талдау;
құқық қолдану және
құқық қорғау тәжірибесін талдау; құқықтық
мәселелер
мен
коллизияларды
шешу;
материалдық және процессуалдық құқық
нормаларын
қолдану;
мұрагерлік
құқық
қатысушыларын қорғаудың қажетті шараларын
қолдану;
- нақты ситуацияларды шешуде азаматтық
заңнама нормаларын қолдану.
Құзыреттер:жалпымәдени құзыреттер (ЖҚ):

өзінің
болашақ
мамандығының
әлеуметтік маңыздылығын түсіну, құқықтық
түсінудің жоғары білімдік деңгейін меңгеру;

өзінің қызметтік міндеттерін адал
орындауды білу, заңгердің мәдени қағидаларын
қолдану;
 мәдени ойлау қабілеттілігімен ие болу, оның
белгілі бір дәрежеге жету мақсатына оны таңдау,

право Республики Казахстан» студент свободно
владеет знаниями данной дисциплины; способен
проявить уменияв части анализа
норм
национального законодательства;
применить
навыки относительно принятия решений по
конкретным практическим ситуациям.
Знания:
основные
положения
и
выводы
наследственного права;
- сущность наследственных отношении;
- структуру наследственных операции;
принципы, на основе которых строятся
наследственные отношения.
Умения:
- самостоятельно характеризовать, оценивать
сущность наследственных отношении;
- творчески подходить к осмыслению решений из
всех
проблем
в
сфере
наследственных
правоотношений;
- быстро давать первичные консультации по
вопросам наследования;
ориентироваться в нормативных правовых
актах;
Навыки:
- владеть юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
-навыками: анализа различных правовых явлений,
юридических актов, правовых норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
анализа
правоприменительной и правоохранительной
практики; разрешения правовых проблем и
коллизий; реализации норм материального и
процессуального права; принятия необходимых
мер защиты участников наследственного права.
применения
норм
гражданского
законодательства при разрешении конкретных
ситуаций.
Компетенции: общекультурные компетенции
(ОК):
 осознает социальную значимость своей
будущей профессии, обладает достаточным
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are built.
Be able to:
- independently characterize, evaluate the essence of
the hereditary relationship;
- be creative in understanding the solutions of all
problems in the field of inheritance relations;
- quickly give initial advice on inheritance issues;
- navigate in normative legal acts;
Skills:
- own legal terminology;
- skills in working with legal acts;
- Skills: analysis of various legal phenomena, legal
acts, legal norms and legal relations that are objects of
professional activity; analysis of law enforcement and
law enforcement practice; resolution of legal problems
and conflicts; implementation of substantive and
procedural law; taking the necessary measures to
protect participants in the law of succession.
- the application of civil law in resolving specific
situations.
Competencies: general cultural competencies (CC):
• recognizes the social significance of his future
profession, has a sufficient level of professional legal
awareness;
• able to conscientiously fulfill professional duties,
comply with the principles of ethics of a lawyer;
• owns a culture of thinking, is capable of generalizing,
analyzing, perceiving information, setting goals and
choosing ways to achieve it;
• able to logically correctly, reasonedly and clearly
build oral and written speech;
• has a culture of behavior, is ready for cooperation
with colleagues, work in a team;
• has an intolerant attitude towards corrupt behavior,
respects law and law;
• strives for self-development, raising their
qualifications and skills;
• able to use the basic principles and methods of social,
humanitarian and economic sciences in solving social
and professional problems;
• able to analyze socially significant problems and
processes;

толығымен талдау қабілеттілігімен ие болу;

логикалық дұрыс, анық, нақты жазбаша
және ойлау қабілеттілігін дұрыс жеткізе білу;

қызметкерлермен жұмыста белгілі бір
кооперациялар жасауда мәдени мінездің болуы;

сыбайлас жемқорлыққа жат көзбен
қарау, заң мен құқыққа жақсы көзқараспен
қарау;

өзін өзі дамытуға тырысу, өзінің білімі
мен деңгейін көтермелеуге тырысу;

әлеуметтік
және
қызметтік
тапсырмаларды шешу барысында әлеуметтік,
гуманитарлық және экономикалық ғылымдардың
әдістері мен тәсілдерін қолдана білу;

әлеуметтік маңызы бар сұрақтар мен
процестерді шешуде талдау қабілеттілігіне ие
болу;
 заманауи ақпараттық қоғамның дамуына
ақпараттың маңызы мен мазмұнын түсіне білу,
осы процесте олардың қауіптілігі мен қатерін
түсіне білу, ақпараттық қауіпсіздік пен
мемлекеттік
құпияны
қорғауда
негізгі
талаптарды орындай білу;

ақпаратты өңдеу, сақтау, алудың негізгі
әдістері мен құралдарымен меңгере білу,
ақпаратпен жұмыс істеу тәсілі ретінде
компютермен жұмыс істей білу;

жаһандық
компьтерлік
жүйеде
ақпараттармен жұмыс істей білу;

шет тілінде жоғары деңгейде сөйлесе
алу қабілеттілігіне ие болу;
кәсіби құзыреттер (КҚ):
нормо-шығармашылық қызметте:
• өзінің қызметтік қабілеттілігіне байланысты
нормативтік құқықтық актілерді өңдеуге біліміне
сай қатысу;
құқық қолданушылық қызметте:
•
құқықтық мәдениет және құқықтық
ойлау, құқықтық сананың негізіне сай қызметтік
қабілеттілігін игере білу;
•
құқық
субъектілерінің
заңнаманы
сақтауды қамтамасыз ету;

уровнем профессионального правосознания;
 способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста;
 владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
 способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
 обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе;
 имеет
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону;
 стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
 способен использовать основные положения и
методы
социальных,
гуманитарных
и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;
 способен анализировать социально значимые
проблемы и процессы;
 способен понимать сущность и значение
информации
в
развитии
современного
информационного общества, сознавать опасности
и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны;
 владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации,
имеет
навыки
работы
с
компьютером
как
средством
управления
информацией;
 способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях;
 владеет
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном
языке;
 владеет навыками ведения здорового образа
жизни, участвует в занятиях физической
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• able to understand the essence and significance of
information in the development of the modern
information society, recognize the dangers and threats
that arise in this process, comply with the basic
requirements of information security, including the
protection of state secrets;
• owns the basic methods, methods and means of
obtaining, storing, processing information, has
computer skills as a means of information
management;
• able to work with information in global computer
networks;
• owns the necessary skills for professional
communication in a foreign language;
• owns the skills of maintaining a healthy lifestyle,
participates in physical education and sports;
professional competencies (PC):
in standard-setting activities:
• able to participate in the development of legal acts in
accordance with the profile of his professional activity;
in law enforcement:
• able to carry out professional activities on the basis of
a developed legal consciousness, legal thinking and
legal culture;
• able to ensure compliance with legislation by legal
entities;
• able to make decisions and perform legal actions in
strict accordance with the law;
• able to apply regulatory legal acts, implement
substantive and procedural law in professional
activities;
• able to legally qualify facts and circumstances;
• owns skills in preparing legal documents;
in expert advisory activities:
• I am ready to take part in the legal examination of
draft regulatory legal acts, including in order to identify
provisions in them that contribute to the creation of
conditions for corruption;
• able to interpret various legal acts;
• able to provide qualified legal opinions and advice in
specific types of legal activity.
The setting of these goals is aimed at the formation of

•
заңға сәйкес шешім қабылдау және
құқықтық әрекеттер жасау;
•
нормативтік құқықтық актілерді қолдана
білу, қызметтінде материалдық және процестік
құқықтың нормаларын іске асыра білу;
•
жағдайлар мен фактілерді құқықтық
дұрыс саралай білу;
•
құқықтық
құжаттарды
дайындау
дағдысына ие болу;
сараптамалық-кеңестік қызметте:
•
нормативтік
құқықтық
актілердің
жобаларының құқықтық сараптамасын жүргізуге
қатысуға әзір болу, соның ішінде сыбайлас
жемқорлық қылмысы пайда болуын себеп
болатын жағдайларды анықтауға қатысуға дайын
болу;
•
әр түрлі құқықтық актілерді талқылау
қабілеттілігіне ие болу
•
заңи қызметтің нақты түрлерінде білікті
құқықтық қорытындылар мен кеңестер беруге
қабілетті.
Аталған мақсаттар кез келген кәсіби ортада
студенттің қазіргі заманға сай бейімделуінің
алғышарты болып табылатын кәсіби құзыреттер
мен жалпы мәдени (кәсібиден жоғары)
құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Максатов Н.Р.

культурой и спортом;
профессиональные компетенции (ПК):
в нормотворческой деятельности:
 способен
участвовать
в
разработке
нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
в правоприменительной деятельности:
 способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
 способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства субъектами права;
 способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
 способен применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
 способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
 владеет навыками подготовки юридических
документов;
в экспертно-консультационной деятельности:
 готов принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции;
 способен толковать различные правовые акты;
 способен
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности.
Постановка данных целей направлена на
формирование профессиональных компетенций и
общекультурных
(надпрофессиональные)
компетенций, являющиеся предпосылкой для
своевременной адаптации студента в любой
профессиональной среде.
Руководитель программы: Гайдаш А.В.,
сеньор-лектор.
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professional competencies and general cultural (supraprofessional) competencies, which are a prerequisite
for the timely adaptation of a student in any
professional environment.
Program Manager: A. Gaidash, Senior Lecturer.
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UPPG 4230/
COAS 4230

Пән
аталуы:
Мемлекеткеқарсықылмыстыққұқықбұзушыл
ықтар.
Кредит саны(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиттер:
Қазақстан
Республикасы
қылмыстық құқығы , мемлекет және құқық
теориясы.
Постреквизиттер: жоқ.
Пән оқыу мақсаты «Мемлекетке қарсы
қылмыстық құқық бұзушылықтар» болып
табылады:
- студенттерде қылмыстық құқық институттары
мен базалық білімін қалыптастыру;
-қылмыстық құқық нормаларын қолайлы және
жоғары деңгейде пайдалануды қалыптастыру;
- оқытылатындарға қылмыстық заңнама және
заңдылықты сақтауда құқықтық мәдениетін
дамытуды қалыптастыру.
Қосымша мазмұны: «Мемлекетке қарсы
қылмыстық құқық бұзушылықтар» курсын оқу
барысында
курстың
оқу
жұмыс
бағдарламасымен
танысып
шығу
қажет.
Мемлекетке
қарсы
қылмыстық
құқық
бұзушылықтар - Мемлекетке қарсы қылмыстық
құқық бұзушылықтармен күресте мемлекеттік
саясатты іске асырудың қажетті құралы болып
табылады. Қазақстан Республикасы қылмыстық
кодексі баптарының
қылмыстық құқықтың
әдістері мен құралдарының әлеуметтік ролін
ескеру қажет.
«Мемлекетке
қарсы
қылмыстық
құқық
бұзушылықтар» курсы бойынша бағдарлама 3 –
шілде 2014 жылы қабылданып, 1 – қаңтар 2015
жылы күшіне енген Қазақстан Республикасы
қылмыстық заңнамасына негізделеді. Жаңа ҚР
ҚК
уақыттың
талабына
сай,
өзінің
ерекшеліктерін сақтай отырып Қазақстанның
қылмыстық құқықтық институттарына көз
қарасын ҚР Конституциясына, ҚР 2010-2020
жылдарға дейінгі арналған Құқықтық саясат
тұжырымдамасын,
жалпы жұрт таныған
халықаралық нормалар қағидасына сай өзгертті

Название
дисциплины:
Уголовные
правонарушения против государства.
Объем в кредитах(ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права,
Уголовное право.
Постреквизиты: нет.
Цель изучения дисциплины: формирование у
студента комплекса глубоких теоретических
знаний
по
правовой
квалификации
и
предупреждению уголовных правонарушений
против государства, а также иных смежных
уголовных правонарушений и привитие на этой
основе прочных навыков и умений, необходимых
ему в дальнейшей практической, научной и
педагогической деятельности.
Краткое содержание: Уголовно-правовой и
криминологический анализ статей таких глав
Особенной части УК РК 2014 г. Как «Уголовные
правонарушения против основ конституционного
строя
и
безопасности
государства»,
«Коррупционные
и
иные
уголовные
правонарушения
против
интересов
государственной службы и государственного
управления»,
«Уголовные
правонарушения
против порядка управления» и «Уголовные
правонарушения против правосудия и порядка
исполнения наказания» (6, 15 - 17), а именно:
государственная
измена,
шпионаж,
злоупотребление должностными полномочиями,
взяточничество,
оскорбление
представителя
власти, самоуправство, неуважение к суду,
заведомо
ложный
донос,
укрывательство
преступлений и др.
Ожидаемые результаты изучения: развитие
юридического мышления студентов, применение
изученного теоретического и практического
материала при формулировании и объяснении
своих идей, использование в полном объеме
накопленных знаний в соответствующих областях
своей юридической деятельности.
Знания:
- специфики и особенностей толкования и
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Name of discipline: Criminal Offences against the
State.
The amount of credits(ECTS): 5 (2+1+0).
Prerequisites: Theory of State and Law, Criminal
Law.
Postequisites: No.
The purpose of studying the academic discipline: the
formation of a student's complex of deep theoretical
knowledge on legal qualification and prevention of
criminal offenses against the state, as well as other
related criminal offenses and instilling on this basis
strong skills and abilities necessary for further
practical, scientific and pedagogical activities.
Brief description: Criminal and criminological
analysis of the articles of such chapters of the Special
Part of the Criminal Code of the Republic of
Kazakhstan 2014 as "Criminal offenses against the
fundamentals of the constitutional order and security of
the state", "Corruption and other criminal offenses
against the interests of the state service and public
administration", "Criminal offenses against the order of
administration" and "Criminal offenses against justice
and the order of execution of punishment" (6, 15 - 17),
namely: treason, espionage, abuse of office, bribery,
insulting a representative of the authorities, selfgovernance, contempt of court, knowingly false
denunciation, concealment of crimes, etc.
Expected results of the study: the development of
students' legal thinking, the application of the studied
theoretical and practical material in the formulation and
explanation of their ideas, the full use of accumulated
knowledge in the relevant areas of their legal activities.
Knowledge:
- the specifics and features of the interpretation and
application of criminal law rules governing liability for
criminal offenses against the state;
- the regulatory legal framework that forms the basis of
criminal law in general, and the qualification of
criminal offenses against the state;
- branch principles of criminal law;
- characteristics of criminal offences against the state;
- conceptual apparatus of criminal law related to the

«Мемлекетке
қарсы
қылмыстық
құқық
бұзушылықтар» курсын меңгеруде студенттер
білуі тиіс:
 Қылмыстық құқық институттарын негізгі
ұғымдарын;
ҚР
ҚҚ
Ерекше
бөлімінің
баптарының нормаларын дұрыс қолдана білу,
нормативтік құқықтық базаны қалыптастыру
Хабардар болуы керек:
 Қылмыстық-құқықтық
түсініктер
мен
санаттарды ұғына білу; нақты қылмыстық құқық
бұзушылықтарды
белгілерімен
қылмыстық
құқық бұзушылық құрамымен талдай білу,
қылмыстық құқық нормаларын түсіндіріп дұрыс
қолдана білу; қылмыстық құқық лексикасында
іскерлік сөйлеу білуді қолдана білу.
5В030100 – заңтану мамандығы бойынша
«Мемлекетке
қарсы
қылмыстық
құқық
бұзушылықтар» оқу бағдарламасы келесі
қалыптасатын өкілеттілікке бағытталған:
Жалпымәдени өкілеттіліктер:
 өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік
маңыздылығын түсіну, құқықтық түсінудің
жоғары білімдік деңгейңн меңгеру (ЖӨ-1);
 өзінің қызметтік міндеттерін адал орындауды
білу, заңгердің мәдени қағидаларын қолдану
(ЖӨ-2);
 мәдени ойлау қабілеттілігімен ие болу, оның
белгілі бір дәрежеге жету мақсатына оны таңдау,
толығымен талдау қабілеттілігімен ие болу (ЖӨ3);
 логикалық дұрыс, анық, нақты жазбаша және
ойлау қабілеттілігін дұрыс жеткізе білу (ЖӨ-4);
 қызметкерлермен жұмыста белгілі бір
кооперациялар жасауда мәдени мінездің болуы
(ЖӨ-5);
 сыбайлас жемқорлыққа жат көзбен қарау, заң
мен құқыққа жақсы көз қарспен қарау (ЖӨ-6);
 өзін өзі дамытуға тырысу, өзінің білімі мен
деңгейін көтермелеуге тырысу (ЖӨ-7);
 әлеуметтік және қызметтік тапсырмаларды
шешу барысында әлеуметтік, гуманитарлық
және экономикалық ғылымдардың әдістері мен

применения
норм
уголовного
права,
регламентирующих ответственность за уголовные
правонарушения против гоударства;
- нормативной правовой базы, которая составляет
основу уголовного права вообще, и квалификации
уголовных правонарушений против гоударства;
- отраслевых принципов уголовного права;
характеристики
составов
уголовных
правонарушений против гоударства;
- понятийного аппарата уголовного права,
связанных
с
квалификацией
уголовных
правонарушений против государства.
Умения:
- квалифицировать уголовных правонарушения
против гоударства;
- разграничивать смежные составы уголовных
правонарушений против гоударства;
- анализировать порядок применения норм
уголовного права;
- формулировать конкретные задачи при
применении соответствующих норм уголовного
права.
Навыки:
- работы с необходимыми нормативными
правовыми актами, материалами практики и
правовой статистики и др.;
юридической
квалификации
уголовных
правонарушений
в
сфере
экономики
в
соответствии
с
нормами
действующего
законодательства РК.
Компетенции:
- общекультурные компетенции (ОК):
добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
иметь нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и
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qualification of criminal offenses against the state.
Abilities:
- qualify criminal offenses against the state;
- to distinguish between related elements of criminal
offense against the state;
- analyze the procedure for applying criminal law;
- formulate specific tasks when applying the relevant
criminal law norms.
Skills:
- work with the necessary normative legal acts,
materials of practice and legal statistics, etc.;
- legal qualification of criminal offenses in the sphere
of economy in accordance with the current legislation
of the Republic of Kazakhstan.
- General cultural competence (GC):
- perform professional duties in good faith and observe
the principles of lawyer ethics;
- have a culture of thinking, the ability to generalize,
analyze, perceive information, set goals and choose
ways to achieve them;
- is able to formulate verbal and written speech
logically, argumentatively and clearly;
- have an intolerant attitude to corrupt behavior, respect
the law;
- strives for self-development, improvement of their
skills and abilities.
- professional competence (PC):
- to carry out professional activities on the basis of the
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
- make decisions and perform legal actions in strict
accordance with the law;
- apply normative legal acts, implement the norms of
substantive and procedural law in professional
activities;
- legally correctly qualify the facts and circumstances;
- have the skills to prepare legal documents;
- to respect the honor and dignity of the individual, to
observe and protect the rights and freedoms of a person
and of a citizen;
- identify, suppress, disclose and investigate crimes and
other offences;

тәсілдерін қолдана білу (ЖӨ-8);
 әлеуметтік маңызы бар сұрақтар мен
процестерді шешуде талдау қабілеттілігіне ие
болу (ЖӨ-9);
 заманауи ақпараттық қоғамның дамуына
ақпараттың маңызы мен мазмұнын түсіне білу,
осы процесте олардың қауіптілігі мен қатерін
түсіне білу, ақпараттық қауіпсіздік пен
мемлекеттік
құпияны
қорғауда
негізгі
талаптарды орындай білу (ЖӨ-10);
 ақпаратты өңдеу, сақтау, алудың негізгі
әдістері мен құралдарымен меңгере білу,
ақпаратпен жұмыс істеу тәсілі ретінде
компютермен жұмыс істей білу (ЖӨ-11);
 жаһандық компьтерлік жүйеде ақпараттармен
жұмыс істей білу (ЖӨ-12);
 шет тілімен жоғары деңгейде сөйлесе алу
қабілеттілігіне ие болу (ЖӨ-13);
 салауатты өмір салты қағидасына ие болу,
спорттық,
мәдени,
дене
сабақтарына
қатысу.(ЖӨ-14)
- кәсіби өкілеттіліктер (КӨ):
 өзінің қызметтік қабілеттілігіне байланысты
нормативтік құқықтық актілерді өңдеуге біліміне
сай қатысу (КӨ-);
 құқықтық мәдениет және құқықтық ойлау,
құқықтық сананың негізіне сай қызметтік
қабілеттілігін игере білу (КӨ-2);
 құқық субъектілерінің заңнаманы сақтауды
қамтамасыз ету (КӨ-3);
2. заңға сәйкес шешім қабылдау және құқықтық
әрекеттер жасау (КӨ-4);
 нормативтік құқықтық актілерді қолдана білу,
қызметтінде материалдық және процестік
құқықтың нормаларын іске асыра білу (КӨ-5);
 жағдайлар мен фактілерді құқықтық дұрыс
саралай білу (КӨ-6);
 құқықтық
құжаттарды
дайындау
қабілеттілігіне ие болу (КӨ-7);
 мемлекет пен қоғамның, жеке адамның
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде және заңдылықты

закону;
стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства.
- профессиональные компетенции (ПК):
осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
владеть навыками подготовки юридических
документов;
уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина;
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
уголовные и иные правонарушения;
выявлять,
давать
оценку коррупционного
поведения и содействовать его пресечению;
правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
толковать различные правовые акты.
Руководитель программы:
ассоц. проф.Саматова Г.Б.
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к.ю.н.,

доцент,

- identify, assess and prevent corrupt behavior;
-correctly and fully reflect the results of professional
activities in legal and other documentation;
interpret various legal acts.
Head of the educational program:Candidate of
Juridical
Sciences,
Associate
ProfessorG.B.
Samatova

AKK
4230/PSO
4230 / SCL
4230

сақтауда
лауазымдық міндеттерді
атқара
білу(КӨ-8);
 адам мен азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын қорғау, мүдделері мен көз
қарастарын сыйлау білу (КӨ-9);
 қылмыстард
мен
басқада
құқық
бұзушылықтарды тергеу және ашу, анықтау,
алдын ала білу (КӨ-10);
 құқық бұзушылықтарды ескерту, алдын алу,
олардың пайда болу мен жасалу себептерін
анықтау (КӨ-11);
 сыбайлас жемқорлыққа баға беру, оның
алдын алуға ат салысу (КӨ-12);
 құқықтық және басқада құжаттарды толтыру
барысында өзінің қызметтік қабілеттілігін
пайдалана білу (КӨ-13);
 нормативтік құқықтық актілерге құқықтық
сараптама жүргізуге қатысу, сонымен қатар
сыбайлас жемқорлық қылмысы пайда болуын
себеп
болатын
жағдайларды
анықтауға
қатысу(КӨ-14);
 әр түрлі құқықтық актілерді талқылау
қабілеттілігіне ие болу (КӨ-15);
 нақты құқықтық қызметке кеңестер мен
сараланған құқықтық қорытынды бере білу (КӨ16);
 құқықтық тәрбиелеуді ұқыпты іске асыра білу
(КӨ-17).
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Н.Д. Тлешалиев.
Пән аталуы: Әлеуметтік камсыздандыру
құқығы.
Кредит саны(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиттер:
Мемлекет және құқық
теориясы, Конституциялық құқық, Отбасылық
құқық, Нотариат, Азаматтық құқық, Еңбек
құқығы
Постреквизиты: жоқ.
Мақсаты:
“Қазақстан
Республикасының
әлеуметтік қамсыздандыру құқығы” атты оқу
курсын оқып білудің мақсаты: студенттердің
негізгі телретикалық мәселелер саласындағы

Название дисциплины:Право социального
обеспечения.
Объем в кредитах(ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права,
Конституционное право, Семейное право,
Нотариат, Гражданское право, Трудовое право.
Постреквизиты: нет.
Цель: приобретение знаний теории правового
регулирования отношений по социальному
обеспечению, ознакомиться с источниками права
социального обеспечения.
Содержание: Право социального обеспечения
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Name of discipline: Social Security Law.
The amount of credits(ECTS): 5 (2+1+0).
Prerequisites: Theory of State and Law, Constitutional
Law, Family Law, Notary, Civil Law, Labor Law.
Postequisites: No.
Purpose: to acquire knowledge of the theory of legal
regulation of social security relations, to get acquainted
with the sources of social security law.
Summary: Social Security Law (SSL) highlights the
fundamental theoretical provisions and current
legislation on social and material security of disabled
citizens and persons in need of material support.

білімдерін, еңбекке қабілетсіз адамдарды
әлеуметтік және материалдық қамтамасыз ету
бойынша заңдарды, әлеуметтік қамсыздандыру
заңдарымен жұмыс дағдысын қалыптастыру,
тәжірибиедегі қиын жағдайларды бейімделе білу:
алған
білімдерін
қолдану
дағдыларын
қалыптастыруды меңгеру болып табылады.
Мазмұны:
Қазақстан
Республикасындағы
әлеуметтік қамсыздандыру құқығы – заң
факультеттері студенттерінің оқуына арналған
маңызды курстардың бірі болып табылады. Оқу
барысында
сдуденттер
әлеуметтік
қамсыздандыру құқығының жалпы бөлімінің
теориялық мәселелері аясында, оның ерекше
бөлімінің негізгі құқықтық институттары туралы
білім алуы, сондай-ақ нормативтік – құқықтық
актілерді қолдануы және талдауға дағдылануы,
тәжірибелік жағдайларды шешу мәселелерін білу
керек. “Қазақстан Республикасының әлеуметтік
қамсыздандыру құқығы” курсын оқып білудің
нормативтік негізі әлеуметтік қамтамасыз ету
және еңбек заңдарының нормативтік-құқықтық
актілерін қамтиды.
Студент білуге тиіс:
- әлеуметтік қамсыздандыру құқығының жалпы
теориясын;
- Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының
нормаларының басқа құқық салаларымен, әсіресе
азаматтық құқық саласымен байланысын;
- Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының
заңнамасының жүйесін, оның қағидаларын,
құрылымы мен міндеттерін;
- нормативтік актілерді қолдану тәртібін және
тәжірибелік жағдайларды шеше білуді.
«ҚР Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы» курсын
оқу кезінде
студент
құқықтың
қайнар
көздерімен,
құқық
саласының
өзекті
мәселелерімен танысуы тиіс және еңбектің
халықаралық стандартары бар, халықаралық
конвенцияларды, шарттарды, заң актілерін
меңгеруі тиіс.
Компетенциясы:

(ПСО)
освещает
основополагающие
теоретические положения и действующее
законодательство
по
социальному
и
материальному обеспечению нетрудоспособных
граждан и лиц, нуждающихся в материальной
поддержке.
Оно представляет собой совокупность норм,
регулирующих
специальным
методом
общественные отношения и включающие в себя
пенсионные правоотношения, выплаты пособий,
компенсаций, предоставление бесплатно или со
скидкой медицинской помощи, санаторнокурортного лечения и иных льгот, а также
регулирует
отношения
процедурного
и
процессуального характера.
В результате изучения дисциплины «Право
социального обеспечения» студент должен:
иметь представление: об общечеловеческих
ценностях,
ценностях
правового
и
демократического государства; основных этапах
и
особенностях
отечественной
истории;
современном
состоянии экономических и
политических отношений в обществе; рыночных
отношениях;
основах
менеджмента;
гуманитарных,
экологических
проблемах
современности; о основных компьютерных
прикладных
программных
средствах,
современных
средствах
телекоммуникаций;
законах и понятиях логики; правилах и основах
функционирования казахского (русского) и
иностранного языков; о целях деятельности
юриста и его общих профессиональных
функциях; индивидуальных качествах, которые
имеют профессиональную и общественную
значимость, нормативных условиях, в которых
эта деятельность должна протекать; владеть
методологическими знаниями;
знать:
содержание права социального обеспечения как
отрасли права; форму и содержание права
социального
обеспечения;
терминологию,
используемую при изучении дисциплины;
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It is a set of rules that regulate social relations by a
special method and include pension legal relations,
payment of benefits, compensation, provision of free or
discounted medical care, sanatorium treatment and
other benefits, as well as regulates procedural relations.
As a result of studying the discipline "Social Security
Law", the student should:
have an idea of: universal values, values of the legal
and democratic state; the main stages and features of
national history; the current state of economic and
political relations in society; market relations; the
basics of management; humanitarian, environmental
problems of modern times; the main computer
applications, modern telecommunications; laws and
concepts of logic; rules and basics of functioning of the
Kazakh (Russian) and foreign languages; the goals of
the lawyer and his general professional functions;
individual qualities that have professional and social
significance, regulatory conditions in which this
activity should take place; possess methodological
knowledge;
to know:
the content of social security law as a branch of law;
the form and content of social security law;
terminology used in the study of the discipline;
principles of legal regulation in social security law;
peculiarities of application of certain norms of social
security law in law enforcement practice.
be able to:
• creatively apply the acquired knowledge in practice,
be able to translate new knowledge into concrete
proposals;
• to improve their own skills, add knowledge and
acquire new skills and abilities;
•receive and process the necessary information;
• understand the introduced legislative innovations;
logically correctly express and justify their point of
view;
• to interpret the current electoral legislation;
• explain the electoral legislation;
• provide expert opinions on issues related to the
organization and conduct of elections.

Жалпымәдени құзыреттіліктер: Әдістеменің
маңыздылығы мен жаратылыстану бағытындағы
философиялық кемшіліктер туралы және
ғылыми танымның дамудағы қазіргі заманғы
үдерісіне, жаһандану үдерістеріндегі қарама –
қайшылық
пен
жергілікті
экономикалық
зардаптар туралы түсінік қалыптастыруға
міндетті.
Құралдық құзырет: Ғылыми тәсілдермен
жұмыс істеу қабілеттілігі, ерекше маңызды
салыстырмалы-құқықтық талдау тәсілі иеленеді.
Методологиялық
қабілеттіктерді
иелену,
синэнергетика және телеологиялық келісім
құқық тәсілдерімен және ақпараттық технология
көмегі арқылы қоршаған ортаны түсіну және
басқару машықтарын білу, уақытты ыңғайлы
ұйымдастыра
алатын
қазіргі
менеджербасқарушының қабілеттерінің болуы, ақпараттық
кеңістіктің құқықтық қауіпсіздігін қамтамасыз
ету стратегиясын қоя білу, дербес және тиімді
басқару шешімдерін қабылдау, туындауы мүмкін
проблемаларды шешу.
Тұлғааралық құзырет: Ғылыми жұмысты және
тәжірибелік қызметті жалғастыру үшін негіз
болатын жеке тұлғалық ерекше қасиеттреге ие
болу. Құқықтық білімдерді сындарлы ұғыну
және өзін өзі сынға алу қабілеттілігі. ҚР
заңнамасын сындарлы бағалай білу. Сауатты,
негізді талдау және сындарлы аргументті
тұжырымдар мен қорытындыларды ұсына білу
қабілеттілігі. Пікірталастарды жүргізе білу
қабілеттілігі. Белсенді қайраткердің жекепсихологиялық қабілеттіктерінің болуы; соның
ішінде сынға алу және мадақтауды дұрыс
түсінудің
қабілеттілігімен
байланысты;
әлеуметтік, корпоративтік және т.б. өзара ісәрекет
пен
ынтымақтастықтың
өзара
қатынасымен негізгі әлеуметтік дағдыларды
сипаттау; топта жұмыс істей білу, топ ішіндегі
қатынастар мен міндеттемелерді қабылдай білуге
әзірлік.
Жүйелік
құзырет:
Ғылыми
зерттеудің

Принципы правового регулирования в праве
социального
обеспечения;
особенности
применения отдельных норм права социального
обеспечения в правоприменительной практике.
уметь:
* творчески применять полученные знания на
практике, уметь перевести новые знания в
конкретные предложения;
*самостоятельно
совершенствовать
свою
квалификацию, пополнять знания и приобретать
новые навыки и умения;
*получать
и
обрабатывать
необходимую
информацию;
*разбираться в вводимых законодательных
новшествах; логически грамотно выражать и
обосновывать свою точку зрения;
•
толковать
действующее
избирательное
законодательство;
• разъяснять избирательное законодательство;
• давать экспертные заключения по вопросам
организации и проведения выборов.
овладеть навыками и компетенциями:
самостоятельного
анализа
норм
права
социального
обеспечения,
регулирующих
изучаемые
правоотношения,
а
также
эффективного
применения
норм
права
социального обеспечения на практике, а также
анализа существующей правоприменительной
деятельности в международных отношениях и
разрешения сложных ситуаций, возникающих в
правоприменительной деятельности.
Руководитель
программы:сеньор-лектор
Чингисбаева А.Е.
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to master the skills and competencies: independent
analysis of social security law that regulates the studied
legal relations, as well as effective application of social
security law in practice, as well as analysis of existing
law enforcement activities in international relations and
resolution of complex situations that arise in law
enforcement.
Head of the educational program: senior-lecturer
A.E. Chingisbayeva

18

Adv 3304
/Adv 3304
/Adv 3304

материалистік-диалектикалық әдістерін білу
және оларды кеңінен қолдану; жүйені жетілдіру
мақсатында өзгерістерді жоспарлау қабілеттілігі.
Аталған тәсіл әсіресе қолданыстағы заңнаманы
құқықтық бағалау барысында және құқықтық
сипаттағы болжамдар мен гипотезаларды әзірлеу
барысында
маңызды.
Құқықтық
фактіні
бағалаудағы маңызды критерилерді анықтай
білу. Ақпараттық және телекомуникациялық
технологияларды құқықтық реттеу жүйесіндегі
қазіргі заңшығарушылық базаны білу, оның одан
әрі дамуының байланыстары мен дамуын білу.
Пәндік құзырет: Таңдаған кәсіптік қызметке
қатысты ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысты
сараптамалық әдістер мен тәсілдерді игеру,
құқықтық көмекті өкілеттік шегінде кәсіби
жүзеге асыру және оған дамыған ақпараттықкоммуникациялық технологиялар тәжірбиесін.
Бағдарлама
жетекшісі:
сеньор-лектор
Чингисбаева А.Е.
Кәсіптік пәндер (КП) / Профилирующие дисциплины (ПД) / Profilingdisciplines (PD) – 56 кредит/ кредитов / credits
Name of discipline: Advocacy.
Пән аталуы: Адвокатура.
Название дисциплины: Адвокатура.
Кредит саны(ECTS): 5 (2+1+0).
Объем в кредитах(ECTS):5 (2+1+0).
The amount of credits(ECTS): 5 (2 +1 +0).
Пререквизиттер:
–ҚРКонституяилық Пререквизиты: Конституционное право РК, Prerequisites: Constitutional Law of the Republic of
құқық,ҚРҚылмыстық іс жүргізу құқығы, ҚР Гражданскопроцессуальное
право
РК, Kazakhstan, Civil Procedure Law of the Republic of
Азматтық іс жүргізу құқығы.
Уголовно- процессуальное право РК
Kazakhstan., Criminal Procedure Law of the Republic
Постреквизиттері – жоқ.
Постреквизиты: нет.
of Kazakhstan.
Пән оқыту мақсаты: студенттердің қылмыстық Цель изучения дисциплины: изучение студентами Postprerequisites: no.
іс жүргізудің барлық мәселелері бойынша терең действующего права РК, регулирующего организацию The purpose of studying the academic discipline:
білім алып, қылмыстық іс жүргізу заңдарын и деятельность адвокатуры, а также формирование у students study the current law of the Republic of
жетік біліп, құқық қорғау органдары мен соттың них знаний о месте и взаимосвязи адвокатуры как Kazakhstan, regulating the organization and activities
қызметін жетілдірудің нысандары бойынша общественноправового
института
с of the bar, as well as the formation of their knowledge
мағлұмат алуында. Студенттерге бұл пән государственными и иными органами, правовом about the place and relationship of the bar as a social
қылмыстық адвокатураның мақсатын, міндетін, статусе адвоката, особенностях осуществления and legal institution with state and other bodies, the
оның қызметінің ұйымдастырылуын, сондай-ақ различных видов адвокатской деятельности.
legal status of the lawyer, the features of various types
қылмыстық, азаматтық, әкімшілік
істер Краткое содержание: введение в дисциплину, of advocacy.
бойынша адвокаттың іске қатысуы туралы включая основные понятия и историю развития Summary: introduction to the discipline, including the
мағұлмат, адвокаттар алқасының құрылуы, адвокатуры, организационные, правовые, этические basic concepts and history of the development of the
адвокатураның
адамның
құқықтарын, аспекты адвокатской деятельности и правовой статус bar, organizational, legal, ethical aspects of advocacy
бостандықтарын сотта қорғаудағы және білікті адвоката; консультационная деятельность адвоката; and the legal status of the lawyer; consulting activities
заң көмегін көрсетудегі ерекше орнын білу участие адвоката в качестве представителя и of the lawyer; participation of the lawyer as a
мақсатында оқытылады.
защитника
в
гражданском,
уголовном representative and defender in civil, criminal and
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Қысқаша мазмұны: Адвокат қызметін танудың
маңызды элементтері болып, азаматтық және
қылмыстық
іс
жүргізудегі
құқықтық
қатынастарды
реттейтін
заңнамалардың
мазмұнын терең меңгеру ғана емес, сонымен
қатар,
құқықтық
нұсқауларды
қолдану
тәжірибесін меңгеру, қылмыстық азаматтық
істерді сотқа дейін және сотта іс жүргізу
барысында пайда болған жағдайларға оң баға
беруге студенттердің белгілі бір қабілеттерін
қалыптастыру, тәжірибелік сұрақтарға дұрыс
жауаптарды іздестіру мен табуды үйрету және
тиісті
процессуалдық
құжаттарды
заңды
тұрғыдан жасауға баулу табылады. Осы және
өзге де бірқатар фактілер жоғары заң білімін
беретін оқу орындарының соңғы аяқтаушы
кезеңінде
осы
элективтік
пәнді
енгізу
қажеттілігіне әкеп соқтырады.
Күтілетін оқу нәтижелері: адвокатура пәні
адвокатура қызметінің негізгі қағидаларын,
азаматтардың білікті заң көмегін алу құқығын
қамтамасыз
етуге
тиісті
құқық
қорғау
жүйесіндегі адвокатураның маңызды орнын,
адвокатураның
негізгі
ұйымдық-құқықтық
нысаны - адвокаттар алқасының рөлі мен
міндетін, жеке және заңды тұлғаларға заң
көмегін
көрсету,
құқықтар
мен
заңды
мүдделерді,
заңдылықты
сақтау
мен
нығайтудағы ереше маңыздылығын оқып
үйрену. Адвокаттардың кәсіби шеберлігін,
олардың құқықтық және әлеуметтік қорғалуы
туралы ақпараттарды меңгеру.
Білімі:
- әр құқық саласының негізгі
ұғымдарын;
- Қазақстан Республткасының конституциялық
негіздерін;
мемлекеттік
органдардың
құрылымын,
қызметін және қағидаларын;
- құқықтық және мемлекеттік құбылыстардың
мәнін, мінезін және арақатынасын;
- білімдердің біртұтас жүйесіндегі заң пәндерінің
арақатынасын және кәсіби қызметтегі құқықты

судопроизводстве и по делам об административных
правонарушениях.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:
-основные
понятия
дисциплины
в
их
историческом развитии;
-сущность правовой природы, роли и значения
адвокатуры в государстве и обществе;
--особенности
правового
регулирования
организации и деятельности адвокатуры;
-правового статуса адвоката;
-основные
виды
юридической
помощи,
оказываемой
адвокатами,
и
проблемах
стандартизации.
Умения:
-применять методологию научного мышления
при анализе организации и деятельности
адвокатуры;
-критически оценивать законодательство об
адвокатской деятельности и причины внесения
изменений и дополнений в специальный закон об
адвокатской деятельности;
-составлять отдельные процессуальные и иные
документы;
-определить позицию по делу и тактику
осуществления деятельности на различных
этапах, стадиях судебного процесса;
-оценить содержание и структуру судебной речи
адвокат;
-сравнить
организацию
отечественной
адвокатуры с зарубежными странами.
Навыки:
- поиска правовой информации по различным
видам адвокатской деятельности;
-дачи консультации;
- подготовки отдельных правовых документов;
-анализ и оценка действий и решений адвоката в
уголовном, административном, гражданском
процессе;
--сотрудничества при осуществлении адвокатской
деятельности.
Компетенции:
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administrative proceedings.
Expected results of the study:
Knowledge:
- the main concepts of the discipline in their historical
development;
- the essence of the legal nature, role and significance
of the bar in the state and society;
-- features of legal regulation of the organization and
activity of the bar;
- legal status of a lawyer;
-the main types of legal assistance provided by lawyers
and standardization issues.
Ability:
- to apply the methodology of scientific thinking in the
analysis of the organization and activities of the bar;
- critically evaluate the legislation on advocacy and the
reasons for making changes and additions to the special
law on advocacy;
- to draw up separate procedural and other documents;
- to determine the position on the case and the tactics of
carrying out activities at various stages, stages of the
judicial process;
- to evaluate the content and structure of the lawyer's
court speech;
- to compare the organization of the domestic legal
profession with foreign countries.
Skills:
- search for legal information on various types of
advocacy;
- giving advice;
- preparation of separate legal documents;
- analysis and evaluation of lawyer's actions and
decisions in criminal, administrative, and civil
proceedings;
- cooperation in the implementation of legal activities.
Competence:
- general cultural competencies (GC):
- to understand the social significance of the lawyer's
profession, to have a sufficient level of professional
legal awareness ;
- to comply with the Code on Professional Ethics of
Lawyers, perform the duties of a lawyer in good faith;

жүзеге асыру үшін маңызын;
Іскерлігі: - заңдар мен өзге де нормативтік
құқықтық
актілерді
талқылауды
және
қолдануды;
- қоғамның барлық салаларындағы заңдардың
орындалуын қамтамасыз етуді;
- фактілер мен мән-жайларды дұрыс құқықтық
квалификациялауды;
- құқықтық сипаттағы құжаттарды жасауды
және нормативтік актілердің сараптамасын
өткізуді, білікті қорытыныдылар мен кеңестер
беруді;
тікелей заңға сәйкес шешімдер
қабылдауды және өзге де заңды әрекеттер
жасауды;
- құқық бұзушылықтарды, кінәлілерді жазалау
мен жауапкершілігі шараларын анықтауды;
бұзылған құқықтарды қалпына келтіру үшін
қажетті шараларды қолдануды блулері тиіс.
Дағдысы: - гуманитарлық және әлеуметтікэкономикалық ғылымдар бойынша алынған
білімдер мен әдістерді кәсіби қызметінде
пайдалануға;
- олардың кәсіби қызметі саласына кіретін заң
нормалары мен қатынастарды талдауға;
- құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау және
құрастыруға, жеке және заңды тұлғалардың
сұранысы бойынша негізделген ақпаратты
дайындауға;
- дауларды шешудің балама тәсілдерін
қолдануға;
нормативтік құжаттар мен заңды шешімдердің
жүзеге
асырылу
механизмын
жетілдіру
мүмкіндіктерін іздестіруге.
Құзыреттілігі: - құқық қолдау қызметі үшін
әдістемелік базаны қолдана білу, талдау, өз
алдына жекеше зерттеу білу;
заңгердің
этика
қағидасын
сақтау,
профессионалдық міндеттерді адал орындау
- нормативтік құқықтық актілерді қолдануда
қабілетті болу, кәсіби қызметте материалдық
және іс жүргізу құқықтарын қолдану;
- құқықтық нормаларды дұрыс талқылай білуі,

общекультурные компетенции :
- осознать социальную значимость профессии
адвоката,
обладать
достаточным
уровнем
профессионального правосознания ;
-соблюдать Кодекс профессиональной этики
адвоката, добросовестно исполнять обязанности
адвоката;
-владеть культурой мышления, способность к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
- способность логически верно, аргументировано
и ясно строить устную и письменную речь ;
-обладать культурой поведения и работе
в
коллективе;
- иметь нетерпимое отношение к коррупционному
поведению ;
-способность использовать основные положения
и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;
- способность анализировать социально значимые
проблемы и процессы;
-владеть основными методами, способами и
средствами получения, хранения и переработки
информации, навыками работы с компьютером
как средством управления информацией;
профессиональные компетенции (ПК):
- осуществлять деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой
культуры;
- способность обеспечивать
соблюдение
законодательства субъектами права;
-применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
адвокатской
деятельности;
способность
юридически
грамотно
квалифицировать факты и обстоятельства;
- владеть навыками подготовки юридических
документов;
-способность правильно и полно отражать
результаты
адвокатской
деятельности
в
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- to have a culture of thinking, is able to generalize,
analyze, perceive information, set goals and choose
ways to achieve it;
- ability to logically correctly, argumentatively and
clearly formulate oral and written speech;
- to have culture of behavior, is ready for cooperation
with colleagues, teamwork;
- to have an intolerant attitude towards corrupt
behaviour, respects the law;
- ability to use basic provisions and methods of social,
humanities and economic sciences in solving social and
professional tasks;
- ability to analyze socially significant issues and
processes;
- to master the basic methods, ways and means of
obtaining, storing and processing information, skills of
working with a computer as a means of information
management;
professional competence (PC):
- to carry out professional activities on the basis of a
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
- ability to ensure compliance with legislation by
subjects of law;
- to apply normative legal acts, implement the norms of
substantive and procedural law in legal practice;
- ability to legally correctly qualify the facts and
circumstances;
- have the skills to prepare legal documents;
- ability to correctly and fully reflect the results of
advocacy in legal and other documentation
- ability to interpret various legal acts;
- ability to give advice in the legal profession.
Head of the educational program:Candidate of
Juridical Sciences, Associate Professor K.A.
Mushatova

Krim 3304 /
Krim 3304 /
Krim 3304

ҚР заңдарының нормаларын қолдана отырып,
тәжірибелік есептер шығара
білуі,
сот
тәжіриебесін
теоретикалық
білімге
байланыстыра қолдана алу қажет.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., ассоц. проф.
Калимбекова А.Р.

юридической и иной документации;
-способность правильно толковать различные
правовые акты;
- способность давать консультации в адвокатской
деятельности.
Руководитель программы: асс. профессор,
к.ю.н. Мушатова К.А.

Пән аталуы: Криминалистика.
Кредит саны(ECTS): 5 (2+1+0)/
Пререквизиттер:
Қазақстан
Республикасы
қылмыстық құқығы (жалпы және ерекше бөлім),
қылмыстық
процесс,
азаматтық
процесс,
әкімшілік құқық
Постреквизиттер: Криминалистік тактика
Пән оқыу мақсаты
Оқу
үрдісінің
барысында сараптық және құқық қорғау
органдарының қылмыстарды ашу, тергеу және
алдын алу бойынша
алдыңғы қатарлы
тәжірибесін зерттеу қарастырылған.
Аталмыш пәнді жүргізудің мақсаты алдын ала
тергеу және сотта сот сараптамасын тағайындау
туралы білімдерді тиімді пайдалануды оқыту
болып табылады.
- криминалисика ғылымының әдістері мен
мазмұнын жоғары деңгейде пайдалануды
қалыптастыру;
- оқытылатындарға криминалистика пәнін оқуда
құқықтық мәдениетін дамытуды қалыптастыру.
Қосымша мазмұны: «Криминалистика» қылмыстарды ашу, тергеу және алдын алуда
сараптамалық
құралдарды,
әдістер
мен
тәсілдерді қолдану бойынша білімнің, қабілеттік
пен дағдылардың жүйесін қалыптастыруды
мақсат етеді. Студенттерден өзінің терең
теориялық
білімдері
мен
тәжірибелік
дағдыларын қолданып, арнайы білімдерді
пайдаланып
сот
медицинасымен
және
психиатриясымен байланысты дәлелдемелерді
алу бойынша міндеттерді шешуге және аталған
салада алдын ала ескерту жұмыстарын жүргізуге
қабілетті
жоғары
білікті
мамандарды

Название дисциплины: Криминалистика.
Объем в кредитах(ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиты: Уголовное право РК, Уголовное
процессуальное
право
РК,
Гражданское
процессуальное право РК, Административное
право РК
Постреквизиты: Криминалистическая тактика
Цель изучения дисциплины: заключается в
формировании
у
обучающихся
исходных
теоретических знаний, общего системного
представления о криминалистике, ее основных
понятиях
и
категориях и на основе этого приобретении
знаний, умений и навыков, связанных с
использованием криминалистических средств и
методов
в
раскрытии,
расследовании и
предотвращении преступлений.
Краткое содержание:наука о закономерностях
механизма
преступления,
возникновения
информации о преступлении и его участниках,
закономерностях
собирания,
исследования,
оценки и использования доказательств и
основанных на познаниях этих закономерностей
средствах и методах судебного исследования и
предотвращения преступлений.
Знания:
— об истории развития криминалистики;
— о современном состоянии и перспективах
развития криминалистики;
— о наиболее важных в практическом отношении
частных научных теориях криминалистики;
знать:
—
основные
положения
общей
теории
криминалистики, криминалистические понятия и
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Name
of
discipline:
Forensic
Science
(Criminalistics)
The amount of credits(ECTS): 5 (2+1+0).
Prerequisites: Criminal Lawof the Republic of
Kazakhstan, Criminal Procedure Law of the Republic
of Kazakhstan, Civil Procedure Law of the Republic of
Kazakhstan, Administrative Law of the Republic of
Kazakhstan
Postprerequisites: Criminalistic tactics
The purpose of studying the academic discipline:
consists in formation of initial theoretical knowledge of
students, the general system idea about criminology, its
basic concepts and categories and on the basis of this
acquisition of knowledge, skills and abilities related to
the use of forensic tools and techniques in the
detection, investigation and prevention of crime.
Brief description: science about the regularities of the
crime mechanism, the emergence of information about
the crime and its participants, patterns of collection,
research, evaluation and use of evidence and based on
knowledge of these regularities means and methods of
judicial research and crime prevention.
Knowledge:
- on the history of the development of forensic science;
- on the current state and prospects of the development
of forensic science;
- on the most important, in practical terms, private
scientific theories of forensics;
know:
- basic provisions of the general theory of forensics,
forensic concepts and categories;
- general provisions of forensic science technology and
the content of its branches;
- the provisions of forensic science tactics;

дайындаудан тұрады.
«Криминалистика»
курсы
бойынша
студенттердің білім алу кезіндегі әлеуметтік
ролі мен мазмұнын дұрыс бағалау үшін ең
алдымен оқытудың мәнін, мазмұны мен
ақпараттық табиғатын терең түсіну қажет.
Сондықтан да курс бағдарламасы соттық
сараптама және басқа да ғылымдар саласындағы
теорияның жетістіктерін ескереді және оларды
соттық сараптаманың
криминалистикалық
бөлімдер, анықтау органдары, алдын ала тергеу
мен
соттар
қызметкерлеріне
жолдайтын
тәжірибелік
ұсыныстамаларымен
байланыстырады.
«Криминалистика»
курсын
меңгеруде
студенттер білуі тиіс:
 Криминалистиканың негізгі ұғымдарын;
олардың міндеттерін, басқада ғылымдармен
байланысын, оларды реттейтін нормативтік
құқықтық актілердің атауларын
Хабардар болуы керек:
Криминалистика ғылымында қолданылатын
түсініктер мен санаттарды ұғына білу; олардың
объектілерін, тірі адамдар, мәйіттер, сұйықтық
заттар, қан, шаш, несеп, шәует, бөлшектенген
адам денелері, өлімнің себептері мен жағдайлары
және т,б, объектілердің атаулары мен түсініктері
сабақ барысында түсіндіріп дұрыс қолдана білу;
қылмыстық құқық лексикасында іскерлік сөйлеу
білуді қолдана білу.
5В030100 – заңтану мамандығы бойынша
«Криминалистика» оқу бағдарламасы келесі
қалыптасатын өкілеттілікке бағытталған:
Жалпымәдени өкілеттіліктер:
 өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік
маңыздылығын түсіну, құқықтық түсінудің
жоғары білімдік деңгейін меңгеру (ЖӨ-1);
 өзінің қызметтік міндеттерін адал орындауды
білу, заңгердің мәдени қағидаларын қолдану
(ЖӨ-2);
 мәдени ойлау қабілеттілігімен ие болу, оның
белгілі бір дәрежеге жету мақсатына оны таңдау,

категории;
— общие положения криминалистической
техники и содержание ее отраслей;
— положения криминалистической тактики;
— методики расследования отдельных видов и
групп преступлений;
—
криминалистические рекомендации по
организации расследования преступлений, формы
и методы планирования и взаимодействия
подразделений и служб органов внутренних дел
при расследовании преступлений;
Умения:
— осуществлять предварительную проверку
заявлений и сообщений о преступлениях,
анализировать и давать оценку исходной
криминалистически значимой информации;
— применять научно-технические средства и
методы для получения и использования
информации о преступлении и его участниках;
— устанавливать, исходя из материальной
обстановки на месте происшествия, способ
действий преступника и сведения о его личности,
эффективно использовать криминалистически
значимую
информацию
в
установлении
правонарушителя
и
доказывании
его
причастности к совершению преступления;
— правильно ставить вопросы, подлежащие
разрешению, при назначении судебных экспертиз
и предварительных специальных исследований;
— использовать в процессе расследования
преступлений
оперативно-справочные,
криминалистические, розыскные и иные формы
учетов;
— использовать тактические приемы при
проведении
следственных
действий
и
тактических операций;
иметь навыки:
— обоснования и принятия процессуальных и
тактических решений;
— организации работы следственно-оперативной
группы на месте происшествия, руководства ее
деятельностью;
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- techniques for investigating individual types and
groups of crime;
- forensic recommendations on the organization of
crime investigations, forms and methods of planning
and interaction between units and services of internal
affairs agencies in the investigation of crimes;
Abilities:
- perform preliminary verification of statements and
reports of crimes, analyze and evaluate the original
criminally significant information;
- apply scientific and technical means and methods to
obtain and use information about the crime and its
participants;
- establish, based on the material situation at the scene,
the method of action of the criminal and information
about his identity, effectively use criminally significant
information in identifying the offender and proving his
involvement in the commission of a crime;
— to ask the right questions to be resolved, the
appointment of forensic examinations and advanced
special studies;
- use operational reference, forensic, search and other
forms of accounting in the process of investigating
crimes;
- use tactical techniques in conducting investigative
actions and tactical operations;
have the following skills:
- justification and adoption of procedural and tactical
decisions;
- organization of the work of the investigative task
force at the scene of the incident, management of its
activities;
- use of public and mass media assistance in detecting
and investigating crimes;
- investigation of crimes of all types and groups.
Skills:
- professional activities on the basis of the developed
legal awareness, legal thinking and legal culture;
- using the basic principles of decision-making and

толығымен талдау қабілеттілігімен ие болу (ЖӨ3);
 логикалық дұрыс, анық, нақты жазбаша және
ойлау қабілеттілігін дұрыс жеткізе білу (ЖӨ-4);
 қызметкерлермен жұмыста белгілі бір
кооперациялар жасауда мәдени мінездің болуы
(ЖӨ-5);
 сыбайлас жемқорлыққа жат көзбен қарау, заң
мен құқыққа жақсы көз қарспен қарау (ЖӨ-6);
 өзін өзі дамытуға тырысу, өзінің білімі мен
деңгейін көтермелеуге тырысу (ЖӨ-7);
 әлеуметтік және қызметтік тапсырмаларды
шешу барысында әлеуметтік, гуманитарлық
және экономикалық ғылымдардың әдістері мен
тәсілдерін қолдана білу (ЖӨ-8);
 әлеуметтік маңызы бар сұрақтар мен
процестерді шешуде талдау қабілеттілігіне ие
болу (ЖӨ-9);
 заманауи ақпараттық қоғамның дамуына
ақпараттың маңызы мен мазмұнын түсіне білу,
осы процесте олардың қауіптілігі мен қатерін
түсіне білу, ақпараттық қауіпсіздік пен
мемлекеттік
құпияны
қорғауда
негізгі
талаптарды орындай білу (ЖӨ-10);
 ақпаратты өңдеу, сақтау, алудың негізгі
әдістері мен құралдарымен меңгере білу,
ақпаратпен жұмыс істеу тәсілі ретінде
компютермен жұмыс істей білу (ЖӨ-11);
 жаһандық компьтерлік жүйеде ақпараттармен
жұмыс істей білу (ЖӨ-12);
 шет тілімен жоғары деңгейде сөйлесе алу
қабілеттілігіне ие болу (ЖӨ-13);
 салауатты өмір салты қағидасына ие болу,
спорттық,
мәдени,
дене
сабақтарына
қатысу.(ЖӨ-14)
- кәсіби өкілеттіліктер (КӨ):
 өзінің қызметтік қабілеттілігіне байланысты
нормативтік құқықтық актілерді өңдеуге біліміне
сай қатысу (КӨ-);
 құқықтық мәдениет және құқықтық ойлау,
құқықтық сананың негізіне сай қызметтік

— использования помощи общественности и
средств массовой информации в раскрытии и
расследовании преступлений;
— расследования преступлений всех видов и
групп.
Навыки:профессиональной деятельности на
основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
- использованияосновных принципов принятия
решения и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
- использованияосновных принципов применения
нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
правильной
квалификации
фактов
и
обстоятельств;
- подготовки юридических документов;
- толкования различных правовых актов.
Компетенции:общекультурные компетенции
(ОК):
-добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
-владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
-иметь нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно -относится к праву и
закону;
-стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства.
- профессиональные компетенции (ПК):
-осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
-принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
-применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
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taking legal actions in strict accordance with the law;
- use of the basic principles of application of normative
legal acts, implementation of norms of substantive and
procedural law in professional activities;
- correct qualification of facts and circumstances;
- preparation of legal documents;
- interpretation of various legal acts.
Competencies:
- General cultural competence (GC):
- perform professional duties in good faith and observe
the principles of lawyer ethics;
- have a culture of thinking, the ability to generalize,
analyze, perceive information, set goals and choose
ways to achieve them;
- is able to formulate verbal and written speech
logically, argumentatively and clearly;
- have an intolerant attitude to corrupt behavior, respect
the law;
- strives for self-development, improvement of their
skills and abilities.
- professional competence (PC):
- to carry out professional activities on the basis of the
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
- make decisions and perform legal actions in strict
accordance with the law;
- apply normative legal acts, implement the norms of
substantive and procedural law in professional
activities;
- legally correctly qualify the facts and circumstances;
- have the skills to prepare legal documents;
- to respect the honor and dignity of the individual, to
observe and protect the rights and freedoms of a person
and of a citizen;
- identify, suppress, disclose and investigate crimes and
other offences;
- correctly and fully reflect the results of professional
activities in legal and other documentation.
Head of the educational program:Candidate of
Juridical Sciences, Associate Professor K.B.

қабілеттілігін игере білу (КӨ-2);
 құқық субъектілерінің заңнаманы сақтауды
қамтамасыз ету (КӨ-3);
 заңға сәйкес шешім қабылдау және құқықтық
әрекеттер жасау (КӨ-4);
 нормативтік құқықтық актілерді қолдана
білу, қызметтінде материалдық және процестік
құқықтың нормаларын іске асыра білу (КӨ-5);
 жағдайлар мен фактілерді құқықтық дұрыс
саралай білу (КӨ-6);
 құқықтық
құжаттарды
дайындау
қабілеттілігіне ие болу (КӨ-7);
 мемлекет пен қоғамның, жеке адамның
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде және заңдылықты
сақтауда лауазымдық міндеттерді атқара білу
(КӨ-8);
 адам мен азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын қорғау, мүдделері мен көз
қарастарын сыйлау білу (КӨ-9);
 қылмыстард
мен
басқада
құқық
бұзушылықтарды тергеу және ашу, анықтау,
алдын ала білу (КӨ-10);
 құқық бұзушылықтарды ескерту, алдын алу,
олардың пайда болу мен жасалу себептерін
анықтау (КӨ-11);
 сыбайлас жемқорлыққа баға беру, оның
алдын алуға ат салысу (КӨ-12);
 құқықтық және басқада құжаттарды толтыру
барысында өзінің қызметтік қабілеттілігін
пайдалана білу (КӨ-13);
 нормативтік құқықтық актілерге құқықтық
сараптама жүргізуге қатысу, сонымен қатар
сыбайлас жемқорлық қылмысы пайда болуын
себеп болатын жағдайларды анықтауға қатысу
(КӨ-14);
 әр түрлі құқықтық актілерді талқылау
қабілеттілігіне ие болу (КӨ-15);
 нақты құқықтық қызметке кеңестер мен
сараланған құқықтық қорытынды бере білу (КӨ16);
 құқықтық тәрбиелеуді ұқыпты іске асыра

деятельности;
-юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства;
-владеть навыками подготовки юридических
документов;
-уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина;
-выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения;
-правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
Руководитель
программы:к.ю.н.
ассоц.профессор Брушковский К.Б.
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білу (КӨ-17).
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Н.Д. Тлешалиев.
Пән
аталуы:
Салыстырмалы
конституциялық құқық
Кредит саны(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиттер: ҚР Конституциялық құқығы.
Постреквизиттер: ҚР Конституцияны құқықтық
қорғау,
Конституциялық сот төрелігі;
Парламентаризмді қалыптастырудың заманауи
мәселелері.
Пән оқыту мақсаты студенттердің шетелдік
конституциялық заңнама нормаларын, жоғары
және жергілікті билік органдарының қызметінің
негізін реттейтін нормативті-құқықты актілерін,
сайлау құқығы және сайлау жүйесі, жеке
тұлғаның құқықтық мәртебесі, мемлекеттің
нысандарын түсінуі.
Курстың негізгі міндеттері Шет елдердің
конституциялық даму ерекшеліктерін білу,
конституциялық құқықтың нақты салаларындағы
нормативтік құқықтық актілерге түсінік беру,
студенттерді шет елдердің конституциялық
құқық
ғылымының
негізгі
теориялық
принциптерімен таныстыру, маңызды заң
актілерін меңгеру, конституциялық құқық
институттарын салыстырмалы талдау жүргізу.
Қысқаша мазмұны: Конституциялық құқықты
салыстырмалы тұрғыда зерттеу Қазақстан
Республикасында құқықтық тәрбиенің маңызды
бағыты болып табылады. Жалпы теориялық
пәндердің бірі бола отырып, ол шет елдердің
негізгі
конституциялық
және
құқықтық
институттары туралы білім беріп, ортақ кәсіби
мәдениетті және студенттердің көзқарасын
дамытады және әлемдегі құқықтық және саяси
процестерді терең түсінуге мүмкіндік береді.
Шетелдік тәжірибе бізге өз конституциялық
құрылымын, негізгі саяси және құқықтық
институттарын, билік бөлінуінің механизмдегі
рөлін,
азаматтардың
құқықтары
мен
бостандықтарын қамтамасыз ету туралы түсінік

Название
дисциплины:
Сравнительное
конституционное право
Объем в кредитах(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права;
Конституционное право.
Постреквизиты: Правовая охрана Конституции;
Конституционное правосудие; Современные
проблемы становления парламентаризма.
Целью преподавания дисциплины является
уяснение
студентами
норм
зарубежного
конституционного
законодательства,
регулирующего основы организации и
деятельности высших и местных органов власти,
избирательного права и избирательной системы,
правового статуса личности, формы государства.
Основными задачамикурса являются Знание
особенностей
конституционного
развития
зарубежных стран, разъяснение нормативных
правовых
актов
в
конкретных
сферах
конституционного
права,
ознакомление
студентов
с
основными
теоретическими
положениями науки конституционного права
зарубежных
стран,
усвоение
важнейших
законодательных
актов,
проведение
сравнительного
анализа
институтов
конституционного права.
Краткое
содержание:
Изучение
конституционного права в сравнительном аспекте
составляет важное направление юридического
образования в Республике Казахстан. Будучи
одной из общетеоретических дисциплин оно дает
знания об основных конституционно-правовых
институтах зарубежных стран, развивает общую
профессиональную культуру
и кругозор
студентов,
позволяет
глубже
понять
происходящие в мире правовые и политические
процессы.
Зарубежный опыт дает нам возможность
получить представление об их конституционном
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Name of discipline: Comparative constitutional law
Amount of credits(ECTS): 5 (2 + 1 + 0).
Prerequisites: Theory of state and law; Constitutional
law.
Post requisites: Legal protection of the Constitution;
Constitutional justice; Modern problems of the
formation of parliamentarism.
The purpose of teaching the discipline is the
understanding by students of the norms of foreign
constitutional legislation governing the foundations of
organization and
The activities of the supreme and local authorities,
suffrage and the electoral system, the legal status of the
individual, the form of state.
The main objectives of the course are Knowledge of
the peculiarities of the constitutional development of
foreign countries, clarification of regulatory legal acts
in specific areas of constitutional law, familiarizing
students with the basic theoretical provisions of the
science of constitutional law of foreign countries,
mastering the most important legislative acts,
conducting a comparative analysis of constitutional law
institutions.
Summary: The study of constitutional law in a
comparative aspect is an important area of legal
education in the Republic of Kazakhstan. Being one of
the general theoretical disciplines, it provides
knowledge about the main constitutional and legal
institutions of foreign countries, develops a common
professional culture and horizons for students, and
allows a deeper understanding of the legal and political
processes taking place in the world.
Foreign experience gives us the opportunity to get an
idea of their constitutional system, the main political
and legal institutions, their role in the mechanism of
separation of powers, in ensuring the rights and
freedoms of citizens, and in this regard it can be useful
for countries in which the foundations of legal
statehood are just starting add up. In addition, the study

алуға мүмкіндік береді және осыған байланысты
құқықтық мемлекеттің негізі қалыптастырып
жатқан елдер үшін пайдалы болуы мүмкін.
Сонымен қатар, пәнді зерттеу студенттердің
құқықтық (заңи) ойлауды қалыптастыруға
байланысты кәсіби құзыреттерін иеленуіне
ықпал етеді, оқуға ынталандырады, қарамақайшы құқықтық жағдайлар бойынша өздерінің
құқықтық
позицияларын
орнықтыруға
ынталандырады.
Күтілетін оқу нәтижелері
Бұл пәнді оқыған студенттер:
Білуі керек:
• конституциялық заң институттарын қозғайтын
жалпы теориялық ережелерін;
•
жеке
тұлғаның
құқықтары
мен
бостандықтарының мазмұны, оларды қорғаудың
отандық
және
халықаралық
құқықтық
механизмдерін;
• шет елдердегі жоғары және жергілікті басқару
органдарын ұйымдастыру және олардың жұмыс
істеуінің құқықтық негіздері, олардың өзара ісқимылының құқықтық негіздерін;
• заманауи елдерде жоғары және жергілікті
үкімет органдарының ұйымы мен қызметінің
нормативтік базасы.
Меңгеруі керек:
• шетел мемлекеттерінің конституциялық
актілерін түсіндіру;
• шет елдердің конституциялық заңдарында
жалпы және нақты анықтау;
• Ғылыми мақалаларды жазу кезінде дамыған
елдердің тәжірибесін қолдану;
Оқу нәтижелері бойынша бакалавр дағдыға
ие болуы керек
- конституциялық мәселелер бойынша ауызша
мәлімдемелер, оның ішінде қарсыластық
процедураларда, ауызша дауларда олардың
көзқарасын пікірталасқа түсу және қорғау;
талқылау, іскерлік келіссөздер, медиация,
қатысушылар
арасындағы
құқықтық
келіспеушіліктерге жету үшін, топтық басқару;

строе, основных политико-правовых институтах,
их роли в механизме разделения власти, в
обеспечении прав и свобод граждан, и в этом
отношении он может быть полезным для стран, в
которых основы правовой государственности
только начинают складываться. Кроме того,
изучение
дисциплины
способствует
приобретению студентами профессиональных
компетенций, связанных с формированием
правового (юридического) мышления, развивает
мотивацию к обучению, стимулирует выработку
собственных правовых позиций по спорным
правовым ситуациям.
Ожидаемые результаты изучения:
Студенты, изучившие данную дисциплину,
должны:
Знать:
 общие
теоретические
положения,
затрагивающие институты конституционного
права;
 содержание прав и свобод личности,
внутригосударственные
и
международноправовые механизмы их защиты;
 правовые
основы
организации
и
функционирования высших и местных органов
государственной власти в зарубежных странах,
правовые основы их взаимодействия;
 нормативно-правовую базу организации и
деятельности высших и местных органов власти в
современных странах.
Уметь:
 разъяснять
конституционные
акты
зарубежных стран;
 выявлять
общее
и
особенное
в
конституционном законодательстве зарубежных
стран;
 применять опыт развитых стран при
написании научных работ;
По результатам обучения бакалавр должен
обладать навыками
- устных выступлений по конституционным
проблемам, в том числе, в состязательных
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of discipline contributes to the acquisition by students
of professional competencies related to the formation
of legal (legal) thinking, develops motivation for
learning, and stimulates the development of their own
legal positions in controversial legal situations.
Expected Study Results:
Students who have studied this discipline should:
Know:
• general theoretical provisions affecting the
institutions of constitutional law;
• the content of the rights and freedoms of the
individual, domestic and international legal
mechanisms for their protection;
• the legal basis for the organization and functioning of
higher and local government bodies in foreign
countries, the legal basis for their interaction;
• The regulatory framework for the organization and
activities of higher and local authorities in modern
countries.
Be able to:
• clarify the constitutional acts of foreign countries;
• identify the general and special in the constitutional
legislation of foreign countries;
• apply the experience of developed countries when
writing scientific papers;
According to the results of training, the bachelor
should have skills
- oral speeches on constitutional issues, including in
adversarial procedures, arguing and upholding one's
point of view in oral controversy;
- conducting discussions, business negotiations,
mediation in order to achieve a compromise by
participants in a legal conflict, team management;
- preparation of expert opinions;
- advising citizens on legal issues.
Students who have studied this discipline must master
the skills to interpret the norms of the Constitution, to
conduct an examination of regulatory legal acts for
constitutionality.
According to the results of training, the bachelor
must master the following competencies:
- general cultural competencies (CC):

- сараптамалық қорытынды дайындау;
- азаматтарға құқықтық мәселелер бойынша
кеңес беру.
Осы пәнді оқыған студенттер Конституция
нормаларын түсіндіру дағдыларын меңгеруі тиіс,
нормативтік
құқықтық
актілерді
конституциялылық тақырыбына сараптамадан
өткізу керек.
Оқудың қорытындысы бойынша бакалавр
келесі құзыреттерді меңгеруі тиіс:
- жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):
болашақ
мамандықтарының
әлеуметтік
маңыздылығын түсіну, кәсіби құқықтық сананың
жеткілікті деңгейі болуы қажет;
адвокаттың этикалық қағидаттарын сақтауға,
кәсіби міндеттерін адал орындауға қабілеті
болуы;
ойлау мәдениетіне ие, ақпарат жинау, талдау,
қабылдау,мақсаттар қою және оған қол жеткізу
жолдарын таңдау;
ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық түрде
дұрыс, ақылға қонымды және анық түрде жасай
алатын;
- кәсіби құзыреттілік (КҚ):
қылмыстарды
және
басқа
да
құқық
бұзушылықтарды анықтауға, жолын кесуге,
ашуға және тергеуге қабілеттілігі;
құқық бұзушылықтардың алдын-алуды жүзеге
асыра алатын, оларды жасаудың себептері мен
жағдайларын анықтау және жою;
сыбайлас жемқорлықты анықтауға, оны
бағалауға және оның жолын кесуге көмектесіуі
қажет.
Бағдарлама жетекшісі: сеньор-лектор Тлеуов
Т.М.

процедурах, аргументирования и отстаивания
своей точки зрения в устной полемике;
- ведения дискуссии, деловых переговоров,
осуществления
посредничества
с
целью
достижения
компромисса
участниками
юридического
конфликта,
управления
коллективом;
- составления экспертных заключений;
- консультирования граждан по правовым
вопросам.
Студенты, изучившие данную дисциплину,
должны овладеть навыками по толкованию норм
Конституции,
проведению
экспертизы
нормативных правовых актов на предмет
конституционности.
По результатам обучения бакалавр должен
овладеть следующими компетенциями:
- общекультурные компетенции (ОК):
осознавать социальную значимость своей
будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания;
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста;
владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
- профессиональные компетенции (ПК):
способен выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления
и
иные
правонарушения;
способен
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению;
способен
выявлять,
давать
оценку
коррупционного поведения и содействовать его
пресечению.
Руководитель программы: к.ю.н., профессор
Караев А.А.
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to realize the social significance of his future
profession, has a sufficient level of professional legal
awareness;
able to conscientiously fulfill professional duties,
comply with the principles of ethics of a lawyer;
owns a culture of thinking, is capable of generalizing,
analyzing, perceiving information, setting goals and
choosing ways to achieve it;
able to logically correctly, reasonedly and clearly build
oral and written speech;
- professional competencies (PC):
able to detect, suppress, disclose and investigate
crimes and other offenses;
able to prevent offenses, identify and eliminate the
causes and conditions conducive to their commission;
able to identify, evaluate corruption behavior and
contribute to its suppression.
Program Manager: Ph.D., Professor Karaev A.A.

SS 3305 /
SE 3305/ JE
3305

Пән аталуы: Сот сараптамасы.
Кредит саны(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиттер:
Қазақстан
Республикасы
Қылмыстық
процесі,
азаматтық
процесс,
әкімшілік құқық.
Постреквизиттер: қылмыстық және азаматтық
іс жүргізу практикумы.
Пән оқыу мақсаты:«Сот сараптамасы» қылмыстарды ашу, тергеу және алдын алуда
сараптамалық
құралдарды,
әдістер
мен
тәсілдерді қолдану бойынша білімнің, қабілеттік
пен дағдылардың жүйесін қалыптастыруды
мақсат етеді. Студенттерден өзінің терең
теориялық
білімдері
мен
тәжірибелік
дағдыларын қолданып, арнайы білімдерді
пайдаланып
сот
медицинасымен
және
психиатриясымен байланысты дәлелдемелерді
алу бойынша міндеттерді шешуге және аталған
салада алдын ала ескерту жұмыстарын жүргізуге
қабілетті
жоғары
білікті
мамандарды
дайындаудан тұрады.
«Сот
сараптамасы»
курсы
бойынша
студенттердің білім алу кезіндегі әлеуметтік
ролі мен мазмұнын дұрыс бағалау үшін ең
алдымен оқытудың мәнін, мазмұны мен
ақпараттық табиғатын терең түсіну қажет.
Сондықтан да курс бағдарламасы соттық
сараптама және басқа да ғылымдар саласындағы
теорияның жетістіктерін ескереді және оларды
соттық сараптаманың
криминалистикалық
бөлімдер, анықтау органдары, алдын ала тергеу
мен
соттар
қызметкерлеріне
жолдайтын
тәжірибелік
ұсыныстамаларымен
байланыстырады.
Қосымша мазмұны Сот сараптамасы курсы
бойынша
студент өзінің білімдерін сотсараптамалық зерттеу әдісі мен заттай
дәлелдемелер, құжаттар, адамның денесі мен
психикалық жай-күйі, мәйіттер, жануарлар,
үлгілер, сондай-ақ сот сараптамасы жүргізілетін
іс
материалдарында
қамтылған
сот

Название
дисциплины:
Судебная
экспертология.
Объем в кредитах(ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиты:Гражданское
процессуальное
право,
уголовно-процессуальное
право,
административное право.
Постреквизиты: Практикум по гражданскому и
уголовному процессу.
Цель изучения дисциплины: формирование у
студентов
системного
представления
о
комплексном межотраслевом институте судебной
экспертизы
в
уголовно-процессуальном,
гражданском
процессуальном
и
административном
праве
в
целях
его
эффективного применения для решения задач
судопроизводства.
Краткое содержание:
ознакомить с понятием и сущностью судебноэкспертной деятельности, ее принципами
и
основными направлениями; историей развития
судебной
экспертизы
в
Республике
Казахстан,современными напрвлениями развития
теоретических
основ
судебной
экспертизы;особенностями
правового
регулирования вопросов назначения, организации
и
производства
судебных
экспертиз
в
судопроизводстве Казахстана, правовом статусом
судебного эксперта, методическими и этическими
аспектами
производства
судебной
экспертизы;особенностями
формулирования
выводов эксперта эксперта;оценки заключения
судебного эксперта как средства доказывания в
уголовном, гражданском и административном
судопроизводстве.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:
-основные понятия дисциплины;
-правовые основы
и принципы судебноэкспертной деятельности;
- содержание судебно- экспертной деятельности и
его направления;
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Name of discipline:Judicial Expertology.
Amount of credits(ECTS): 5 (2 + 1 + 0).
Prerequisites: Civil procedural law, criminal
procedural law, administrative law.
Post requisites: Workshop on civil and criminal
proceedings.
The purpose of the study of discipline: the formation
of students' systemic understanding of the complex
interdisciplinary institute of forensic examination in
criminal procedure, civil procedural and administrative
law in order to effectively apply it to solve problems of
legal proceedings.
Summary:
to acquaint with the concept and essence of forensic
science activity, its principles and main directions; the
history of the development of forensic science in the
Republic of Kazakhstan, the modern directions of the
development of the theoretical foundations of forensic
examination; features of the legal regulation of the
appointment, organization and production of forensic
examinations in the judiciary of Kazakhstan, the legal
status of a forensic expert, methodological and ethical
aspects of the conduct of a forensic examination;
features of the formulation of conclusions of an expert
expert; assessing the opinion of a forensic expert as a
means of evidence in criminal, civil and administrative
proceedings.
Expected Study Results:
Knowledge:
-basic concepts of discipline;
-legal foundations and principles of forensic science;
- content of forensic activities and its direction;
- organization of forensic activities;
- the concept of the subject, object, tasks of the forensic
examination;
- subjects of forensic activity;
- legal status of a forensic expert;
- the appointment of a forensic examination;
- general provisions of the methodological foundations
of forensic examination;
- conclusion of the forensic expert and his assessment

сараптамасының
нысанасына
жататын
мәліметтерді қарау барысында туындайтын
міндеттерді шешуде өз бетімен шығармашылық
түрде қолдануы керек. Сот сараптамасы
аясындағы білімдер әртүрлі тергеу әрекеттерін
жүргізу барысында кеңінен қолданылуда
Студенттер оқу үрдісі барысында сот сарапшысы
сот-сараптамасын жүргізу кезінде өзінің арнаулы
ғылыми біліміне негізделген, объектілерді жанжақты, толық және объективті зерттеу үшін
барлық шараларды қолдануға міндетті екенін
ұғынуы қажет.
Күтілетін оқу нәтижелері:
Оқу үрдісінің барысында сараптық және құқық
қорғау органдарының қылмыстарды ашу, тергеу
және алдын алу бойынша алдыңғы қатарлы
тәжірибесін зерттеу қарастырылған.
Аталмыш пәнді жүргізудің мақсаты алдын ала
тергеу және сотта сот сараптамасын тағайындау
туралы білімдерді тиімді пайдалануды оқыту
болып табылады.
- сот сараптамасы ғылымының әдістері мен
мазмұнын жоғары деңгейде пайдалануды
қалыптастыру;
- оқытылатындарға сот сараптамасы пәнін оқуда
құқықтық мәдениетін дамытуды қалыптастыру.
Жалпымәдени өкілеттіліктер:
 өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік
маңыздылығын түсіну, құқықтық түсінудің
жоғары білімдік деңгейңн меңгеру (ЖӨ-1);
 өзінің қызметтік міндеттерін адал орындауды
білу, заңгердің мәдени қағидаларын қолдану
(ЖӨ-2);
 мәдени ойлау қабілеттілігімен ие болу, оның
белгілі бір дәрежеге жету мақсатына оны таңдау,
толығымен талдау қабілеттілігімен ие болу (ЖӨ3);
 логикалық дұрыс, анық, нақты жазбаша және
ойлау қабілеттілігін дұрыс жеткізе білу (ЖӨ-4);
 қызметкерлермен жұмыста белгілі бір
кооперациялар жасауда мәдени мінездің болуы
(ЖӨ-5);

- организацию судебно- экспертной деятельности;
- понятие предмета, объекта, задач судебной
экспертизы;
- субъекты судебно- экспертной деятельности;
- правовой статус судебного эксперта;
- назначение судебной экспертизы;
- общие положения методических основ судебной
экспертизы;
- заключение судебного эксперта и его оценка
лицом, назначившим судебную экспертизу
Умения:
-различать экспертизу и судебную экспертизу;
определять
предмет,
объекты,
задачи
определенного рода, вида судебной экспертизы;
-находить различия между различными видами
судебных экспертиз дифференцированных по
процессуальным основаниям;
-составить постановление о назначении судебной
экспертизы определенного рода, вида;
-определить органы и лица, которым может быть
поручено производство судебной экспертизы;
-оценить современные возможности судебной
экспертизы;
-грамотно сформулировать задание эксперту;
-критически оценить результаты проведенного
экспертом исследования и сформулированные им
выводы;
- использовать заключение эксперта в процессе
доказывания по конкретному делу.
Навыки:
-определения
конкретного вида
судебной
экспертизы (объект, предмет, методики, задачи); анализа содержания и структуры процессуальных
документов, связанных с назначением и
производством судебной экспертизы;
- системной оценкой экспертного заключения
Компетенции:
Общекультурные компетенции :
- осознать социальную и правовую значимость
профессии судебного эксперта;
-соблюдать этические правила профессии,
добросовестно исполнять обязанности судебного
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by the person who appointed the forensic examination
Be able to:
-Distinguish between forensics and forensics;
- determine the subject, objects, tasks of a certain kind,
type of forensic examination;
-to find differences between different types of forensic
examinations differentiated on procedural grounds;
-to make a decision on the appointment of a forensic
examination of a certain kind, type;
- determine the bodies and persons who may be
entrusted with the production of forensic examination;
-to evaluate the modern capabilities of forensic
examination;
- correctly formulate the task to the expert;
-critically evaluate the results of the research conducted
by the expert and the conclusions formulated by him;
- use the expert’s opinion in the process of proving in a
particular case.
Skills:
-definitions of a specific type of forensic examination
(object, subject, methods, tasks); - analysis of the
content and structure of procedural documents related
to the appointment and conduct of a forensic
examination;
- systematic assessment of expert opinion
Competencies:
General cultural competencies:
- to realize the social and legal significance of the
profession of a forensic expert;
-to observe the ethical rules of the profession,
conscientiously fulfill the duties of a forensic expert;
- own a culture of thinking, the ability to generalize,
analyze, perceive information, set goals and choose
ways to achieve it;
- the ability to logically true, reasoned and clearly build
oral and written speech;
- have an intolerant attitude towards corrupt behavior;
-the ability to use the basic principles and methods of
the social, humanitarian and economic sciences in
solving professional problems;
- the ability to analyze socially significant problems
and processes;

 сыбайлас жемқорлыққа жат көзбен қарау, заң
мен құқыққа жақсы көз қарспен қарау (ЖӨ-6);
 өзін өзі дамытуға тырысу, өзінің білімі мен
деңгейін көтермелеуге тырысу (ЖӨ-7);
 әлеуметтік және қызметтік тапсырмаларды
шешу барысында әлеуметтік, гуманитарлық
және экономикалық ғылымдардың әдістері мен
тәсілдерін қолдана білу (ЖӨ-8);
 әлеуметтік маңызы бар сұрақтар мен
процестерді шешуде талдау қабілеттілігіне ие
болу (ЖӨ-9);
 заманауи ақпараттық қоғамның дамуына
ақпараттың маңызы мен мазмұнын түсіне білу,
осы процесте олардың қауіптілігі мен қатерін
түсіне білу, ақпараттық қауіпсіздік пен
мемлекеттік
құпияны
қорғауда
негізгі
талаптарды орындай білу (ЖӨ-10);
 ақпаратты өңдеу, сақтау, алудың негізгі
әдістері мен құралдарымен меңгере білу,
ақпаратпен жұмыс істеу тәсілі ретінде
компютермен жұмыс істей білу (ЖӨ-11);
 жаһандық компьтерлік жүйеде ақпараттармен
жұмыс істей білу (ЖӨ-12);
 шет тілімен жоғары деңгейде сөйлесе алу
қабілеттілігіне ие болу (ЖӨ-13);
 салауатты өмір салты қағидасына ие болу,
спорттық,
мәдени,
дене
сабақтарына
қатысу.(ЖӨ-14)
- кәсіби өкілеттіліктер (КӨ):
 өзінің қызметтік қабілеттілігіне байланысты
нормативтік құқықтық актілерді өңдеуге біліміне
сай қатысу (КӨ-);
 құқықтық мәдениет және құқықтық ойлау,
құқықтық сананың негізіне сай қызметтік
қабілеттілігін игере білу (КӨ-2);
 құқық субъектілерінің заңнаманы сақтауды
қамтамасыз ету (КӨ-3);
 заңға сәйкес шешім қабылдау және құқықтық
әрекеттер жасау (КӨ-4);
 нормативтік құқықтық актілерді қолдана білу,
қызметтінде материалдық және процестік

эксперта ;
-владеть культурой мышления, способность к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
- способность логически верно, аргументировано
и ясно строить устную и письменную речь;
- иметь нетерпимое отношение к коррупционному
поведению ;
-способность использовать основные положения
и методы социальных, гуманитарных и
экономических
наук
при
решении
профессиональных задач;
- способность анализировать социально значимые
проблемы и процессы;
-владеть основными методами, способами и
средствами получения, хранения и переработки
информации, навыками работы с компьютером
как средством управления информацией;
профессиональные компетенции:
осуществлять
судебноэкспертную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
- способность обеспечивать
соблюдение
законодательства субъектами, назначающими
судебную экспертизу и участвующие или
присутствующие в ее производстве;
-применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в судебно- экспертной
деятельности;
способность
юридически
грамотно
квалифицировать факты и обстоятельства;
- владеть навыками подготовки юридических
документов ( ходатайств и др.);
-способность правильно и полно отражать
результаты судебно- экспертной деятельности в
юридической документации;
-способность правильно толковать различные
правовые акты;
- способность давать консультации по вопросам
судебно- экспертной деятельности.
Руководитель программы: асс.проф.,к.ю.н.
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- master the basic methods, methods and means of
obtaining, storing and processing information,
computer skills as a means of information
management;
professional competencies:
- carry out forensic activities based on a developed
legal consciousness, legal thinking and legal culture;
- the ability to ensure compliance with the law by
entities that order a forensic examination and
participate or are present in its proceedings;
-apply regulatory legal acts, implement substantive and
procedural law in forensic activities;
- the ability to legally correctly qualify facts and
circumstances;
- have skills in preparing legal documents (petitions,
etc.);
-the ability to correctly and fully reflect the results of
forensic science activities in legal documentation;
-the ability to correctly interpret various legal acts;
- the ability to provide advice on forensic issues.
Program Manager: Associate prof., Ph.D. Mushatova
K.A.
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Not 3306/
Not 3306
/Not 3306

құқықтың нормаларын іске асыра білу (КӨ-5);
 жағдайлар мен фактілерді құқықтық дұрыс
саралай білу (КӨ-6);
 құқықтық
құжаттарды
дайындау
қабілеттілігіне ие болу (КӨ-7);
 мемлекет пен қоғамның, жеке адамның
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде және заңдылықты
сақтауда лауазымдық міндеттерді атқара білу
(КӨ-8);
 адам мен азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын қорғау, мүдделері мен көз
қарастарын сыйлау білу (КӨ-9);
 қылмыстард
мен
басқада
құқық
бұзушылықтарды тергеу және ашу, анықтау,
алдын ала білу (КӨ-10);
 құқық бұзушылықтарды ескерту, алдын алу,
олардың пайда болу мен жасалу себептерін
анықтау (КӨ-11);
 сыбайлас жемқорлыққа баға беру, оның
алдын алуға ат салысу (КӨ-12);
 құқықтық және басқада құжаттарды толтыру
барысында өзінің қызметтік қабілеттілігін
пайдалана білу (КӨ-13);
 нормативтік құқықтық актілерге құқықтық
сараптама жүргізуге қатысу, сонымен қатар
сыбайлас жемқорлық қылмысы пайда болуын
себеп болатын жағдайларды анықтауға қатысу
(КӨ-14);
 әр түрлі құқықтық актілерді талқылау
қабілеттілігіне ие болу (КӨ-15);
 нақты құқықтық қызметке кеңестер мен
сараланған құқықтық қорытынды бере білу (КӨ16);
 құқықтық тәрбиелеуді ұқыпты іске асыра білу
(КӨ-17).
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Н.Д. Тлешалиев
Пән аталуы: Нотариат.
Кредит саны(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиттер:
Мемлекет және құқық
теориясы, Азаматтық құқық (Жалпы, Ерекше

Мушатова К.А.

Название дисциплины: Нотариат.
Объем в кредитах(ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиты:
Теориягосударства
и
права,Гражданское право РК(Части Общая и
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Name of discipline: Notary.
The amount of credits(ECTS): 5 (2+1+0).
Prerequisites: Theory of State and Law, Civil Law of
the Republic of Kazakhstan (General and Special

бөлімдер), ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы.
Постреквизиттер:Азаматтық іс жүргізудегі
адвокат;
Азаматтық-құқықтық
дауларды
реттеудің баламалы тәсілдері; Халықаралық
азаматтық процесс.
Пән оқыту мақсаты: студенттерде қазіргі
таңдағы нотариаттық құқық саласында терең
теориялық білім кешенін қалыптастыру және
осының негізінде оған болашақ практикалық,
ғылыми және педагогикалық қызметінде қажетті
білім, дағдыларға үйрету.
Қысқаша мазмұны: нотариаттыңтүсінігі мен
міндеттері; Қазақстан Республикасында нотариат
қызметі мен ұйымдастырылуының қағидалары;
нотариаттық іс жүргізу; нотариустар мен
уәкілетті
лауазымды
тұлғалар
жасайтын
нотариаттық іс әрекеттер; нотариаттық іс
әрекеттерді
жасаудың
негізгі
ережелері;
мәмілелерді
куәландыру;
өсиеттерді
куәландырудың негізгі ережелері; мұраға құқық
туралы және ортақ бірлескен меншікте үлеске
меншік құқығы туарлы куәлік беру; мүлікті
иеліктен алуға тиым салу және тиымды алып
тастау;
құжаттарды
нотариаттық
куәландыру;даусыз
фактілерді
куәландыру;
депозитке ақша қабылдау; теңіз наразылығы
нотариаттық
әрекет
ретінде;
вексель
наразылығын жасау тәртібі; құжаттар мен бағалы
қағаздарды сақтауға қабылдау; дәлелдемелерді
қамтамасыз ету; нотариустың басқа мемлекеттің
құқық нормаларын қолдануы.
Күтілетін оқу нәтижелері: «ҚР нотариат» оқу
бағдарламасын меңгеру нәтижесінде студент осы
пән саласында теориялық және практикалық
білімдерге еркін ие болады; азаматтық, отбасы,
еңбек және ұлттық құқықтың өзге салаларының
нормаларын талдау жөнінде дағдыға қабілетті
болады; нақты нотариаттық оқиғалар бойынша
шешім қабылдау жөнінде дағдыны қолдана
алады.
Пәнді меңгеру нәтижесінде студент ие болуы
тиіс:

Особенная);Гражданское процессуальное право
РК.
Постреквизиты:Адвокат
в
гражданском
процессе;Альтернативные
способы
урегулирования гражданско-правовых споров;
Международный гражданский процесс.
Цель преподавания дисциплины «Нотариат
Республики
Казахстан»:
формирование
у
студента комплекса глубоких теоретических
знаний в области современного нотариального
права и привитие на этой основе прочных
навыков и умений, необходимых ему в
дальнейшей
практической,
научной
и
педагогической деятельности.
Краткое содержание дисциплины определяют
следующие вопросы:
понятие и задачи
нотариата; принципы организации и деятельности
нотариата в Республике Казахстан; нотариальное
делопроизводство;
нотариальные
действия,
совершаемые нотариусами и уполномоченными
должностными лицами; основные правила
совершения
нотариальных
действий;
удостоверение
сделок;
основные
правила
удостоверения завещаний; выдача свидетельств о
праве на наследство и о праве собственности на
долю в общей совместной собственности;
наложение и снятие запрещения отчуждения
имущества;
нотариальное
удостоверение
документов; удостоверение бесспорных фактов;
принятие в депозит денег; морской протест как
нотариальное действие; порядок совершения
протеста векселя; принятие на хранение
документов и ценных бумаг; обеспечение
доказательств; применение нотариусом норм
права других государств.
Ожидаемые результаты изучения: по итогам
освоения учебной программы «Нотариат» студент
свободно
владеет
теоретическими
и
практическими знаниями в области данной
дисциплины; способен проявить умения в части
анализа
норм
гражданского,
семейного,
трудового и др. отраслей национального
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Parts); Civil Procedure Law of the Republic of
Kazakhstan.
Postrequisites: Lawyer in CivilProcedure; Alternative
Ways of Settlement of Civil Law Disputes;
International Civil Procedure.
The purpose of teaching the academic discipline
"Notary of the Republic of Kazakhstan": the
formation of a student's complex of deep theoretical
knowledge in the field of modern notary law and
instilling on this basis strong skills and abilities
necessary for further practical, scientific and
pedagogical activities.
Summary of the discipline is defined by the
following issues: concept and tasks of a notary;
principles of organization and activities of a notary in
the Republic of Kazakhstan; notarial office work;
notarial acts performed by notaries and authorized
officials; basic rules for notarial acts; certification of
transactions; basic rules for certification of wills;
issuance of certificates of inheritance and ownership of
a share in common joint property; imposing and lifting
the ban on alienation of property; notarial certification
of documents; certification of undisputed facts;
acceptance of money as a deposit; maritime protest as a
notarial act; procedure for protest of a bill of exchange;
acceptance for storage of documents and securities;
provision of evidence; application of norms of law of
other states by a notary.
Expected results of studying: at the end of the course
"Notary" the student is fluent in theoretical and
practical knowledge in the field of the given discipline;
is capable to show skills concerning the analysis of
norms of civil, family, labour and other branches of the
national legislation; to apply skills concerning
decision-making on concrete notarial situations.
As a result of mastering the discipline, the student must
acquire:
Knowledge concerning:
1) essence, content, basic concepts and categories of
the notary institute;
2) classification of notarial actions and subjects of
notarial activity;

Білім:
1) нотариат институтының негізгі ұғымдары мен
категорияларының мәні, мазмұны;
2) нотариаттық әрекеттер мен нотариаттық
қызмет субъектілерінің жіктелуі;
3)
нотариаттық
рәсімдер,
нотариаттық
әрекеттерді жасау ережелері;
4) нотариаттық іс жүргізуге талаптар;
5) мәмілелер мен өсиеттерді куәландыру
ерекшеліктері.
Іскерлігі:
1) нотариаттық құқықтың негізгі ұғымдары мен
категорияларын сауатты пайдалану;
2) заңи фактілерді, құжаттарды, мән жайларды
талдау және талдау негізінде нотариаттық іс
әрекет пәнін анықтау
3) нотариаттық процесте материалдық және
процессуалдық құқық нормаларын талдау,
түсіндіру және дұрыс қолдану;
4) заңнамаға қатаң сәйкестікте шешім қабылдау
және заңи әрекеттер жасау;
5) нотариаттық актілер мен процессуалдық
құжаттарды дұрыс құрастыру және рәсімдеу.
Дағдысы:
1) нотариаттық қызметті реттейтін нормативтік,
өзге
құқықтық
актілермен,
құжаттармен
жұмыстар;
2) нотариаттық қызметтің реестрлерімен және
журналдарымен, құжаттамамен жұмыс;
3) нотариаттық актілерді әзірлеу.
Құзыреттер:жалпымәдени құзыреттер(ЖҚ):
өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік
маңыздылығын түсіну, құқықтық түсінудің
жоғары білімдік деңгейін меңгеру;
өзінің қызметтік міндеттерін адал орындауды
білу, заңгердің мәдени қағидаларын қолдану;
мәдени ойлау қабілеттілігімен ие болу, оның
белгілі бір дәрежеге жету мақсатына оны таңдау,
толығымен талдау қабілеттілігімен ие болу;
логикалық дұрыс, анық, нақты жазбаша және
ойлау қабілеттілігін дұрыс жеткізе білу;
қызметкерлермен жұмыста белгілі бір

законодательства;
применить
навыки
относительно принятия решений по конкретным
нотариальным ситуациям.
В результате освоения дисциплины студент
должен приобрести:
Знания относительно:
1) сущности, содержания, основных понятий и
категорий института нотариата;
2) классификации нотариальных действий и
субъектов нотариальной деятельности;
3) нотариальной процедуры, правил совершения
нотариальных действий;
4)
требований
к
нотариальному
делопроизводству;
5) особенностей удостоверения сделок и
завещаний.
Умения:
1) грамотно оперировать основными понятиями и
категориями нотариального права;
2)
анализировать
юридические
факты,
документы, обстоятельства и на основании
анализа устанавливать предмет нотариального
действия;
3) анализировать, толковать и правильно
применять
нормы
материального
и
процессуального права в нотариальном процессе;
4) принимать решения и совершать юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законодательством;
5)
правильно
составлять
и
оформлять
нотариальные акты и процессуальные документы.
Навыки:
1) работы с нормативными, иными правовыми
актами,
документами,
регулирующими
нотариальную деятельность;
2) работы с документацией, реестрами и
журналами нотариальной деятельности;
3) изготовления нотариальных актов.
Компетенции: общекультурные компетенции
(ОК):
осознает социальную значимость своей
будущей профессии, обладает достаточным
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3) notarial procedure, rules for notarial acts;
4) requirements to notarial records management;
5) peculiarities of certifying transactions and wills.
Ability:
1) competently operate the basic concepts and
categories of notarial law;
2) analyze legal facts, documents, circumstances and
on the basis of the analysis establish the subject of
notarial actions;
3) Analyze, interpret and correctly apply the rules of
substantive and procedural law in the notarial process;
4) to make decisions and perform legal acts in strict
accordance with the legislation;
5) correctly draw up and execute notarial acts and
procedural documents.
Skills:
1) Work with normative and other legal acts,
documents regulating notarial activities;
2) work with documentation, registers and journals of
notarial activity;
3) making notarial acts.
Competence:
- general cultural competencies (GC):

understands the social significance of his future
profession, has a sufficient level of professional legal
awareness;

is able to perform professional duties in good
faith and observe the principles of lawyer ethics;

has a culture of thinking, is able to generalize,
analyze, perceive information, set goals and choose
ways to achieve it;

is able to logically correctly, argumentatively and
clearly formulate oral and written speech;

has a culture of behavior, is ready for cooperation
with colleagues, teamwork;

has an intolerant attitude towards corrupt
behaviour, respects the law;

strives for self-development, improvement of his
qualification and skills;

is able to use basic provisions and methods of
social, humanities and economic sciences in solving
social and professional tasks;

кооперациялар жасауда мәдени мінездің болуы;
сыбайлас жемқорлыққа жат көзбен қарау, заң
мен құқыққа жақсы көзқараспен қарау;
өзін өзі дамытуға тырысу, өзінің білімі мен
деңгейін көтермелеуге тырысу;
әлеуметтік және қызметтік тапсырмаларды
шешу барысында әлеуметтік, гуманитарлық
және экономикалық ғылымдардың әдістері мен
тәсілдерін қолдана білу;
әлеуметтік маңызы бар сұрақтар мен
процестерді шешуде талдау қабілеттілігіне ие
болу;
заманауи ақпараттық қоғамның дамуына
ақпараттың маңызы мен мазмұнын түсіне білу,
осы процесте олардың қауіптілігі мен қатерін
түсіне білу, ақпараттық қауіпсіздік пен
мемлекеттік
құпияны
қорғауда
негізгі
талаптарды орындай білу;
ақпаратты өңдеу, сақтау, алудың негізгі
әдістері мен құралдарымен меңгере білу,
ақпаратпен жұмыс істеу тәсілі ретінде
компютермен жұмыс істей білу;
жаһандық компьтерлік жүйеде ақпараттармен
жұмыс істей білу;
шет тілінде жоғары деңгейде сөйлесе алу
қабілеттілігіне ие болу;
кәсіби құзыреттер (КҚ):
нормо-шығармашылық қызметте:
өзінің қызметтік қабілеттілігіне байланысты
нормативтік құқықтық актілерді өңдеуге біліміне
сай қатысу;
құқық қолданушылық қызметте:
құқықтық мәдениет және құқықтық ойлау,
құқықтық сананың негізіне сай қызметтік
қабілеттілігін игере білу;
құқық субъектілерінің заңнаманы сақтауды
қамтамасыз ету;
заңға сәйкес шешім қабылдау және құқықтық
әрекеттер жасау;
нормативтік құқықтық актілерді қолдана білу,
қызметтінде материалдық және процестік
құқықтың нормаларын іске асыра білу;

уровнем профессионального правосознания;
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста;
владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе;
имеет
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону;
стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
способен использовать основные положения и
методы
социальных,
гуманитарных
и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;
способен анализировать социально значимые
проблемы и процессы;
способен понимать сущность и значение
информации
в
развитии
современного
информационного общества, сознавать опасности
и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны;
владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации,
имеет
навыки
работы
с
компьютером
как
средством
управления
информацией;
способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях;
владеет
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном
языке;
профессиональные компетенции (ПК):
в нормотворческой деятельности:
способен
участвовать
в
разработке
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is able to analyze socially significant issues and
processes;

is able to understand the essence and significance
of information in the development of modern
information society, to understand the dangers and
threats arising in this process, to comply with basic
requirements of information security, including the
protection of state secrets;

possesses the basic methods, ways and means of
reception, storage, processing of information, has the
skills to work with the computer as a means of
information management;

is capable of working with information in global
computer networks;

possesses the necessary skills of professional
communication in a foreign language;
professional competencies:
in rule-making:
• able to participate in the development of regulatory
legal acts in accordance with the profile of their
professional activities;
in law enforcement:
• able to carry out professional activities based on a
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
• able to ensure compliance with legislation by subjects
of law;
• able to make decisions and take legal actions in strict
accordance with the law;
• able to apply normative legal acts, implement the
norms of substantive and procedural law in notarial
activities;
• able to legally correctly qualify facts and
circumstances;
• has skills in preparing notarial acts;
in expert advisory work:
- ready to take part in conducting legal expertise of
draft regulatory legal acts, including for the purpose of
identifying provisions in them that contribute to the
creation of conditions for corruption;
- is able to interpret various legal acts;
- is able to provide qualified legal opinions and advice

жағдайлар мен фактілерді құқықтық дұрыс
саралай білу;
нотариаттық актілерді дайындау дағдысына ие
болу;
сараптамалық-кеңестік қызметте:
нормативтік
құқықтық
актілердің
жобаларының құқықтық сараптамасын жүргізуге
қатысуға әзір болу, соның ішінде сыбайлас
жемқорлық қылмысы пайда болуын себеп
болатын жағдайларды анықтауға қатысуға дайын
болу;
әр түрлі құқықтық актілерді талқылау
қабілеттілігіне ие болу
нотариаттық
қызмет
саласында
білікті
құқықтық қорытындылар мен кеңестер беруге
қабілетті.
Аталған мақсаттар кез келген кәсіби ортада
студенттің қазіргі заманға сай бейімделуінің
алғышарты болып табылатын кәсіби құзыреттер
мен жалпы мәдени (кәсібиден жоғары)
құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Максатов Н.Р.

нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
в правоприменительной деятельности:
способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства субъектами права;
способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
способен применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального
права
в
нотариальной
деятельности;
способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
владеет навыками подготовки нотариальных
актов;
в экспертно-консультационной деятельности:
готов принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции;
способен толковать различные правовые акты;
способен
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в сфере
нотариальной деятельности.
Постановка данных целей направлена на
формирование профессиональных компетенций и
общекультурных (надпрофессиональные)
компетенций, являющиеся предпосылкой для
своевременной адаптации студента в любой
профессиональной среде.
Руководитель
программы:
к.ю.н.,
ассоц.проф.Тлегенова Ф.А.
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in the field of notarial activities.
These objectives are aimed at forming professional and
general cultural (pre-professional) competencies which
are a prerequisite for the timely adaptation of the
student in any professional environment.
Head of the educational program:Candidate of
Juridical Sciences, Associate Professor F.A.
Tlegenova

YuYu 3306
/YuYu
3306/ JJ
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Пән аталуы: Ювеналдық юстиция.
Кредит саны(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиттер:
мемлекет
және
құқық
теориясы,ҚРКонституяилық
құқық,ҚР
Қылмыстық құқығы (жалпы және ерекше
бөлімдер), азаматтық құқық жалпы бөлім, отбасы
құқығы, әйел және бала құқықтары.
Постреквизиттер:. жоқ
Пән оқыту мақсаты: Қазіргі уақытта
Қазақстанда жас ұрпақты жағымсыз факторлар
әсерінен қорғауды қамтамасыз ету үшін және
жас
ұрпақтың
дамуы
үшін
барлық
алғышарттарды
құруда
ювеналды
әділет
органдарын құрудың өткір қажеттілігі туындады.
Кәмелетке толмағандар істері бойынша іс
жүргізудің, қылмыстық іс жүргізудің барлық
кезеңінде ауқымды мағынасы бар, яғни онымен
жеткіншек келешегі байланысты, ол әлі тұлға
түрінде қалыптаспады және ол, оны қоршаған
ортаға, сол сияқты отбасының материалдық және
моральдық жағдаймен тәуелді. Кәмелетке
толмағандармен құқық бұзушылар санатында ең
кеңінен тараған – бұл жалпы бағытымен
тұрақталмаған жас жеткіншектер, олар оң және
жағымсыз да қылықтарға тез еліктейді.
Қысқаша мазмұны: Өркениетті елдерде сот ісін
жүргізу нысанында сүрінген балаға көмекпен
«қол ұшын беру» жүзден астам жылдар бойы
белгілі: кәмелетке толмағандар үшін ювеналды
соттар (латын сөзінен «ювеналий»- жастық)
ювеналды әділет жүйесіне енген. Ювеналды
әділет - кәмелетке толмағандар үшін сот
төрелігінің ерекше жүйесі. Бұл жүйенің негізінде
«parens patrie» доктрина жатыр, осыған орай
кәмелетке толмағандар үшін оларға зиян келтіру
ортадан және қауіп төну тәртібінен сақтай
отырып мемлекет қамқоршы немесе жауапты
тұлға болып келеді. Бұл тәсіл екі идеямен
негізделген: жеткіншектер өздерінің дамуында
өзінің нақты қылықтарын ұғуға және оған толық
жауап тартуына әлі қабілетсіз; жеткіншектің жас
мөлшеріне қарап оны әлі қайта тәрбиелеуге

Название дисциплины: Ювенальная юстиция.
Объем в кредитах(ECTS):5 (2+1+0)
Пререквизиты: Теория государства и права,
Конституционное право, Уголовное право. Часть
Общая, Уголовное право, Часть Особенная,
Гражданское право. Часть Общая, Семейное
право, Права женщин и детей
Постреквизиты: нет.
Цель изучения дисциплины:формирование у
студента комплекса глубоких теоретических
знаний по правильному пониманию основных
положений защита прав детей, глубокого
усвоения
проблем
восстановительного
правосудия в отношении несовершеннолетних
правонарушителей, изучения зарубежного опыта
в данной области и привитие на этой основе
прочных навыков и умений, необходимых ему в
дальнейшей
практической,
научной
и
педагогической деятельности.
Краткое
содержание:изучение
истории
становления ювенальной юстиции как в
общемировом масштабе, так и в рамках
законодательства РК, механизмов защиты
трудовых, жилищных и иных прав и свобод
несовершеннолетних,
предупреждения
преступности несовершеннолетних, а также
административных,
уголовно-правовых
и
процессуальных мер по защите интересов детей.
Ожидаемые результаты изучения: развитие
юридического мышления студентов, применение
изученного теоретического и практического
материала при формулировании и объяснении
своих идей, использование в полном объеме
накопленных знаний в соответствующих областях
своей юридической деятельности.
Знания:
- специфики и особенностей толкования и
применения норм различных отраслей права,
регулирующих защиту прав и свобод детей,
ответственность за правонарушения против
детей;
- нормативной правовой базы, которая составляет
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Name of discipline:Juvenile Justice.
The amount of credits(ECTS): 5 (2+1+0)
Prerequisites: Theory of State and Law, Constitutional
Law, Criminal Law. General Part, Criminal law,
Special Part, Civil law. General Part, Family law,
Rights of Women and Children.
Postrequisites: no.
The purpose of studying the discipline: formation of
the student's complex of deep theoretical knowledge on
the correct understanding of the basic provisions of the
protection of children's rights, deep assimilation of the
problems of restorative justice in relation to juvenile
offenders, studying foreign experience in this field and
instilling on this basis strong skills and abilities
necessary for him in further practical, scientific and
pedagogical activities.
Summary: the study of the history of juvenile justice
in global scale and in the framework of the legislation
of RK, mechanisms of protection of labor, housing and
other rights and freedoms of minors, prevention of
juvenile crime, administrative, criminal and procedural
measures to protect the interests of children.
Expected results of the study: development of legal
thinking of students, application of the studied
theoretical and practical material in formulating and
explaining their ideas, full use of the accumulated
knowledge in the relevant areas of their legal activity.
Knowledge:
- the specifics and peculiarities of the interpretation and
application of the rules of various branches of law
governing the protection of children's rights and
freedoms, and liability for offences against children;
- the normative legal framework, which forms the basis
of the existing law in general, and the qualification of
offences against children;
- sectoral principles of criminal law;
- characteristics of the elements of various offences
against children;
- the conceptual apparatus of the various branches of
law related to children's rights and freedoms.
Abilities:
- identify violations of the rights and freedoms of the

болады.
Күтілетін оқу нәтижелері: Мамандандырылған
сот ювеналды юстиция жүйесінің маңызды
звеносы
болуы
керек,
ол
Қазақстан
Республикасының Конституциясындағы сот
билігі республикадағы Конституция, заң, басқа
да нормативті актілер, халықаралық келісім
шарттар негізінде пайда болатын даулар мен
істерде кеңінен таралғандығымен дәйектеледі.
Сот кәмілетке толмағандардың құқығы мен
заңды мүдделерін қорғауға қатысты сұрақтарды
шешу кезіндегі кең мүмкіндіктерге ие. Бірақ,
мамандандырылған сотты ғана емес, әділдіктің
негізі жүйесін қалыптастыруды қарастыруды
қажет, ол қылмыстық юстиция мысалында
көрсетілген.
Білімі:
- әр құқық саласының негізгі
ұғымдарын;
- Қазақстан Республткасының конституциялық
негіздерін;
мемлекеттік
органдардың
құрылымын,
қызметін және қағидаларын;
- құқықтық және мемлекеттік құбылыстардың
мәнін, мінезін және арақатынасын;
- білімдердің біртұтас жүйесіндегі заң пәндерінің
арақатынасын және кәсіби қызметтегі құқықты
жүзеге асыру үшін маңызын;
Іскерлігі: - заңдар мен өзге де нормативтік
құқықтық
актілерді
талқылауды
және
қолдануды;
- қоғамның барлық салаларындағы заңдардың
орындалуын қамтамасыз етуді;
- фактілер мен мән-жайларды дұрыс құқықтық
квалификациялауды;
- құқықтық сипаттағы құжаттарды жасауды
және нормативтік актілердің сараптамасын
өткізуді, білікті қорытыныдылар мен кеңестер
беруді;
тікелей заңға сәйкес шешімдер
қабылдауды және өзге де заңды әрекеттер
жасауды;
- құқық бұзушылықтарды, кінәлілерді жазалау
мен жауапкершілігі шараларын анықтауды;

основу действующего права
вообще,
квалификации правонарушений против детей;
- отраслевых принципов уголовного права;

и

характеристики
составов
различных
правонарушений против детей;
- понятийного аппарата различных отраслей
права, связанных с правами и свободами ребенка.
Умения:
- выявлять нарушения прав и свобод ребенка в
различных сферах;
- квалифицировать нарушения прав и свобод
ребенка;
разграничивать
смежные
составы
правонарушений, связанных с нарушением прав и
свобод ребенка;
- анализировать порядок применения норм
уголовного права;
- формулировать конкретные задачи при
применении соответствующих норм уголовного
права.
Навыки:
- работы с необходимыми нормативными
правовыми актами, материалами практики и
правовой статистики и др.;
юридической
квалификации
уголовных
правонарушений
в
сфере
экономики
в
соответствии
с
нормами
действующего
законодательства РК.
Компетенции:
- общекультурные компетенции (ОК):
добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
иметь нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и
закону;
стремится к саморазвитию, повышению своей
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child in various areas;
- qualify violations of the rights and freedoms of the
child;
- distinguish between related offences related to the
violation of the rights and freedoms of the child;
- analyze the procedure for applying criminal law;
- formulate specific tasks when applying the relevant
criminal law norms.
Skills:
- work with necessary regulations, materials of practice
and legal statistics, etc.;
- legal qualification of criminal offenses in the sphere
of economics in accordance with the norms of current
legislation of the Republic of Kazakhstan.
Competencies:
- General cultural competence (GC):
- perform professional duties in good faith and observe
the principles of lawyer ethics;
- have a culture of thinking, the ability to generalize,
analyze, perceive information, set goals and choose
ways to achieve them;
- is able to formulate verbal and written speech
logically, argumentatively and clearly;
- have an intolerant attitude to corrupt behavior, respect
the law;
- strives for self-development, improvement of their
skills and abilities.
- professional competence (PC):
- to carry out professional activities on the basis of the
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
- make decisions and perform legal actions in strict
accordance with the law;
- apply normative legal acts, implement the norms of
substantive and procedural law in professional
activities;
- legally correctly qualify the facts and circumstances;
- have the skills to prepare legal documents;
- to respect the honor and dignity of the individual, to
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бұзылған құқықтарды қалпына келтіру үшін
қажетті шараларды қолдануды блулері тиіс.
Дағдысы: - гуманитарлық және әлеуметтікэкономикалық ғылымдар бойынша алынған
білімдер мен әдістерді кәсіби қызметінде
пайдалануға;
- олардың кәсіби қызметі саласына кіретін заң
нормалары мен қатынастарды талдауға;
- құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау және
құрастыруға, жеке және заңды тұлғалардың
сұранысы бойынша негізделген ақпаратты
дайындауға;
- дауларды шешудің балама тәсілдерін
қолдануға;
нормативтік құжаттар мен заңды шешімдердің
жүзеге
асырылу
механизмын
жетілдіру
мүмкіндіктерін іздестіруге.
Құзыреттілігі: - құқық қолдау қызметі үшін
әдістемелік базаны қолдана білу, талдау, өз
алдына жекеше зерттеу білу;
заңгердің
этика
қағидасын
сақтау,
профессионалдық міндеттерді адал орындау
- нормативтік құқықтық актілерді қолдануда
қабілетті болу, кәсіби қызметте материалдық
және іс жүргізу құқықтарын қолдану;
- құқықтық нормаларды дұрыс талқылай білуі,
ҚР заңдарының нормаларын қолдана отырып,
тәжірибелік есептер шығара
білуі,
сот
тәжіриебесін
теоретикалық
білімге
байланыстыра қолдана алу қажет.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Н.Д. Тлешалиев.
Пән аталуы: Салық құқығы.
Кредит саны(ECTS): 3 (1+1+0).
Пререквизиттер: Қаржы құқығы.
Постреквизиттер: жоқ.
Пәнді оқыту мақсаты: Салықтың көпжақты
құбылыста болуын, оны студенттің талдауын
оқыту,- оның бір мезгілде материалдық,
экономикалық, құқықтық категория болып
табылуын
зерттеу,
оның
материалдық
мағынасында – салық төлеушімен белгілі бір

квалификации и мастерства.
- профессиональные компетенции (ПК):
осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
владеть навыками подготовки юридических
документов;
уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина;
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
уголовные и иные правонарушения;
выявлять,
давать
оценку коррупционного
поведения и содействовать его пресечению;
правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
толковать различные правовые акты.
Руководитель программы: к.ю.н., доцент,
ассоц.проф. Саматова Г.Б.

observe and protect the rights and freedoms of a person
and of a citizen;
- identify, suppress, disclose and investigate crimes and
other offences;
- identify, assess and prevent corrupt behavior;
-correctly and fully reflect the results of professional
activities in legal and other documentation;
interpret various legal acts.

Название дисциплины: Налоговое право.
Объем в кредитах(ECTS):3 кр. (1+1+0).
Пререквизиты – Финансовое право.
Постреквизиты - нет.
Цель изучения дисциплины: усиление общей
профессиональной подготовки студентов, но и
углубление
ее
специализации
за
счет
формирования у студентов системных и
комплексных знаний по вопросам налогового
права.

Name of discipline: Tax law.
Amount of credits(ECTS):3 cr. (1 + 1 + 0).
Prerequisites - Financial Law.
Post requisites - no.
The purpose of the discipline: to strengthen the
general professional training of students, but also to
deepen its specialization through the formation of
students' systemic and comprehensive knowledge of
tax law.
Summary: In the system of legal education, “Tax
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Head of the educational program:Candidate of
Juridical Sciences, Associate Professor G.B.
Samatova

мерзімде және белгілі бір тәртіпте мемлекетке
берілуге жататын белгілі бір ақша сомасы
екендігін
студенттермен
талдау,оның
экономикалық категория ретінде – бұл белгілі
бір мөлшерде, белгілі бір тәртіпте және мерзімде
салық төлеушіден мемлекетке құнның бір жақты
қозғалысын көрсететін ақшалай қатынастың
маңызын,ал құқықтық мағынада - белгілі бір
мөлшерде, мерзімде және тәртіпте мемлекетке
ақша сомасын беру жөніндегі тұлғаның міндетін
туындататын мемлекеттің бұйрығын оқыту мен
студенттермен талдау жатады.
Қысқаша мазмұны: салық саласындағы
нормативтік құқықтық актілерді қолдануда
студенттің қабілетті болуы, студенттің өз кәсіби
қызметінде материалдық және іс жүргізу
құқықтарын
қолдануы
мен
құқықтық
нормаларды дұрыс талқылай білуі, ҚР
заңдарының нормаларын қолдана отырып,
тәжірибеде қолдана білуі, сот тәжіриебесін
теоретикалық білімге байланыстыра қолдана алу
қажеттігі жатады.
Күтілетін оқу нәтижелері: салық құқығы
саласында қабылданған заңдар мен нормативтік
құжаттардың даму бағыттары мен болашағы
туралы нақты білімін болуын үйрету ;
мемлекеттің салықтық қызметі процесінде пайда
болатын қоғамдық қатнастарды реттейтін
құқықтық нормалардың жиынтығын оқу мен
зерттеу; Қазақстан Республикасының салықтық
қызметін
реттейтін,
қолданыста
жүрген
заңнамаларды жетік үйрету;
Білім: салық
құқығы саласының негізгі
ұғымдарын білуі;
- Қазақстан Республикасының конституциялық
негіздеріндегі
азаматтардың
салықтық
құқықтарын қорғауын;
-салық салу саласындағы мемлекеттік басқару
органдарының құрылымын, олардың қызметін
және қызметтік қағидаларынбілуі;
-Қазақстан Республикасының конституциялық
негіздерін;

Краткое содержание: В системе юридического
образования «Налоговое право» как учебная
дисциплина занимает особое место. Особенность
налогового права состоит в том, что оно
объединяет правовые нормы, регулирующие
властно-имущественные отношения. Указанное
обстоятельство позволяет налоговому праву
(наряду с другими институтами финансового
права) обрести значимость и весомость в системе
права наряду с такими учебными дисциплинами
как административное право, регулирующим
властные отношения в сфере государственного
управления, и гражданское право, регулирующим
имущественные отношения и связанные с ними
личные неимущественные отношения.
Налоговое право как институт публичного права
в нормативистко-позитивистской теории права
понимается как совокупность правовых норм,
которые регулируют общественные отношения в
сфере налогообложения. Нормы налогового права
являются первичным элементом построения этого
публично-правового института. И в зависимости
от тех задач, которые ставятся перед ними, они
группируются в пять крупных и относительно
самостоятельных в системе налогового права
институтов:
налогоустроительное
право,
налоговое обязательственное право, налоговое
процедурное право, налоговое апелляционное
право
и
занимающее
особое
место
международное налоговое право.
Ожидаемые
результаты
изучения:
по
итогамосвоенияучебной программы «Налоговое
право» студент
свободно владеет знаниями
общей и особенной части данной дисциплины;
способен
проявить уменияв части анализа
норм налогового права; применить навыки
относительно
принятия
решений
по
конкретным
налогово-правовым ситуациям.
Знания:
- Теорию налогового права, понятие, предмет,
метод и систему налогового права; основные
категории налогового права,
определения
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Law” as a discipline occupies a special place. A feature
of tax law is that it combines the legal norms governing
power-property relations. This circumstance allows tax
law (along with other financial law institutions) to gain
significance and weight in the legal system along with
such academic disciplines as administrative law
regulating power relations in the field of public
administration, and civil law regulating property
relations and related personal
non-property
relationship.
Tax law as an institution of public law in the
normative-positivistic theory of law is understood as a
set of legal norms that govern public relations in the
field of taxation. The rules of tax law are the primary
element in the construction of this public law
institution. And depending on the tasks that are set
before them, they are grouped into five large and
relatively independent institutions in the tax law
system: tax law, tax liability law, tax procedural law,
tax appeal law and international tax law that occupies a
special place.
Expected results of the study: according to the results
of mastering the training program “Tax Law”, the
student is fluent in knowledge of the general and
special part of this discipline; able to show skills in the
analysis of tax law; apply decision-making skills in
specific tax situations.
Knowledge:
- The theory of tax law, the concept, subject, method
and system of tax law; main categories of tax law,
definitions of key concepts of tax law.
- Fundamentals of the theory of taxation, the concept,
functions and classification of taxes; main types of
obligatory payments to the budget and their differences
from each other.
- Fundamentals of the process of tax law-making in the
Republic of Kazakhstan, the main subjects of lawmaking, the composition and main forms of expression
of tax law, as well as their relationship to each other in
the regulation of tax legal relations.
- The main institutions of tax law and the relations
regulated by them: to establish, enforce and cancel

-мемлекеттік органдардың құрылымын, қызметін
және қағидаларын;
-құқықтық және мемлекеттік құбылыстардың
мәнін, мінезін және арақатынасын;
-білімдердің біртұтас жүйесіндегі заң пәндерінің
арақатынасын және кәсіби қызметтегі құқықты
жүзеге асыру үшін маңызын;
-Басқа да пәндердердің біртұтас жүйесіндегі
пәндік арақатынасын және оның студенттің өз
кәсіби қызметтеріндегі құқықты жүзеге асыру
үшін маңызын зерттей білуді үйрету жатады.
 Іскерлігі: салық пен салық салу саласындағы
заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық
актілерді талқылауды және оны тәжірибеде
қолдануды;
 осы саладағы заңдардың орындалуын
қамтамасыз етуді;
 салық құқығындағы туындаған фактілер мен
мән-жайларды
дұрыс
құқықтық
квалификациялауды білуді;
 Осы
саладағы
құқықтық
сипаттағы
құжаттарды
жасауды
және
нормативтік
актілердің сараптамасын өткізуді,
білікті
қорытыныдылар мен кеңестер беруді; тікелей
заңға сәйкес шешімдер қабылдауды және өзге де
заңды әрекеттер жасауды;
 Осында туындаған құқық бұзушылықтарды
талдауды,
кінәлілерді
жазалау
мен
жауапкершілігі шараларын анықтауды білуі;
 бұзылған құқықтарды қалпына келтіру үшін
қажетті шараларды қолдануды үйренді;
 Дағдысы: салық пен салық салу саласындағы
құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау және
құрастыруға, жеке және заңды тұлғалардың
сұранысы бойынша негізделген ақпаратты
дайындауға;
 Осында туындаған дауларды шешудің балама
тәсілдерін қолдануға;
 Салық пен салық салу саласындағы
нормативтік құжаттар мен заңды шешімдердің
жүзеге
асырылу
механизмын
жетілдіру
мүмкіндіктерін іздестіруге.

ключевых понятий налогового права.
- Основы теории налогообложения, понятие,
функции и классификацию налогов; основные
виды обязательных платежей в бюджет и их
отличия друг от друга.
- Основы процесса налогового правотворчества в
РК, основных субъектов правотворчества, состав
и основные формы выражения норм налогового
права, а также их соотношение между собой в
регулировании налоговых правоотношений.
- Основные институты налогового права и
регулируемые ими отношения: по установлению,
введению в действие и отмене налогов, по
исполнению
налоговых
обязательств,
по
администрированию налоговых отношений, по
восстановлению
нарушенных
прав
налогоплательщиков.
Понятие и состав налоговых обязательств,
динамику их возникновения, существования и
прекращения.
- Понятие и виды основных налоговых
процедур, порядок принятия и действия
индивидуальных налогово-правовых актов;
Основные составы правонарушений в сфере
налогообложения и существующие механизмы
защиты и восстановления нарушенных прав.
- правила, на основе которых функционирует вся
мировая экономика.
Умения:
- самостоятельно характеризовать, оценивать
сущность международных торговых отношении;
- творчески подходить к осмыслению всех
государственно–правовых проблем;
- давать первичные представления об основных
положениях теории международного торгового
права;
- ориентироваться в конвенциях принятых
государствами
и
международными
организациями;
- использовать грамотно международные
и
государственные нормативные правовые акты в
сфере международных торговых отношениях.
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taxes, to fulfill tax obligations, to administer tax
relations, and to restore violated rights of taxpayers.
- The concept and composition of tax obligations, the
dynamics of their occurrence, existence and
termination.
- The concept and types of basic tax procedures, the
procedure for adoption and operation of individual tax
legal acts;
The main elements of tax offenses and the existing
mechanisms for the protection and restoration of
violated rights.
- the rules on the basis of which the entire world
economy functions.
Be able to:
- independently characterize, evaluate the essence of
international trade relations;
- be creative in understanding all state legal problems;
- give primary ideas about the main provisions of the
theory of international trade law;
- navigate the conventions adopted by states and
international organizations;
- use competently international and state regulatory
legal acts in the field of international trade relations.
Skills:
- own legal terminology;
- skills in working with legal acts;
- skills: analysis of various legal phenomena, legal acts,
legal norms and legal relations that are objects of
professional activity; analysis of law enforcement and
law enforcement practice; resolution of legal problems
and conflicts; implementation of substantive and
procedural law;
Competencies: general cultural competencies (CC):
• recognizes the social significance of his future
profession, has a sufficient level of professional legal
awareness;
• able to conscientiously fulfill professional duties,
comply with the principles of ethics of a lawyer;
• owns a culture of thinking, is capable of generalizing,
analyzing, perceiving information, setting goals and
choosing ways to achieve it;
• able to logically correctly, reasonedly and clearly

Құзыреттелігі: Студенттің өзі таңдаған кәсіптік
қызметке қатысты салық құқығы саласындағы
ғылыми-зерттеу
жұмыстарына
қатысты
жүргізілген сараптамалық әдістер мен тәсілдерді
игеруі,осы саладағы құқықтық көмекті өз
өкілеттік шегінде студенттің кәсіби жүзеге
асыруын және оған осы саладағы дамыған
ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар
тәжірбиесін енгізе білуі құзыреттілігін үйрену
құзыреттілігі жатады;
-Мәселелерді анықтау және түсінудің жүйелік
концепциясын пайдалану;
Жаңа
инструменталдық
құралдарды
пайдаланып бағдарлама жасауды;
Ақпараттық
жүйелердің
техникалық
құжаттарын жасауды;
- Әдістеменің маңыздылығы мен жаратылыстану
бағытындағы философиялық кемшіліктер туралы
және ғылыми танымның дамудағы қазіргі
заманғы үдерісіне, жаһандану үдерістеріндегі
қарама
–
қайшылық
пен
жергілікті
экономикалық
зардаптар
туралы
түсінік
қалыптастыруға міндеті;
- Методологиялық қабілеттіктерді иелену,
- синэнергетика және телеологиялық келісім
құқық тәсілдерімен және ақпараттық технология
көмегі арқылы қоршаған ортаны түсіну және
басқару машықтарын білу,
- уақытты ыңғайлы ұйымдастыра алатын қазіргі
менеджер-басқарушының қабілеттерінің болуы,
- ақпараттық кеңістіктің құқықтық қауіпсіздігін
қамтамасыз ету стратегиясын қоя білу,
-дербес және тиімді басқару шешімдерін
қабылдау,
туындауы
мүмкін
проблемаларды
тиянақтылықпен шешуі;
- Пікірталастарды жүргізе білу қабілеттілігі.
- Белсенді қайраткердің жеке-психологиялық
қабілеттіктерінің болуы; соның ішінде сынға алу
және
мадақтауды
дұрыс
түсінудің
қабілеттілігімен
байланысты;
әлеуметтік,
корпоративтік және т.б. өзара іс-әрекет пен

Навыки:
- владеть юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками: анализа различных правовых
явлений, юридических актов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной
деятельности;
анализа
правоприменительной и правоохранительной
практики; разрешения правовых проблем и
коллизий; реализации норм материального и
процессуального права;
Компетенции: общекультурные компетенции
(ОК):
 осознает социальную значимость своей
будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания;
 способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста;
 владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
 способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
 обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе;
 имеет
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону;
 стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
 способен использовать основные положения и
методы
социальных,
гуманитарных
и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;
 способен анализировать социально значимые
проблемы и процессы;
 способен понимать сущность и значение
информации
в
развитии
современного
информационного общества, сознавать опасности
и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать
основные
требования
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build oral and written speech;
• has a culture of behavior, is ready for cooperation
with colleagues, work in a team;
• has an intolerant attitude towards corrupt behavior,
respects law and law;
• strives for self-development, raising their
qualifications and skills;
• able to use the basic principles and methods of social,
humanitarian and economic sciences in solving social
and professional problems;
• able to analyze socially significant problems and
processes;
• able to understand the essence and importance of
information in the development of the modern
information society, recognize the dangers and threats
that arise in this process, comply with the basic
requirements of information security, including the
protection of state secrets;
• owns the basic methods, methods and means of
obtaining, storing, processing information, has
computer skills as a means of information
management;
• able to work with information in global computer
networks;
• owns the necessary skills for professional
communication in a foreign language;
• owns the skills of maintaining a healthy lifestyle,
participates in physical education and sports;
professional competencies (PC):
in standard-setting activities:
• able to participate in the development of legal acts in
accordance with the profile of his professional activity;
in law enforcement:
• able to carry out professional activities on the basis of
a developed legal consciousness, legal thinking and
legal culture;
• able to ensure compliance with legislation by legal
entities;
• able to make decisions and perform legal actions in
strict accordance with the law;
• able to apply regulatory legal acts, implement
substantive and procedural law in professional

ынтымақтастықтың өзара қатынасымен негізгі
әлеуметтік дағдыларды сипаттау; топта жұмыс
істей білу,
- фактілер мен мән-жайларды дұрыс құқықтық
квалификациялауды;
- құқықтық сипаттағы құжаттарды жасауды
және нормативтік актілердің сараптамасын
өткізуді, білікті қорытыныдылар мен кеңестер
беруді;
- тікелей заңға сәйкес шешімдер қабылдауды
және өзге де заңды әрекеттер жасауды;
- құқық бұзушылықтарды, кінәлілерді жазалау
мен жауапкершілігі шараларын анықтауды;
- бұзылған құқықтарды қалпына келтіру үшін
қажетті шараларды қолдануды;
Құзіретті болуы керек:
- құқық қолдау қызметі үшін әдістемелік базаны
қолдана білу, талдау, өз алдына жекеше зерттеу
білу;
заңгердің
этика
қағидасын
сақтау,
профессионалдық міндеттерді адал орындау
- тұрғын үй саласындағы нормативтік құқықтық
актілерді қолдануда студенттің қабілетті болуы,
студенттің өз кәсіби қызметінде материалдық
және іс жүргізу құқықтарын қолдануы мен
құқықтық нормаларды дұрыс талқылай білуі, ҚР
заңдарының нормаларын қолдана отырып,
тәжірибеде қолдана білуі, сот тәжіриебесін
теоретикалық білімге байланыстыра қолдана алу
қажет.
Сараптама-кеңестік қызметтерде;
қазіргі заманғы нормативтік құқықтардың даму
тенденциясында және оны ғылыми-зерттеуді,
жобалау-құрастырушылық
өндірістіктехнологиясында және ұйымдастыру-басқару
қызметтерінде қолдану жолында;
- кәсіптік қызмет нысанасында жобалау мен
өңдеуді анықтайтын стандарттарды, әдістемелік
және қалыпты материалдарды қолдануда;
Жаңа инструменталдық құралдарды пайдаланып
бағдарлама жасауды;
Ақпараттық
жүйелердің
техникалық

информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны;
 владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации,
имеет
навыки
работы
с
компьютером
как
средством
управления
информацией;
 способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях;
 владеет
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном
языке;
 владеет навыками ведения здорового образа
жизни, участвует в занятиях физической
культурой и спортом;
профессиональные компетенции (ПК):
в нормотворческой деятельности:
 способен
участвовать
в
разработке
нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
в правоприменительной деятельности:
 способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
 способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства субъектами права;
 способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
 способен применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
 способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
 владеет навыками подготовки юридических
документов;
в экспертно-консультационной деятельности:
 готов принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в

191

activities;
• able to legally qualify facts and circumstances;
• owns skills in preparing legal documents;
in expert advisory activities:
• I am ready to take part in the legal examination of
draft regulatory legal acts, including with a view to
identifying provisions in them that contribute to the
creation of conditions for corruption;
• able to interpret various legal acts;
• able to provide qualified legal opinions and advice in
specific types of legal activity.
The setting of these goals is aimed at the formation of
professional competencies and general cultural (supraprofessional) competencies, which are a prerequisite
for the timely adaptation of a student in any
professional environment.
Program Manager: Dr. Ph, Associate Prof.
Dilmukhametov S.L.

құжаттарын жасауды;
Бұл
мақсатты
қою
студенттің
білікті
кәсібисалада және жалпымәдени құзыреттілігі
студенттің қазіргі кезде кез келген кәсіби салада
қалыптасуына алдыңғы шарт болатындығына
бағытталған.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м.,сеньор-лектор
Чингисбаева А.Е.

KR PK 3307
/ PN RK
3307/
PPSRK
3307

Пән аталуы: ҚР прокурорлық қадағалау.
Кредит саны(ECTS): 3 кр. (1+1+0).
Пререквизиттер:
Конституциялық
құқық,
Қылмыстық іс жүргізу құқығы, Азаматтық іс
жүргізу құқығы, Қылмыстық құқық, Азаматтық
құқық Әкімшілік құқық.
Постреквизиттер: жоқ.
Пән оқыту мақсаты:
Пәнді оқу барысында ҚР Конституциясында
және ҚР «Прокуратура туралы» заңында
бекітілген
прокуратура
органдарының
қызметінің және ұйымдастырылуының негізгі
басты
қағидалары
қарастырылады
және
анализделеді; анықталған құқықбұзушылықтарға
прокурорлық әсер етудің, сонымен қатар заң
бұзушылықтың алдын алу және жою бойынша
прокурорлық әсер ету шараларының мазмұны
ашып көрсетіледі. Оқу пәнінің жоспарын
құрастыру
кезінде
құрастырушылар
прокурорлық қадағалаудың мағынасын ашу
кезінде прокурорлық қадағалаудың заңдық
реттелуін, бұл мәселелер бойынша теориялық
зерттеулердің және құқықбұзушылықтың алдын
алу және оны жоюға байланысты прокурорлық
қадағалауды жүзеге асырудың арасындағы
үйлестігін табуға тырысты.
Қосымша мазмұны:
«ҚР-дағы Прокурорлық қадағалау» курсын оқып

них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции;
 способен толковать различные правовые акты;
 способен
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности.
Постановка данных целей направлена на
формирование профессиональных компетенций и
общекультурных
(надпрофессиональные)
компетенций, являющиеся предпосылкой для
своевременной адаптации студента в любой
профессиональной среде.
Руководитель
программы:
доктор
Ph,
ассоц.проф. Дильмухаметов С.Л.
Название дисциплины: Прокурорский надзор
в РК.
Объем в кредитах(ECTS):3 кр. (1+1+0).
Пререквизиты:
Конституционное
право,Уголовное право, Уголовный процесс,
Гражданское право, Гражданский процесс,
Административное право.
Постреквизиты: нет..
Цель изучения дисциплины:
Основной
задачей
настоящего
курса
«Прокурорский
надзор
в
РК»
является
необходимость:
- научить студентов-юристов определенному
пониманию
современной
концепции
прокурорского надзора в Республике Казахстан;
- сориентировать их в проблемах укрепления
законности и правопорядка, связанных с
организацией
и
деятельностью
органов
прокуратур, как в выявлении нарушений законов,
так и в их устранении;
содействовать
усвоению
вопросов
взаимодействия
прокуратуры
с
другими
правоохранительными
органами
в
противодействии
преступности
и
взаимоотношения с судами,
- участия прокуратуры в реализации иных
вспомогательных функций.
Краткое содержание:
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Name of discipline:Public prosecutor's supervision in
the RK
Amount of credits(ECTS):3 cr. (1 + 1 + 0).
Prerequisites: Constitutional Law, Criminal Law,
Criminal Procedure, Civil Law, Civil Procedure,
Administrative Law.
Post requisites: no.
The purpose of studying the discipline:
The main objective of this course "Prosecutorial
supervision in the Republic of Kazakhstan" is the need:
- To teach law students a certain understanding of the
modern concept of prosecutorial supervision in the
Republic of Kazakhstan;
- to orient them in the problems of strengthening the
rule of law and order related to the organization and
activities of prosecution authorities, both in detecting
violations of laws and in eliminating them;
- to promote the understanding of the issues of
interaction of the prosecutor's office with other law
enforcement agencies in combating crime and relations
with the courts,
- the participation of the prosecutor in the
implementation of other support functions.
Summary:
The discipline "Prosecutorial supervision in the
Republic of Kazakhstan" is one of the disciplines of the
basic part of the professional cycle. As a result of
studying the discipline, students should acquire a set of

жатқанға, сот реформасын жүзеге асыру және
заңнаманы одан әрі жетілдіру барысында
прокурорлық қадағалауды реттейтін жаңа
заңдары және нормаларды тереңірек танымаса
болмайды. Студенттер тақырып бойынша
ұсынылған нормативтік құқықтық актілерді, ҚР
Бас
прокурорының
бұйрықтары
мен
ңүсқауларын оқып қана қоймай, заңдардағы
өзгерістерді, жаңа нормативтік құқықтық
актілердің басылымдарын қарап отрырулары
керек. Олардың терең білімінсіз студент бұл
пәнді жеткілікті түрде үйренді деп айтуға
болмайды. Нормативтік құқықтық актілерді және
әдебиеттерді оқу барысында, басты ережелерді,
аргументтерді, анықтамаларды жаза отырып
қысқаша конспект жазған жөн. Бұл нақты
логикалық ойлаудың пайда болуына, анализдеп
үйренуге, мәселенің мәнін қысқаша түрде айтып
жеткізуге үйретеді. Конспекттің болуы оқылған
матрериалды ойда жақсы сақтауға көмектеседі,
оның жүйелілігін жеңілдетеді.
Мақсаты:ҚР прокурорлық қадағалау ұғымына
анықтама беру, прокурорлық қадағалаудың
бағыттары мен салаларына тоқтала отырып,
прокурорлық қадағалауды жүзеге асырудың
мақсаты
мен
қылмыспен
күресті
ұйымдастырудағы прокурорлық қадағалаудың
маңызына тоқталу, қадағалауды жүзеге асыру
бойынша ғылыми ұсынамдар мен әдісқұралдарды пайдалану біліктілігін және тұрақты
шеберлігін дағдыландыру.
Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазақстан
Республикасындағы прокурорлық қадағалаудың пәні,
міндеттері, жүйесі
және мазмұны, Қазақстан
Республикасы прокуратура органдарының қызметінің
ұйымдастырылуының
құқықтық
негіздері,
принциптері, мазмұны,
негізгі бағыттары және
қадағалаудың құқықтық актілері,
Прокуратура
органдарының жүйесі, құрылымы, кадрларды
сұрыптау және олардың біліктілігін арттыру және
олардың ұйымдастырылуы,Мемлекеттік басқару
органдарымен,
мекемелермен,

Дисциплина «Прокурорский надзор в РК»
является одной из дисциплин базовой части
профессионального цикла. В результате изучения
дисциплины студенты должны приобрести
комплекс знаний, умений, необходимых для
профессионального выполнения в будущем своих
служебных обязанностей.
Ожидаемые результаты изучения:
Студент должен быть готов к получению
теоретических знаний, а также приобретению
необходимых
практических
навыков
по
прокурорского надзора и иметь представление: о
целях применения и использования знаний в
процессе правоохранительной деятельности; о
связи данной отрасли с другими смежными
отраслями права; о системе и содержании
правовых источников в сфере прокурорского
надзора.
Знания:
- сущность и задачи прокурорского надзора в
Республике Казахстан;
- правовые средства прокурорского надзора и их
классификацию;
- соотношение прокурорского надзора с
деятельностью
органов,
осуществляющих
межведомственный и ведомственный контроль;
- место курса «Прокурорский надзор» в системе
юридических дисциплин;
- создание и основные этапы развития органов
прокуратуры;
Умения:
- свободно оперировать основными категориями
и понятиями;
- использовать систему знаний прокурорского
надзора для решения практических вопросов;
- выполнять процессуальную деятельность,
связанную с прокурорским надзором за
расследованием и рассмотрением уголовных дел;
- применять теоретические положения на
практике;
- ориентироваться в законодательстве, выявлять
проблемы
правового
регулирования
и
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knowledge and skills necessary for professional
performance in the future of their official duties.
Expected Study Results:
The student should be ready to obtain theoretical
knowledge, as well as acquire the necessary practical
skills in prosecutorial supervision and have an idea:
about the goals of applying and using knowledge in the
process of law enforcement; on the relationship of this
industry with other related branches of law; about the
system and content of legal sources in the field of
prosecutorial supervision.
Knowledge:
- The nature and tasks of prosecutorial supervision in
the Republic of Kazakhstan;
- legal means of prosecutorial supervision and their
classification;
- the ratio of prosecutorial supervision to the activities
of bodies implementing interdepartmental and
departmental control;
- place of the course "Prosecutorial supervision" in the
system of legal disciplines;
- the creation and main stages of development of the
prosecutor's office;
Be able to:
- freely operate with basic categories and concepts;
- use the knowledge system of prosecutorial
supervision to solve practical issues;
- carry out procedural activities related to prosecutorial
supervision of the investigation and consideration of
criminal cases;
- apply theoretical principles in practice;
- navigate the legislation, identify problems of legal
regulation and use legal sources in specific law
enforcement practice.
- master the skills of making procedural decisions and
their proper execution in the procedural form
prescribed by law;
Skills:
- possess the rules and mechanism for the production
of certain investigative and procedural actions that are
carried out in the process of prosecutorial supervision
(including the pre-trial stages of the criminal process

кәсіпорындармен, лауазымдық тұлғалармен және
азаматтармен заң қолдануын қадағалау, Қылмыс
және басқа да құқық бұзушылықтармен күресу
жөнінде құқық қорғау органдарының қызметін
үйлестіру, Жедел-іздестіру қызметін жүзеге
асыратын органдардың заңдарды
қолдануына
прокурорлық қадағалау, Алдын ала тергеу мен
анықтау жүргізудің заңдылығына прокурорлық
қадағалау, Прокурордың сотта мемлекеттің мүддесін
білдіруі, Әкімшілік іс жүргізудің заңдылығына
прокурорлық қадағалау, Қылмыстық-атқарушылық
іс
жүргізудің
заңдылығына
прокурорлық
қадағалау,
Қылмыстық қудалау, Құқықтық
статистиканың
тарихы,
құқықтық
статистиканықалыптастыру мен арнайы есеп
жүргізудегі прокуратура органдарының мақсаты.
Күтілетін
нәтижелер:
-прокурорлық
қадағалаудың салалары мен бағыттарын,
прокурорлық қадағалаудың міндеттері мен
маңызын,
құқық
бұзушылықпен
күрес
ұйымдастырудағы прокурордың үйлестірушілік
ролі туралы;
-нені істей білу керек: ҚР Прокуратурасы туралы
заңнамасына сүйене отырып, қадағалауды және
мемлекеттің мүддесін қорғауды заңнамаға сай
жүзеге асыра білуді.
-прокурорлық қадағалаудың өзекті мәселелеріне
қатысты ғалымдар ой-пікірлерін талдап, соның
негізінде өз көзқарастарын құру.
Білім:
Студенттердің сабаққа қатысуы міндетті түрде
ескеріледі. Аудиториялық сабақтарға кешіккен
студенттер сабаққа жіберілмейді. Ауруына
немесе басқа да себепті жағдайлар бойынша
сабақты өткізген студенттерге (тиісті құжаттары
болған
жағдайда)
өткен
тақырыптарды
көрсетілген офис-сағаттарда қайта тапсыру
құқығы беріледі. Ол жағдайда қайта тапсыру
нысаны оқытушымен белгіленеді.Студенттердің
оқу жетістіктерін бақылау фронтальді, ауызша
және жазбаша сұраныстар, сұхбат, конспектілер,
рефераттар
дайындау
сондай-ақ,
СОӨЖ

использовать правовые источники в конкретной
правоприменительной практике.
-владеть навыками принятия процессуальных
решений и их надлежащего оформление в
предусмотренном
законом
процессуальной
форме;
Навыки:
- обладать
правилами
и
механизмом
производства
отдельных
следственных
и
процессуальных действий, производимых в
процессе прокурорского надзора (включая
досудебные стадии уголовного процесса и
судебное производство);
навыками самостоятельной поисковой и
аналитической работы;
- использовать систему знаний в процессе
изучения прокурорского надзора;
- уметь ориентироваться в законодательстве,
выявлять проблемы правового регулирования и
использовать правовые источники в конкретной
правоприменительной практике.
Компетенции:
Уровень
подготовкипозволит
выявлять
и
анализировать наиболее существенные проблемы
прокурорского надзора.
В
результате
освоения
дисциплины
«Прокурорский надзор в РК» у обучающегося
формируются
следующие
общекультурные
компетенции (ОК):
Студент осознает социальную значимость своей
будущей профессии, обладает достаточным
уровнем
профессионального правосознания;
уважительно относится к праву и закону;
способен анализировать социально значимые
проблемы и процессы, проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению.
Руководитель
программы:
проф.
С.К.
Журсимбаев
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and judicial proceedings);
- skills of independent search and analytical work;
- use the knowledge system in the process of studying
prosecutorial supervision;
- be able to navigate the legislation, identify problems
of legal regulation and use legal sources in specific law
enforcement practice.
Competencies:
The level of training will allow to identify and analyze
the most significant problems of prosecutorial
supervision.
As a result of mastering the discipline “Prosecutorial
supervision in the Republic of Kazakhstan”, the
following general cultural competencies (OK) are
formed in the student:
The student is aware of the social significance of his
future profession, has a sufficient level of professional
legal awareness; respects law and law; able to analyze
socially significant problems and processes, be
intolerant of corrupt behavior.
Program Manager: prof. S.K. Zhursimbaev
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KPA 3308 /
AUP 3308/
LCP 3308

бойынша сабақтарда прокуратура актілерін
ұсыну нысанында жүргізіліп және семетр
барысында тиісті баллдармен бағаланады.
Адамгершілік құндылықтар және өмір, Отан,
отбасы, намыс, абырой, сабыр, үміт, сенім,
ынтымақ, жауапкершілік, парыз, арман, ақиқат
туралы терең білімге ие болады;
Іскерлігі: ҚР қылмыстық іс жүргізу заңдары,
қылмыстық
іс
жүргізудің
принциптері,
қылмыстық
іс
жүргізуге
қатысушылар,
процессуалдық
мәжбүрлеу
шаралары,
дәлеледемелер және дәлелдеу, сотқа дейінгі
өндірісте, сотта іс қарау барысында жүргізілетін
әрекеттер мен қылмыстық ізге түсу органдары
мен соттың қабылдайтын шешімдері туралы
мәліметтер.
Дағдысы:
Қылмыстық іс жүргізу қатысушыларының
қатысу тәртібін, қылмыстық іс жүргізу
құжаттарының толтыру тәртібін, процессуалдық
мерзімдерді, оларды санау тәртібі туралы және
қолдануға жататын өзге де нормативтік актілерді
қолдану ережелерін
Құзыреттілігі:
«ҚР-дағы Прокурорлық қадағалау» курсын
оқудың арқасында студент осы мамандықтың
әлеуметтік мақыздылығын түсінеді. Осының
арқасында қоғамда болып жатұан жемқорлыққа
және де басқа қылмыс бұзушылыққа қарсы
болады. Нақты жағдаятты бағалай біледі, түрлі
мәселелер шешіміне іздестіру жүргізе алады,
қалыпты жағдайларда қалыптан тыс шешім таба
біледі.
Бағдарлама
жетекшісі:
профессор
С.К.Журсимбаев
Пән аталуы:
Қылмыстық
процестегі
адвокат.
Кредит саны (ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиттер: ҚРКонституяилық құқық,ҚР
Құқық қорғау органдары,ҚРҚылмыстық іс
жүргізу құқығы, ҚР Азматтық іс жүргізу құқығы.
Постреквизиттері: жоқ.

Название дисциплины: Адвокат в уголовном
процессе.
Объем в кредитах (ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиты: Конституционное право РК,
Гражданско-процессуальное право РК, Уголовнопроцессуальное право РК
Постреквизиты: нет.
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Name of discipline: Lawyer in criminal proceedings.
The amount of credits (ECTS):5 (2+1+0).
Prerequisites: Constitutional Law of the Republic of
Kazakhstan, Civil Procedure Law of the Republic of
Kazakhstan, Criminal Procedure Law of the Republic
of Kazakhstan
Postequisites: no.

Пән оқыту мақсаты: қылмыстық процестегі
адвокат
пәнін
оқу
органдарының
заң
факультеттерінің
студенттеріне
адвокатура
қызметінің негізгі қағидаларын, азаматтардың
білікті заң көмегін алу құқығын қамтамасыз
етуге
тиісті
құқық
қорғау жүйесіндегі
адвокатураның маңызды орнын, адвокатураның
негізгі ұйымдық-құқықтық нысаны - адвокаттар
алқасының рөлі мен міндетін, жеке және заңды
тұлғаларға заң көмегін көрсету, құқықтар мен
заңды мүдделерді, заңдылықты сақтау мен
нығайтудағы ереше маңыздылығын оқып
үйрену. Адвокаттардың кәсіби шеберлігін,
олардың құқықтық және әлеуметтік қорғалуы
туралы ақпараттарды меңгеру үшін оқытылады.
Қысқаша
мазмұны:
студенттердің
қылмыстық іс жүргізудің барлық мәселелері
бойынша терең білім алып, қылмыстық іс
жүргізу заңдарын жетік біліп, құқық қорғау
органдары мен соттың қызметін жетілдірудің
нысандары
бойынша
мағлұмат
алуында.
Студенттерге бұл пән қылмыстық адвокатураның
мақсатын,
міндетін,
оның
қызметінің
ұйымдастырылуын,
сондай-ақ
қылмыстық,
азаматтық, әкімшілік істер бойынша адвокаттың
іске қатысуы туралы мағұлмат, адвокаттар
алқасының құрылуы, адвокатураның адамның
құқықтарын, бостандықтарын сотта қорғаудағы
және білікті заң көмегін көрсетудегі ерекше
орнын білу мақсатында оқытылады.
Күтілетін оқу нәтижелері: адвокатура пәні
адвокатура қызметінің негізгі қағидаларын,
азаматтардың білікті заң көмегін алу құқығын
қамтамасыз
етуге
тиісті
құқық
қорғау
жүйесіндегі адвокатураның маңызды орнын,
адвокатураның
негізгі
ұйымдық-құқықтық
нысаны - адвокаттар алқасының рөлі мен
міндетін, жеке және заңды тұлғаларға заң
көмегін
көрсету,
құқықтар
мен
заңды
мүдделерді,
заңдылықты
сақтау
мен
нығайтудағы ереше маңыздылығын оқып
үйрену. Адвокаттардың кәсіби шеберлігін,

Цель изучения дисциплины: формирование
системного
представления
об
адвокатской
деятельности по оказанию квалифицированной
юридической помощи на различных стадиях
уголовного
судопроизводства
на
основе
действующего права РК и международного
законодательства и следственно- судебной практики.
Краткое содержание: рассмотрение общих
понятий об адвокатуре и адвокатской деятельности,
принципов организации и деятельности; анализ
действующего
законодательства
Республики
Казахстан
и
международных
стандартов,
корпоративных правил, регулирующих различные
виды адвокатской деятельности в уголовном
судопроизводстве в качестве защитника и
представителя.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:
-знатьосновные понятия, организационные,
правовые, этические аспекты адвокатуры и
адвокатской деятельности;
-правовое положение адвоката- защитника и
адвоката- представителя и принципы уголовного
процесса, определяющие статус адвоката;
- процессуальный порядок участия адвоката в
уголовном судопроизводстве;
- гарантии реализации прав адвокатом на
различных стадиях уголовного процесса.
Умения:
- оценивать конкретную ситуацию при
расследовании и рассмотрении уголовных дел,
-применять стандартные правовые средства и
способы для решения поставленных доверителем
задач;
- анализировать, сравнивать и составлять
документы правового характера;
- работать в коллективе и с доверителем,
государственными
и другими органами,
должностными лицами.
Навыки:
- владеть тактикой и методикой анализа
фактической и правовой ситуации, выработки
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The purpose of studying the discipline:formation of
system representation about lawyer activity on
rendering qualified legal aid at various stages of
criminal proceedings on the basis of the current law of
the Republic of Kazakhstan and the international
legislation and investigative - judicial practice.
Brief description: consideration of general concepts of
the legal profession and advocacy, principles of
organization and activity; analysis of the current
legislation of the Republic of Kazakhstan and
international standards, corporate rules governing
various types of advocacy in criminal proceedings as a
defender and representative.
Expected results of the study:
Knowledge:
- know the basic concepts, organizational, legal, and
ethical aspects of advocacy and legal practice;
-the legal status of the lawyer-defender and the lawyerrepresentative and the principles of criminal procedure
that determine the status of the lawyer;
- procedural procedure for participation of a lawyer in
criminal proceedings;
- guarantees for the exercise of rights by a lawyer at
various stages of the criminal process.
Abilities:
- assess the specific situation in the investigation and
consideration of criminal cases,
- apply standard legal means and methods to solve the
tasks set by the principal;
- analyze, compare and compile legal documents;
- work in a team and with the principal, state and other
bodies, officials.
Skills:
- master the tactics and methods of analyzing the actual
and legal situation, developing a position on the case
and its tactical implementation at various stages of the
process;
- draw up typical documents of legal activity;
- possess the skills of cooperation in the
implementation of advocacy.
Competencies:
- General cultural competencies (GC):

олардың құқықтық және әлеуметтік қорғалуы
туралы ақпараттарды меңгеру.
Білімі:
- әр құқық саласының негізгі
ұғымдарын;
- Қазақстан Республткасының конституциялық
негіздерін;
- мемлекеттік органдардың құрылымын,
қызметін және қағидаларын;
- құқықтық және мемлекеттік құбылыстардың
мәнін, мінезін және арақатынасын;
- білімдердің біртұтас жүйесіндегі заң
пәндерінің
арақатынасын
және
кәсіби
қызметтегі
құқықты жүзеге асыру үшін
маңызын;
Іскерлігі: - заңдар мен өзге де нормативтік
құқықтық
актілерді
талқылауды
және
қолдануды;
- қоғамның барлық салаларындағы заңдардың
орындалуын қамтамасыз етуді;
- фактілер мен мән-жайларды дұрыс құқықтық
квалификациялауды;
- құқықтық сипаттағы құжаттарды жасауды
және нормативтік актілердің сараптамасын
өткізуді, білікті қорытыныдылар мен кеңестер
беруді;
тікелей заңға сәйкес шешімдер
қабылдауды және өзге де заңды әрекеттер
жасауды;
- құқық бұзушылықтарды, кінәлілерді жазалау
мен жауапкершілігі шараларын анықтауды;
бұзылған құқықтарды қалпына келтіру үшін
қажетті шараларды қолдануды блулері тиіс.
Дағдысы: - гуманитарлық және әлеуметтікэкономикалық ғылымдар бойынша алынған
білімдер мен әдістерді кәсіби қызметінде
пайдалануға;
- олардың кәсіби қызметі саласына кіретін заң
нормалары мен қатынастарды талдауға;
- құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау және
құрастыруға, жеке және заңды тұлғалардың
сұранысы бойынша негізделген ақпаратты
дайындауға;
- дауларды шешудің балама тәсілдерін

позиции по делу и ее тактической реализации на
различных этапах, стадиях процесса;
-составлять типичные документы адвокатской
деятельности;
-владеть
навыками
сотрудничества
при
осуществлении адвокатской деятельности.
Компетенции:
общекультурные компетенции :
- осознать социальную значимость профессии
адвоката,
обладать
достаточным
уровнем
профессионального правосознания;
-соблюдать Кодекс профессиональной этики
адвоката, добросовестно исполнять обязанности
адвоката;
-владеть культурой мышления, способность к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
способность
логически
верно,
аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь;
иметь
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению ;
-способность использовать основные положения
и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;
способность
анализировать
социально
значимые проблемы и процессы;
-владеть основными методами, способами и
средствами получения, хранения и переработки
информации, навыками работы с компьютером
как средством управления информацией;
профессиональные компетенции:
- осуществлять
деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры и глубокого понимания роли
адвоката в уголовном судопроизводстве;
-применять только законные методы и средства
при осуществлении адвокатской деятельности;
-реализовывать
нормы материального и
процессуального
права
в
адвокатской
деятельности;
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- to understand the social significance of the lawyer's
profession, to have a sufficient level of professional
legal awareness;
- to comply with the Code on Professional Ethics of
Lawyers, perform the duties of a lawyer in good faith;
- have a culture of thinking, the ability to generalize,
analyze, perceive information, set goals and choose
ways to achieve them;
- is able to formulate verbal and written speech
logically, argumentatively and clearly;
- have an intolerant attitude to corrupt behavior, respect
the law;
- is able to use basic provisions and methods of social,
humanities and economic sciences in solving social and
professional tasks;
- is able to analyze socially significant issues and
processes;
- possesses the basic methods, ways and means of
reception, storage, processing of information, has the
skills to work with the computer as a means of
information management;
professional competence (PC):
- carry out activities based on a developed legal
awareness, legal thinking and legal culture and a deep
understanding of the role of a lawyer in criminal
proceedings;
- use only legal methods and means in the conduct of
legal activities;
- to apply normative legal acts, implement the norms of
substantive and procedural law in legal practice;
- ability to legally correctly qualify facts and
circumstances and form a position on the case;
- have the skills to prepare legal documents;
- ability to correctly and fully reflect the results of
advocacy in legal and other documentation;
- ability to interpret various legal acts;
- ability to give advice in the legal profession.
Head of the educational program:Candidate of
Juridical Sciences, Associate Professor K.A.
Mushatova(ECTS):

EKKS 3308
/ KUPSE
3308 /
QCOFE
3308

қолдануға;
нормативтік құжаттар мен заңды шешімдердің
жүзеге
асырылу
механизмын
жетілдіру
мүмкіндіктерін іздестіруге.
Құзыреттілігі: - құқық қолдау қызметі үшін
әдістемелік базаны қолдана білу, талдау, өз
алдына жекеше зерттеу білу;
заңгердің
этика
қағидасын
сақтау,
профессионалдық міндеттерді адал орындау
- нормативтік құқықтық актілерді қолдануда
қабілетті болу, кәсіби қызметте материалдық
және іс жүргізу құқықтарын қолдану;
- құқықтық нормаларды дұрыс талқылай білуі,
ҚР заңдарының нормаларын қолдана отырып,
тәжірибелік есептер шығара
білуі,
сот
тәжіриебесін
теоретикалық
білімге
байланыстыра қолдана алу қажет.
Бағдарлама
жетекшісі:
з.ғ.к., ассоц.
профессор Калимбекова А.Р.
Пән
аталуы:
Экономика
аясында
қылмыстық
құқық
бұзушылықтарды
саралау.
Кредит саны (ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясы, Конституциялық құқық,Қылмыстық
құқығы (жалпы бөлім), азаматтық құқық.
Постреквизиттер:
қылмыстық-процестік
құқық, криминалистикалық тактика.
Пән оқыу мақсаты «Экономика аясында
қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау»
болып табылады:
студенттерде
қылмыстық
құқық
институттары
мен
базалық
білімін
қалыптастыру;
- қылмыстық құқық нормаларын қолайлы және
жоғары деңгейде пайдалануды қалыптастыру;
- оқытылатындарға қылмыстық заңнама және
заңдылықты сақтауда құқықтық мәдениетін
дамытуды қалыптастыру.
Қосымша мазмұны: Экономика аясында
қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау экономика
аясында
қылмыстық
құқық

способность
юридически
грамотно
квалифицировать факты и обстоятельства и
формировать позицию по делу;
- владеть навыками подготовки юридических
документов;
-способность правильно и полно отражать
результаты
адвокатской
деятельности
в
юридической и иной документации;
-способность правильно толковать различные
правовые акты;
- способность
давать
консультации в
адвокатской деятельности.
Руководитель программы: асс. проф.,к.ю.н.
Мушатова К.А.

Название
дисциплины:
Квалификация
уголовных
правонарушений
в
сфере
экономики.
Объем в кредитах (ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права,
Конституционное право, Уголовное право. Часть
Общая. Гражданское право
Постреквизиты:
Уголовно-процессуальное
право. Криминалистическая тактика.
Цель изучения дисциплины: формирование у
студента комплекса глубоких теоретических
знаний
по
правовой
квалификации
и
предупреждению уголовных правонарушений в
сфере экономики, а также иных смежных
уголовных правонарушений и привитие на этой
основе прочных навыков и умений, необходимых
ему в дальнейшей практической, научной и
педагогической деятельности.
Краткое содержание: Уголовно-правовой и
криминологический анализ статей шестой –
девятой глав особенной части УК РК 2014 г.:
хищение, вымогательство, уничтожение и
повреждение чужого имущества, неправомерное

198

Name of discipline: Qualification of Criminal
Offenses in the Field of Economics.
The amount of credits (ECTS): 5 (2+1+0).
Prerequisites: Theory of State and Law, Constitutional
Law, Criminal Law. The General Part. Civil Law
Postrequisites: Criminal Procedure Law. Criminalistic
tactics.
The purpose of studying the discipline: the formation
of a student's complex of deep theoretical knowledge
on legal qualification and prevention of criminal
offenses in the field of Economics, as well as other
related criminal offenses and instilling on this basis
strong skills and abilities necessary for further
practical, scientific and pedagogical activities.
Brief description: Criminal and criminological
analysis of the articles of the sixth and ninth chapters
of the special part of the Criminal Code of the Republic
of Kazakhstan 2014: theft, extortion, destruction and
damage of someone else's property, illegal information
acquisition, illegal entrepreneurship, economic
smuggling, tax criminal offenses, commercial bribery,
etc.
Expected results of the study: the development of

бұзушылықтармен күресте мемлекеттік саясатты
іске асырудың қажетті құралы болып табылады.
Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі
баптарының қылмыстық құқықтың әдістері мен
құралдарының әлеуметтік ролін ескеру қажет.
«Экономика аясында қылмыстық құқық
бұзушылықтарды саралау» курсы бойынша
бағдарлама 3 – шілде 2014 жылы қабылданып, 1
– қаңтар 2015 жылы күшіне енген Қазақстан
Республикасы
қылмыстық
заңнамасына
негізделеді. Жаңа ҚР ҚК уақыттың талабына
сай, өзінің ерекшеліктерін сақтай отырып
Қазақстанның
қылмыстық
құқықтық
институттарына
көз
қарасын
ҚР
Конституциясына, ҚР 2010-2020 жылдарға
дейінгі
арналған
Құқықтық
саясат
тұжырымдамасын,
жалпы жұрт таныған
халықаралық нормалар қағидасына сай өзгертті
«Экономика аясында қылмыстық құқық
бұзушылықтарды саралау» курсы бағдарламасы
бойынша
студенттер
экономика
аясында
қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралаудың
жалпы
сұрақтарын,
қылмыстық
құқық
бұзушылық құрамдарын және т.б., сұрақтарды
қарастырып жетік меңгереді.
«Экономика аясында қылмыстық құқық
бұзушылықтарды саралау» курсын меңгеруде
студенттер білуі тиіс:
Қылмыстық құқық институттарын
негізгі
ұғымдарын;
ҚР
ҚҚ
Ерекше
бөлімінің
баптарының нормаларын дұрыс қолдана білу,
нормативтік құқықтық базаны қалыптастыру
Хабардар болуы керек:
Қылмыстық-құқықтық
түсініктер
мен
санаттарды ұғына білу; нақты қылмыстық құқық
бұзушылықтарды
белгілерімен
қылмыстық
құқық бұзушылық құрамымен талдай білу,
қылмыстық құқық нормаларын түсіндіріп дұрыс
қолдана білу; қылмыстық құқық лексикасында
іскерлік сөйлеу білуді қолдана білу.
5В030100 – заңтану мамандығы бойынша
««Экономика аясында қылмыстық құқық

завладение
информацией,
незаконное
предпринимательство,
экономическая
контрабанда,
налоговые
уголовные
правонарушения, коммерческий подкуп и др.
Ожидаемые результаты изучения: развитие
юридического мышления студентов, применение
изученного теоретического и практического
материала при формулировании и объяснении
своих идей, использование в полном объеме
накопленных знаний в соответствующих областях
своей юридической деятельности.
Знания:
- специфики и особенностей толкования и
применения
норм
уголовного
права,
регламентирующих ответственность за уголовные
правонарушения в сфере экономики;
- нормативной правовой базы, которая составляет
основу уголовного права вообще, и квалификации
уголовных правонарушений в сфере экономики;
- отраслевых принципов уголовного права;
характеристики
составов
уголовных
правонарушений в сфере экономики;
- понятийного аппарата уголовного права,
связанных
с
квалификацией
уголовных
правонарушений в сфере экономики.
Умения:
- квалифицировать уголовных правонарушения в
сфере экономики;
- разграничивать смежные составы уголовных
правонарушений в сфере экономики;
- анализировать порядок применения норм
уголовного права;
- формулировать конкретные задачи при
применении соответствующих норм уголовного
права.
Навыки:
- работы с необходимыми нормативными
правовыми актами, материалами практики и
правовой статистики и др.;
юридической
квалификации
уголовных
правонарушений
в
сфере
экономики
в

199

students ' legal thinking, the application of the studied
theoretical and practical material in the formulation and
explanation of their ideas, the full use of accumulated
knowledge in the relevant areas of their legal activities.
Knowledge:
- specifics and features of interpretation and application
of criminal law norms regulating liability for criminal
offenses in the economy;
- the regulatory legal framework that forms the basis of
criminal law in general, and the qualification of
criminal offenses in the economy;
- branch principles of criminal law;
- characteristics of criminal offenses in the economy;
- conceptual apparatus of criminal law related to the
qualification of criminal offenses in the economy.
Abilities:
- to qualify criminal offenses in the economy;
- to distinguish between related elements of criminal
offense in the economy;
- analyze the procedure for applying criminal law;
- formulate specific tasks when applying the relevant
criminal law norms.
Skills:
- work with the necessary normative legal acts,
materials of practice and legal statistics, etc.;
- legal qualification of criminal offenses in the
economy in accordance with the current legislation of
the Republic of Kazakhstan.
Сompetencies:
- general cultural competence (GC):
to perform professional duties in good faith, to observe
the principles of lawyer ethics;
have a culture of thinking, the ability to summarise,
analyse, perceive information, set goals and choose
how to achieve them;
is able to formulate verbal and written speech logically
correctly, argumentatively and clearly;
have an intolerant attitude towards corrupt behaviour
and respect the law;
aspires to self-development, improvement of one's
skills and abilities.

бұзушылықтарды саралау» оқу бағдарламасы
келесі қалыптасатын өкілеттілікке бағытталған:
Жалпымәдени өкілеттіліктер:
өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік
маңыздылығын түсіну, құқықтық түсінудің
жоғары білімдік деңгейңн меңгеру (ЖӨ-1);
өзінің қызметтік міндеттерін адал орындауды
білу, заңгердің мәдени қағидаларын қолдану
(ЖӨ-2);
мәдени ойлау қабілеттілігімен ие болу, оның
белгілі бір дәрежеге жету мақсатына оны таңдау,
толығымен талдау қабілеттілігімен ие болу (ЖӨ3);
логикалық дұрыс, анық, нақты жазбаша және
ойлау қабілеттілігін дұрыс жеткізе білу (ЖӨ-4);
қызметкерлермен
жұмыста
белгілі
бір
кооперациялар жасауда мәдени мінездің болуы
(ЖӨ-5);
сыбайлас жемқорлыққа жат көзбен қарау, заң
мен құқыққа жақсы көз қарспен қарау (ЖӨ-6);
өзін өзі дамытуға тырысу, өзінің білімі мен
деңгейін көтермелеуге тырысу (ЖӨ-7);
әлеуметтік және қызметтік тапсырмаларды шешу
барысында әлеуметтік, гуманитарлық және
экономикалық ғылымдардың әдістері мен
тәсілдерін қолдана білу (ЖӨ-8);
әлеуметтік маңызы бар сұрақтар мен процестерді
шешуде талдау қабілеттілігіне ие болу (ЖӨ-9);
заманауи ақпараттық қоғамның дамуына
ақпараттың маңызы мен мазмұнын түсіне білу,
осы процесте олардың қауіптілігі мен қатерін
түсіне білу, ақпараттық қауіпсіздік пен
мемлекеттік
құпияны
қорғауда
негізгі
талаптарды орындай білу (ЖӨ-10);
ақпаратты өңдеу, сақтау, алудың негізгі әдістері
мен құралдарымен меңгере білу, ақпаратпен
жұмыс істеу тәсілі ретінде компютермен жұмыс
істей білу (ЖӨ-11);
жаһандық компьтерлік жүйеде ақпараттармен
жұмыс істей білу (ЖӨ-12);
шет тілімен жоғары деңгейде сөйлесе алу
қабілеттілігіне ие болу (ЖӨ-13);

соответствии
с
нормами
действующего
законодательства РК.
Компетенции:
- общекультурные компетенции (ОК):
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста;
владеть
культурой
мышления,
способностью
к
обобщению,
анализу,
восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения;
способен
логически
верно,
аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь;
иметь
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону;
стремится к саморазвитию, повышению
своей квалификации и мастерства.
- профессиональные компетенции (ПК):
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
принимать
решения
и
совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
применять нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства;
владеть навыками подготовки юридических
документов;
уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина;
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать уголовные и иные правонарушения;
выявлять, давать оценку коррупционного
поведения и содействовать его пресечению;
правильно и полно отражать результаты
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- professional competence (PC):
- to carry out professional activities on the basis of the
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
- make decisions and perform legal actions in strict
accordance with the law;
- apply normative legal acts, implement the norms of
substantive and procedural law in professional
activities;
- legally correctly qualify the facts and circumstances;
- have the skills to prepare legal documents;
- to respect the honor and dignity of the individual, to
observe and protect the rights and freedoms of a person
and of a citizen;
- identify, suppress, disclose and investigate crimes and
other offences;
- identify, assess and prevent corrupt behavior;
-correctly and fully reflect the results of professional
activities in legal and other documentation;
interpret various legal acts.

Head of the educational program:Candidate of
Juridical Sciences, Associate Professor G.B.
Samatova

салауатты өмір салты қағидасына ие болу,
спорттық,
мәдени,
дене
сабақтарына
қатысу.(ЖӨ-14)
- кәсіби өкілеттіліктер (КӨ):
өзінің қызметтік қабілеттілігіне байланысты
нормативтік құқықтық актілерді өңдеуге біліміне
сай қатысу (КӨ-);
құқықтық мәдениет және құқықтық ойлау,
құқықтық сананың негізіне сай қызметтік
қабілеттілігін игере білу (КӨ-2);
құқық субъектілерінің заңнаманы сақтауды
қамтамасыз ету (КӨ-3);
заңға сәйкес шешім қабылдау және құқықтық
әрекеттер жасау (КӨ-4);
нормативтік құқықтық актілерді қолдана білу,
қызметтінде материалдық және процестік
құқықтың нормаларын іске асыра білу (КӨ-5);
жағдайлар мен фактілерді құқықтық дұрыс
саралай білу (КӨ-6);
құқықтық құжаттарды дайындау қабілеттілігіне
ие болу (КӨ-7);
мемлекет пен қоғамның, жеке адамның
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде және заңдылықты
сақтауда лауазымдық міндеттерді атқара білу
(КӨ-8);
адам мен азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын қорғау, мүдделері мен көз
қарастарын сыйлау білу (КӨ-9);
қылмыстард
мен
басқада
құқық
бұзушылықтарды тергеу және ашу, анықтау,
алдын ала білу (КӨ-10);
құқық бұзушылықтарды ескерту, алдын алу,
олардың пайда болу мен жасалу себептерін
анықтау (КӨ-11);
сыбайлас жемқорлыққа баға беру, оның алдын
алуға ат салысу (КӨ-12);
құқықтық және басқада құжаттарды толтыру
барысында өзінің қызметтік қабілеттілігін
пайдалана білу (КӨ-13);
нормативтік құқықтық актілерге құқықтық
сараптама жүргізуге қатысу, сонымен қатар
сыбайлас жемқорлық қылмысы пайда болуын

профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
толковать различные правовые акты.
Руководитель программы: к.ю.н, доцент,
ассоц. проф. Саматова Г.Б.
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SDT 3309 /
TSD 3309 /
TFE 3309

себеп болатын жағдайларды анықтауға қатысу
(КӨ-14);
әр түрлі
құқықтық актілерді
талқылау
қабілеттілігіне ие болу (КӨ-15);
нақты құқықтық қызметке кеңестер мен
сараланған құқықтық қорытынды бере білу (КӨ16);
құқықтық тәрбиелеуді ұқыпты іске асыра білу
(КӨ-17).
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Н.Д. Тлешалиев.
Пән аталуы:Сот дәлелдемелер теориясы.
Кредит саны (ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясы, Конституциялық құқық, Қылмыстық
құқық, Сот және сот төрелігі, Қылмыстық
процесс.
Постреквизиттер: Криминалистика», «Жеделіздестіру қызметінің негіздері».
Пән оқыту мақсаты: қылмыстық істер
бойынша дәлелдеудің құқықтық және ғылыми
негіздері туралы білімдер алу.
Қысқаша мазмұны: Сот дәлелдеу теориясы
пәні студенттер үшін арналған. Сот дәлелдеу
теориясы элективті пән болса да ол бітіруші
курстарға оқытылады. Бұл пән Жалпы және
Ерекше бөлімдерден тұрады. Аталған пән
қылмыстық іс жүргізу барысында қолданылатын
дәлелдемелер туралы ілім болып табылады.
Сондай-ақ, дәледемелердің ұғымы, маңызы мен
мәні туралы мәліметтер қарастырылады.
Студенттерге қылмыстық іс жүргізу заңдарына
сипаттама бере отырып, соңғы қабылданған
заңдармен, толықтырулар мен өзгертулер, сот,
прокуратура, тергеу органдарының, лауазымды
тұлғалардың қызметін, міндеттерін түсіндіру.
Сот дәлелдеу теориясы элективті
пәні
қылмыстық іс жүргізу құқығы пәнін оқып
үйренудің міндеттері: Студенттер қылмыстық
сот ісін жүргізудің барлық мәселелері бойынша
терең білім алуы және қазір жұмыс жасап
отырған қылмыстық іс жүргізу заңын толық

Название дисциплины: Теория судебных
доказательств.
Объем в кредитах (ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права,
Конституционное право, Уголовное право,
Уголовно-процессуальное право.
Постреквизиты: Криминалистика, Основы
оперативно-розыскной деятельности.
Цель изучения дисциплины: получение
знаний
о
научных
и
правовыхосновах
доказывания по уголовным делам.
Краткое содержание: Дисциплина Теория
судебных доказательств рассматривает и изучает
деятельность,
связанную
с
процессом
доказывания. Доказывание, т.е. работа с
доказательствами, занимает очень важное место в
уголовном процессе: от того, насколько полно и
квалифицированно
проведено
доказывание,
зависит законность и обоснованность приговора,
правильность других принятых по делу решений.
Если
доказательственная
деятельность
завершилась безрезультатно, если не установлено
кем и при каких обстоятельствах совершено
преступление,
то
цели
судопроизводства
оказываются недостигнутыми. Причиненный
преступлением ущерб не возмещен, преступник
остался безнаказанным. Если в процессе
доказывания допущена ошибка, то это может
повлечь еще более тяжкие последствия –
осуждение невиновного. Поэтому доказывание
является необходимым и очень ответственным
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Name of discipline: Theory of forensic evidence.
Amount of credits(ECTS): 5 (2 + 1 + 0).
Prerequisites: Theory of State and Law, Constitutional
Law, Criminal Law, Criminal Procedure Law.
Post requisites: Forensics, Fundamentals of
operational investigative activities.
The purpose of the discipline: to gain knowledge about
the scientific and legal foundations of evidence in
criminal matters.
Summary: Discipline The theory of judicial evidence
examines and studies the activities associated with the
process of evidence. Proof, i.e. work with evidence,
occupies a very important place in the criminal
process: the legality and validity of the sentence, the
correctness of other decisions made in the case, depend
on how fully and skillfully the evidence has been
carried out. If the evidence has ended without result, if
it has not been established by whom and under what
circumstances the crime was committed, then the goals
of the proceedings will not be achieved. The damage
caused by the crime is not compensated, the criminal
remained unpunished. If a mistake is made in the
process of proof, this can lead to even more serious
consequences - the conviction of the innocent.
Therefore, proof is a necessary and very responsible
component of the criminal procedure. Often it is called
the core of the process.
Expected results of the study: The training in the
framework of the course aims to develop a system of
knowledge among students in collecting, evaluating
and using evidence in criminal proceedings.

берік меңгеру болып табылады. Студенттер
қылмыстық сот ісін жүргізудің мәні мен
міндеттерін
дұрыс
түсінуі,қылмыстық
іс
жүргізудің басты прирциптерін, дәлелдемелер
теориясын, іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу
тәртіптерін, атап айтсақ жасалайын деп жатқан
немесе жасалынып жатқан қылмыстар туралы
ақпараттарды тексеруден бастап, ол бойынша
қылмыстық істі қозғаудың, айыпталушыны сотқа
беру
және
сот
талқылауының,істерді
аппеляциялық және қадағалау сатыларында
қарауының, үкімді орындау сатысының, жаңадан
ашыләан мән жәйлар бойынша істі қайта
жаңғыртудың, қылмыстық істердің жекелеген
санаттары бойынша айрықша іс жүргізу
мәселелерін толық түсінуі қажет.
Күтілетін оқу нәтижелері: Сот дәлелдеу
теориясы пәні болып - студенттерге қылмыстық
іс жүргізу заңдарына сипаттама бере отырып,
соңғы қабылданған заңдармен, толықтырулар
мен өзгертулер, сот, прокуратура, тергеу
органдарының,
лауазымды
тұлғалардың
қызметін, міндеттерін түсіндіру. Сот дәлелдеу
теориясы элективті пәні қылмыстық іс жүргізу
құқығы пәнін оқып үйренудің міндетті.
Студенттер
қылмыстық сот ісін жүргізудің
барлық мәселелері бойынша терең білім алуы
және қазір жұмыс жасап отырған қылмыстық іс
жүргізу заңын толық берік меңгеру болып
табылады.
Білім: - дәлелдеу теориясының негізін
қалаудың нысандары:дәлелдемелердің жаңа
ұғымы (фактілі деректер және олардың
процесуалдық қайнар көздері), дәлелдемелердің
қасиеттері
(белгілері),
олардың
клдассификациясы, дәлелдеудің пәні мен шегі;
- қылмыстық процесуалдық дәлелдеудің түрлі
стадияларына
қатысудың
және
дәлелдеу
субъектілерінің құқзерттерінің ерекшеліктері;
- дәлелдеу процесі элементінің ерекшеліктері
(жинау, зерттеу, бағалау және пайдалану).
Іскерлігі: - дәлелдемелердің түрлеріне орай

компонентом
уголовно-процессуальной
деятельности. Нередко его называют сердцевиной
процесса.
Ожидаемые результаты изучения: Обучение в
рамках курса имеет целью выработать у
студентов систему знаний, умений и навыков по
сбору, оценке и использованию доказательств в
уголовном процессе.
Данный подход обусловлен требованиями
практики во всесторонне подготовленных
специалистах, обладающих знаниями и навыками
участия
в
уголовном
судопроизводстве,
приобретении теоретических знаний в данной
области,
необходимостью
формирования
практического опыта их участия в досудебном и
судебном производстве в качестве судьи или
стороны.
Знания:
основополагающие
категории
теории
доказательств:
современное
понятие
доказательства (фактические данные и их
процессуальные источники), свойства (признаки)
доказательств,
классификация доказательств,
предмет и пределы доказывания;
особенности компетенции субъектов
доказывания при их участии на различных
стадиях уголовно-процессуального доказывания;
специфику каждого элемента процесса
доказывания (собирание, исследование, оценка и
использование доказательств).
Умения:
- оценивать свойства (признаки)
различных видов доказательств: их относимость,
допустимость, достоверность, юридическую силу
(значимость),
а
также
достаточность
совокупности доказательств;
- применить практические навыки работы с
доказательствами в процессе доказывания по
отдельным категориям уголовных дел.
Навыки: - работы с нормативными правовыми
актами;
- анализа правовых норм и правовых
отношений;
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This approach is due to the requirements of practice in
comprehensively trained specialists with knowledge
and skills in participating in criminal proceedings,
acquiring theoretical knowledge in this area, the need
to form practical experience of their participation in
pre-trial and judicial proceedings as a judge or a party.
Knowledge:
- the fundamental categories of evidence theory: the
modern concept of evidence (evidence and their
procedural sources), properties (attributes) of evidence,
classification of evidence, subject and scope of
evidence;
- Features of the competence of the subjects of
evidence with their participation at various stages of
the criminal procedure evidence;
- the specifics of each element of the process of
evidence (collection, research, evaluation and use of
evidence).
Be able to: - evaluate the properties (features) of
various types of evidence: their relevance,
admissibility, reliability, legal force (significance), as
well as the sufficiency of the totality of evidence;
- apply the practical skills of working with evidence
in the process of proving certain categories of criminal
cases.
Skills: - work with regulatory legal acts;
- analysis of legal norms and legal relations;
- analysis of law enforcement and judicial practice.
Competencies:
- professional (specialization in criminal proceedings);
- socio-political (the ability to take responsibility,
participate in joint decision-making);
- communicative (possession of oral and written
communication);
- informational (willingness and need to work with
modern sources of information)
- self-education.
Program Manager: Senior Lecturer Grek E.N.

KPAKK
3309 /
ZPChUP
3309/
PHRCP
3309

олардың
қасиеттерін
бағалай
білу:
дәлелдемелердің қатыстылығы, іске жіберілуі,
жеткіліктіліг, дұрыстығы және тәжірибелік
мәндері;
- жекелеген қылмыстардың түрлері бойынша
дәлелдеу процесі жұмысының барысында
тәжірибелік іскерлікті қолдана білуге тиісті.
Дағдысы: нормативтік құқықтық актілермен
жұмыс;
- қылмыстық іс жүргізу құжаттарымен жұмыс
жасау;
құқықтық
нормалар мен
құқықтық
қатынастарды талдау;
- құқыққолдану және сот тәжірибелеріне талдау
жасау.
Құзыреттілігі:
- сот дәлелдеу теориясы ісін жүргізудің барлық
мәселелері бойынша терең білім алуы;
- қылмыстық сот ісін жүргізудің мәні мен
міндеттерін дұрыс түсінуі;
- дәлелдемелер теориясын, іс бойынша сотқа
дейінгі іс жүргізу тәртіптерін білу.
Бағдарлама
жетекшісі:з.ғ.к.,
ассоц.
профессор Алмагамбетов П.А.
Пән аталуы: Қылмыстық процестегі адам
құқықтарын қорғау.
Кредит саны(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиттер: Мемелекет және құқық
теориясы, ҚР Қылмыстық процесуалдық
құқығы, ҚР Қылмыстық құқығы.
Постреквизиттер: жоқ.
Пән оқыту мақсаты: аталған пән қылмыстық
процесте
адамдардың
конституциялық
құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың
құқықтық әдістерін үйретуге, қалыптастыруға
бағытталған.
Қазіргі таңдағы баршамыз өмір сүріп отырған
қоғам, құқықтық мемлекет құру жолында.
Құқықтық
мемлекетте
заңның
үстем
болатындығы барлығымызға белгілі. Яғни Ата
заңымызда көрсетілген әрбір адам және

- анализа правоприменительной и судебной
практики.
Компетенции:
профессиональная
(специализация
в
уголовном процессе);
- социально-политическая (способность брать
на себя ответственности, участвовать в
совместном принятии решений);
- коммуникативная (владение устным и
письменным общением);
- информационная (готовность и потребность
работать
с
современными
источниками
информации)
- самообразование.
Руководитель программы: сеньор-лектор
Грек Е.Н.

Название
дисциплины:
Защита
прав
человека в уголовном процессе.
Объем в кредитах(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиты: Теория государство и права,
Уголовно-процессуальное право РК, Уголовное
право РК.
Постреквизиты: нет.
Цель изучения дисциплины: подробное
изучение
уголовно-процессуального
законодательства
Республики
Казахстан;методически дисциплинаразработана
так, чтобы унифицировать уровень знаний
студентов и приступить к отработке более
сложных для уяснения вопросов. Основное
внимание при этом уделяется выработке навыков
практического применения полученных знаний.
Изучение дисциплины рассчитано на то, чтобы
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Name of discipline: Protection of human rights in
criminal proceedings.
Amount of credits(ECTS): 5 (2 + 1 + 0).
Prerequisites: Theory of State and Law, Criminal
Procedure Law of the Republic of Kazakhstan,
Criminal Law of the Republic of Kazakhstan.
Post requisites: no.
The purpose of the study of the discipline: a detailed
study of the criminal procedural legislation of the
Republic of Kazakhstan; methodically, the discipline is
designed to unify the level of knowledge of students
and begin to work out more difficult to understand
issues. The main attention is paid to developing the
skills of practical application of the acquired
knowledge. The study of the discipline is designed so
that when fixing theoretical questions, time is allocated
for performing practical tasks (classroom and home),
working with legal computer systems, reviewing

азаматтың, құқықтары мен бостандықтарының
сақталуын, өмірлері мен заңды мүдделерінің
қорғалуын
қамтамасыз
етуде
заңның
үстемдігінің қосар үлесі шексіз. Қылмыстық іс
жүргізудің
процесуалдық
тәртіптері
Конституцияның
нормаларына
негізделіп
жасалған.
Қазақстан
Республикасының
Конституциясы, Қазақстан аумағында тиісті
органдармен шығарылатын барлық құқықтық
нормативтік актілерге кең арнада бағыт бағдар
береді және де шығарылған актілер Конституция
нормаларына қайшы келмеуі тиіс.
Қысқаша мазмұны: «Қылмыстық процестегі
адам құқықтарын қорғау» қылмыстық істерді
тергеу, сотта қарау мен шешудегі анықтаушы,
тергеуші, прокуратура, сот және анықтама
органдарының қызметтері жариялы құқықтық
сипатта
болады.
Қылмыс,
ол
құқықбұзушылықтың қауіпті түрлерінің бірі.
Сондай ақ ол жеке тұлғаға, азаматтардың
құқықтары
мен
міндеттеріне,
қоғамға,
мемлекетке маңызды зиян келтіреді. Ол
мемлекеттің өкілетті органдарына қылмыстық
заң нормаларының таралуын қамтамасыз етудегі
заңда
көзделген
шараларды
қолдануын
міндеттейді деп көрсетеді қылмыстық іс жүргізу
заңнамасында.
Күтілетін оқу нәтижелері: Пәнді оқудың
барысында студенттердің қылмыстық процестің
барлық мәселелері бойынша білім алуы,
қылмыстық іс жургізу заңдарын жетік білуі.
Студенттер қылмыстық іс жургізудің мәні мен
міндеттерін дұрыс түсінуі керек, Қазақстан
Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексінде
бекітілген
құқықтық
мемлекеттің
демократиялық
принциптерінің
мазмұнын,
дәлелдеме теориясын, сотқа дейінгі өндірістің,
сотта іс қараудың, жекелеген істер бойынша іс

при закреплении теоретических вопросов
отводилось время на выполнение практических
заданий (аудиторных и домашних), работу с
правовыми
компьютерными
системами,
рецензирование отдельных разделов, глав, статей
проектов законов и подзаконных актов,
регламентирующих социально-правовую помощь
и защиту конституционных прав и свобод
граждан в РК.
Краткое содержание: Дисциплина «Защита
прав
человека
в
уголовном
процессе»
предназначена для обучения студентов навыкам
применения
правовых
способов
защиты
конституционных прав и свобод граждан в
уголовном процессе. В современных условиях
развития и совершенствования правового
государства свобода личности, ее права и
гарантии
возрастают,
следовательно,
это
свойственно и уголовному судопроизводству.
Увеличение гарантий прав и законных
интересов лиц, участвующих в уголовном
процессе соответствует как интересам личности,
так и интересам общества в целом. Только при
условий гарантированности прав и законных
интересов лиц, участвующих в уголовном
процессе и прежде всего обвиняемого, возможно
выполнение задач уголовного судопроизводства.
Ожидаемые результаты изучения: Обучение
в рамках курса имеет целью выработать у
студентов систему знаний, умений и навыков по
использованию средств, методов и приемов
участия в уголовном процессе.
Данный подход обусловлен требованиями
практики во всесторонне подготовленных
специалистах, обладающих знаниями и навыками
участия
в
уголовном
судопроизводстве,
приобретении теоретических знаний в данной
области,
необходимостью
формирования
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individual sections, chapters, articles of draft laws and
by-laws governing social and legal assistance and
protection of constitutional rights and freedoms of
citizens in the Republic of Kazakhstan.
Summary: The discipline "Protection of human rights
in criminal proceedings" is intended to teach students
the skills of applying legal methods of protecting
constitutional rights and freedoms of citizens in
criminal proceedings. In modern conditions of
development and improvement of the rule of law,
personal freedom, its rights and guarantees are
increasing, therefore, this is also characteristic of
criminal proceedings.
An increase in guarantees of the rights and legitimate
interests of persons participating in the criminal
process corresponds to both the interests of the
individual and the interests of society as a whole. Only
under conditions of guaranteeing the rights and
legitimate interests of persons participating in the
criminal process and, above all, of the accused, it is
possible to carry out the tasks of criminal proceedings.
Expected results of the study: The training in the
framework of the course aims to develop a system of
knowledge, skills and abilities for students to use the
means, methods and techniques of participation in the
criminal process.
This approach is due to the requirements of practice in
comprehensively trained specialists with knowledge
and skills in participating in criminal proceedings,
acquiring theoretical knowledge in this area, the need
to form practical experience of their participation in
pre-trial and judicial proceedings as a judge or a party.
Knowledge: - the basic principles of professional
activity on the basis of a developed legal
consciousness, legal thinking and legal culture;
- the basic principles of decision-making and legal
actions in strict accordance with the law;
- the basic principles of the application of regulatory
legal acts, the implementation of substantive and
procedural law in professional activities;
- the basic principles of the correct qualification of
facts and circumstances;

жүргізудің ерекшеліктерін студенттерге жеткізу.
Қылмыстық іс жүргізу құқығының Жалпы және
Ерекше бөлімдерін оқып үйрену нәтижесінде,
алған білімдерін семинар сабақтарында бекіту
және тергеу, сот органдарында тәжірибе отуінің
нәтижесінде тергеу және сот әрекеттерін
жургізудің,
процессуалдық
құжаттарды
толтырудың тәртібін білуі керек.
Білім: - қазіргі заманғы нормативтік
құқықтардың даму тенденциясында және оны
ғылыми-зерттеуді,
жобалау-құрастырушылық
өндірістік-технологиясында және ұйымдастырубасқару қызметтерінде қолдану жолында;
- кәсіптік қызмет нысанасында жобалау мен
өңдеуді анықтайтын стандарттарды, әдістемелік
және қалыпты материалдарды қолдануда;
- пайдаланушының бағдарламалық жүйемен
интерфейс
ұйымдастыруының
негізгі
принциптерінде;
- кәсіптік қызметтің және оның нысананы
қалыптастырумен байланысты есептеу мен
ақпараттық процестерді зерттеу, моделдеу және
талдау әдістерінде;
- заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық
актілерді талқылауды және қолдануды;
- қоғамның барлық салаларындағы заңдардың
орындалуын қамтамасыз етуді;
- фактілер мен мән-жайларды дұрыс құқықтық
квалификациялауды білулері тиіс.
Іскерлігі: - құқық қолдау қызметі үшін
әдістемелік базаны қолдана білу, талдау, өз
алдына жекеше зерттеу білу;
заңгердің
этика
қағидасын
сақтау,
профессионалдық міндеттерді адал орындау
- нормативтік құқықтық актілерді қолдануда
қабілетті болу, кәсіби қызметте материалдық
және іс жүргізу құқықтарын қолдану;
- құқықтық нормаларды дұрыс талқылай білуі,

практического опыта их участия в досудебном и
судебном производстве в качестве судьи или
стороны.
Знания: - основные принципы осуществления
профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры;
- основные принципы принятия решения и
совершения юридических действий в точном
соответствии с законом;
основные
принципы
применения
нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
основные
принципы
правильной
квалификации фактов и обстоятельств;
- основные правила подготовки юридических
документов;
- принципы и нормы уважения чести и
достоинства личности, соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина;
- методы испособы выявления, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений;
- правила толкования различных правовых
актов.
Умения: - осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
- использоватьосновные принципы принятия
решения и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
- использоватьосновные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
- использоватьосновные принципы правильной
квалификации фактов и обстоятельств;
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- basic rules for the preparation of legal documents;
- principles and norms of respect for the honor and
dignity of the individual, observance and protection of
the rights and freedoms of man and citizen;
- methods and methods of identifying, suppressing,
disclosing and investigating crimes and other offenses;
- rules of interpretation of various legal acts.
Be able to: - to carry out professional activities on the
basis of a developed legal consciousness, legal thinking
and legal culture;
- use the basic principles of decision-making and legal
actions in strict accordance with the law;
- use the basic principles of the application of
regulatory legal acts, the implementation of substantive
and procedural law in professional activities;
- use the basic principles of the correct qualification of
facts and circumstances;
- basic rules for the preparation of legal documents;
- use the principles and norms of respect for the honor
and dignity of the individual, observance and
protection of the rights and freedoms of man and
citizen;
- use methods and methods for detecting, suppressing,
disclosing and investigating crimes and other offenses;
- use the rules of interpretation of various legal acts.
Skills: - professional activity on the basis of a
developed legal consciousness, legal thinking and legal
culture;
- use of the basic principles of decision making and
legal actions in strict accordance with the law;
- use of the basic principles for the application of
regulatory legal acts, the implementation of substantive
and procedural law in professional activities;
- the correct qualification of facts and circumstances;
- preparation of legal documents;
- principles and norms of respect for the honor and
dignity of the individual, observance and protection of
the rights and freedoms of man and citizen;
- methods for detecting, suppressing, disclosing and
investigating crimes and other offenses;
- rules of interpretation of various legal acts.
Competencies:

ҚР заңдарының нормаларын қолдана отырып,
тәжірибелік есептер шығара білуі, сот
тәжіриебесін
теоретикалық
білімге
байланыстыра қолдана алу қажет;
- құқықтық сипаттағы құжаттарды жасауды
және нормативтік актілердің сараптамасын
өткізуді, білікті қорытыныдылар мен кеңестер
беруді;
тікелей заңға сәйкес шешімдер
қабылдауды және өзге де заңды әрекеттер
жасауды;
- құқық бұзушылықтарды, кінәлілерді жазалау
мен жауапкершілігі шараларын анықтауды;
- бұзылған құқықтарды қалпына келтіру үшін
қажетті шараларды қолданып білулері қажет.
Дағдысы: - мәселелерді анықтау және
түсінудің жүйелік концепциясын пайдалану;
жаңа
инструменталдық
құралдарды
пайдаланып бағдарлама жасауды;
ақпараттық
жүйелердің
техникалық
құжаттарын жасауды;
- ғылыми жұмысты және тәжірибелік қызметті
жалғастыру үшін негіз болатын жеке тұлғалық
ерекше қасиеттреге ие болуы;
- құқықтық білімдерді сындарлы ұғыну және
өзін өзі сынға алу қабілеттілігі;
- ҚР заңнамасын сындарлы бағалай білу;
- сауатты, негізді талдау және сындарлы
аргументті тұжырымдар мен қорытындыларды
ұсына білу қабілеттілігі;
- пікірталастарды жүргізе білу қабілеттілігі;
- белсенді қайраткердің жеке-психологиялық
қабілеттіктерінің болуы, соның ішінде сынға алу
және
мадақтауды
дұрыс
түсінудің
қабілеттілігімен байланысты дағдылары болуы
тиіс.
Құзыреттілігі: Әдістеменің маңыздылығы мен
жаратылыстану бағытындағы философиялық
кемшіліктер туралы және ғылыми танымның

- основные правила подготовки юридических
документов;
- использоватьпринципы и нормы уважения
чести и достоинства личности, соблюдения и
защиты прав и свобод человека и гражданина;
- использоватьметоды испособы выявления,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений и иных правонарушений;
- использоватьправила толкования различных
правовых актов.
Навыки: - профессиональной деятельности на
основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
- использованияосновных принципов принятия
решения и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
использованияосновных
принципов
применения нормативных правовых актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
- правильной квалификации фактов и
обстоятельств;
- подготовки юридических документов;
- принципами и нормами уважения чести и
достоинства личности, соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина;
- методами испособами выявления, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений;
- правилами толкования различных правовых
актов.
Компетенции:
- общекультурные компетенции (ОК):
добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
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- general cultural competencies (CC):
conscientiously fulfill professional duties, observe the
principles of ethics of a lawyer;
own a culture of thinking, the ability to generalize,
analyze, perceive information, set goals and choose
ways to achieve it;
able to logically, reasonably and clearly build oral and
written speech;
has an intolerant attitude towards corrupt behavior,
respects law and law;
strives for self-development, improving their skills and
mastery.
- professional competencies (PC):
able to carry out professional activities on the basis of a
developed legal consciousness, legal thinking and legal
culture;
able to make decisions and perform legal actions in
strict accordance with the law;
able to apply normative legal acts, implement the
norms of substantive and procedural law in
professional activities;
able to legally qualify facts and circumstances;
have skills in preparing legal documents;
able to respect the honor and dignity of the individual,
to observe and protect the rights and freedoms of man
and citizen;
able to detect, suppress, disclose and investigate crimes
and other offenses;
able to identify, evaluate corruption behavior and
contribute to its suppression;
able to correctly and fully reflect the results of
professional activity in legal and other documentation;
able to interpret various legal acts.
Program Manager: Senior Lecturer Grek E.N.

дамудағы қазіргі заманғы үдерісіне, жаһандану
үдерістеріндегі қарама – қайшылық пен
жергілікті экономикалық зардаптар туралы
түсінік қалыптастыруға міндетті.
Ғылыми
зерттеудің
материалистікдиалектикалық әдістерін білу және оларды
кеңінен қолдану; жүйені жетілдіру мақсатында
өзгерістерді жоспарлау қабілеттілігі. Аталған
тәсіл әсіресе қолданыстағы заңнаманы құқықтық
бағалау барысында және құқықтық сипаттағы
болжамдар
мен
гипотезаларды
әзірлеу
барысында
маңызды.
Құқықтық
фактіні
бағалаудағы маңызды критерилерді анықтай
білу. Ақпараттық және телекомуникациялық
технологияларды құқықтық реттеу жүйесіндегі
қазіргі заңшығарушылық базаны білу, оның одан
әрі дамуының байланыстары мен дамуын білу.
Құралдық құзырет:
- жалпы мәдени құзерттер (МҚ):
- методологиялық қабілеттіктерді иелену;
- синэнергетика және телеологиялық келісім
құқық тәсілдерімен және ақпараттық технология
көмегі арқылы қоршаған ортаны түсіну;
- басқару машықтарын білу;
- уақытты ыңғайлы ұйымдастыра алатын
қазіргі менеджер-басқарушының қабілеттерінің
болуы;
ақпараттық
кеңістіктің
құқықтық
қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
- дербес және тиімді басқару шешімдерін
қабылдау
және
туындауы
мүмкін
проблемаларды шешу.
Бағдарлама
жетекшісі:
з.ғ.к., ассоц.
профессор Калимбекова А.Р.

постановке цели и выбору путей ее достижения;
способен логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь;
имеет
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону;
стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства.
- профессиональные компетенции (ПК):
способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
способен применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
владеть навыками подготовки юридических
документов;
способен уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина;
способен выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления
и
иные
правонарушения;
способен
выявлять,
давать
оценку
коррупционного поведения и содействовать его
пресечению;
способен правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации;
способен толковать различные правовые акты.
Руководитель программы: сеньор-лектор
Грек Е.Н.
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Пән аталуы: Жедел-іздестіру қызметінің
негіздері.
Кредит саны(ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиттер: Қазақстан Республикасы
қылмыстық құқығы, мемлекет және құқық
теориясы, азаматтық іс жүргізу құқық,
қылмыстық іс жүргізу әкімшілік құқық,
криминалистика.
Постреквизиттер: жоқ.
Пән оқыу мақсаты
«Жедел-іздестіру
қызметінің негіздері» болып табылады:
- студенттерде жедел іздестіру қызметінің
бөлімдері мен базалық білімін қалыптастыру;
- жедел іздестіру қызметінің міндеттері жедел
іздестіру шараларыныңмақсатын қолайлы және
жоғары деңгейде пайдалануды қалыптастыру;
- оқытылатындарғажедел іздестіру қызметі
заңын және заңдылықты сақтауда құқықтық
мәдениетін дамытуды қалыптастыру.
Қосымша
мазмұны:
«Жедел-іздестіру
қызметінің негіздері» курсын оқу барысында
курстың оқу жұмыс бағдарламасымен танысып
шығу қажет. Жедел-іздестіру қызметінің
негіздері – мемлекеттің қылмыстылықпен
күресте саясатын жүзеге асырудағы маңызды
құралы болып табылады. Жедел-іздестіру
қызметінің негіздерін оқыту мен меңгеру жеделіздестіру қызметі әлеуметтік – саяси және заңды
тұрғыдағы мазмұнын ашу, оны құрайтын
нормалармен
институттардың
логикалық
байланысы, қоғамдық қауіпті әрекеттерді заңды
тұрғыда дұрыс дәрежелеуде жедел-іздестіру
қызметі нормаларға ғылыми талдау жасау әдісін
қолдану мен практикалық дағдыларды игеруге
септігін тигізеді.
«Жедел-іздестіру қызметінің негіздері » курсы
бойынша бағдарлама 15 – қыркүйек 1994 жылы
қабылданған Қазақстан Республикасы Жедел-

Название дисциплины: Основы оперативнорозыскной деятельности.
Объем в кредитах(ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиты:
Уголовное
право
РК,Уголовное
процессуальное
право
РК,
Гражданское
процессуальное
право
РК,Административное
право
РК,
Криминалистика
Постреквизиты: нет.
Цель изучения дисциплины: является
освоение
студентами
основ
оперативнорозыскной деятельности (ОРД), вопросов
соотношения
ОРД,
криминалистики
и
доказывания по уголовным делам на основе
анализа законодательства, обобщения теории и
практики.
Краткое
содержание:вид
деятельности,
осуществляемый
гласно
и
негласно
оперативными
подразделениями
государственных органов, уполномоченных на то
законом, в пределах их полномочий посредством
проведения оперативно-розыскных мероприятий
(ОРМ) в целях защиты жизни, здоровья, прав и
свобод человека и гражданина, собственности.
Знания:
- правовую базу, характер, принципы, систему,
цели
и
задачи
оперативно-розыскной
деятельности;
-усвоение основных терминов и понятий
оперативно-розыскной деятельности;
-уяснение теоретических основ, принципов,
гласных методов и средств оперативнорозыскной деятельности;
-изучение
видов
ОРМ,
несекретных
особенностей их организации и производства;
общего
порядка
производства
и
документирования ОРМ, рассекречивания и
передачи результатов ОРМ следователю и в суд;
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Name of discipline:Fundamentals of operational and
investigative activities.
Amount of credits(ECTS): 5 (2 + 1 + 0).
Prerequisites: Criminal Law of the Republic of
Kazakhstan, Criminal Procedure Law of the Republic
of Kazakhstan, Civil Procedure Law of the Republic of
Kazakhstan, Administrative Law of the Republic of
Kazakhstan, Criminalistics
Post requisites: no.
The purpose of the study of the discipline: is the
development by students of the basics of operational
investigative activity (ARD), the relationship of the
ARD, forensics and evidence in criminal cases based
on an analysis of legislation, a generalization of theory
and practice.
Summary: the type of activity carried out publicly and
behind the scenes by the operational units of state
bodies authorized by law, within their powers through
operational investigative measures (ORM) in order to
protect life, health, rights and freedoms of man and
citizen, property.
Knowledge:
- the legal basis, nature, principles, system, goals and
objectives of the operational-search activity;
- the mastery of the basic terms and concepts of
operational-search activity;
- Clarification of the theoretical foundations,
principles, vowel methods and means of operationalsearch activity;
- the study of the types of ORM, unclassified features
of their organization and production; general procedure
for the production and documentation of ORM,
declassification and transfer of the results of ORM to
the investigator and the court;
Be able to:
- the formation of skills in organizing interaction with
bodies engaged in operational-search activities in the
process of identifying, disclosing, investigating,
judicial review and preventing crimes;
- mastering the skills of analysis and evaluation of
operational-search information and its use in criminal
proceedings;

іздестіру қызметі заңнамасына негізделеді,
сонымен
қатар
Қазақстан
Республикасы
Конституциясының, мемлекет және құқық
теориясының ережелерін басшылыққа алады.
Криминология, қылмыстық процесс, қылмыстық
атқару – құқығы және басқа да заң пәндерімен
тығыз байланыста және тәжірибеде дағды мен
іскерлікті қалыптастыру.
«Жедел-іздестіру қызметінің негіздері» курсын
меңгеруде студенттер білуі тиіс:
 Жедел іздестіру қызметінің
негізгі
ұғымдарын, жалпы және арнаулы шаралары,
жасырын
тергеу
әрекеті;
Қазақстан
Республикасының
Жоғары
Сотының
Нормативтік қаулылары, басқа да құқықтық
нормативтік актілернің міндеттері мен мақсатын
жетілдіруде білім деңгейін қалыптастыру
Хабардар болуы керек:
 Жедел іздестіру қызметінде қолданылатын
түсініктер мен міндеттерін ұғына білу; нақты
қылмыстық құқық бұзушылықтарды алдын алу,
жолын кесу, ескерту, ашу, іздеуде жүрген
азаматтар мен ұылмыскерлерлерді іздестіру.
Адам мен азаматтардың өмірі, құқықтары мен
бостандықтарын, заңды мүдделерін қорғау;
жедел іздестіру қызметі лексикасында іскерлік
сөйлеу білуді қолдана білу.
5В030100 – заңтану мамандығы «Жеделіздестіру
қызметінің
негіздері»
оқу
бағдарламасы келесі қалыптасатын өкілеттілікке
бағытталған:
Жалпымәдени өкілеттіліктер:
 өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік
маңыздылығын түсіну, құқықтық түсінудің
жоғары білімдік деңгейңн меңгеру (ЖӨ-1);
 өзінің қызметтік міндеттерін адал орындауды
білу, заңгердің мәдени қағидаларын қолдану
(ЖӨ-2);

Умения:
формирование
навыков
организации
взаимодействия с органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, в процессе
выявления, раскрытия, расследования, судебного
рассмотрения и предотвращения преступлений;
-овладение навыками анализа и оценки
оперативно-розыскной
информации
и
ее
использования в уголовном процессе;
Навыки:
- научиться самостоятельно работать с учебной
и научной литературой;
-приобрести
навыки
проводить
самостоятельное исследование, отбирать и
анализировать необходимый материал, излагать
выбранный материал в письменной форме,
делать самостоятельные теоретические выводы;
- узнать основы полемики в судебном процессе;
- узнать значение и состав языкового
мастерства юриста;
- приобрести умения и навыки подготовки к
участию в судебном процессе на основе
состязательности и равенства сторон;
- приобрести навыки использования на
практике теоретических знаний и правовых норм.
Компетенции:
общекультурные компетенции (ОК):
добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
иметь
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону;
стремится к саморазвитию, повышению своей
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Skills:
- learn to work independently with educational and
scientific literature;
-to acquire skills to conduct independent research,
select and analyze the necessary material, state the
selected material in writing, draw independent
theoretical conclusions;
- learn the basics of controversy in litigation;
- find out the meaning and composition of the language
skills of a lawyer;
- acquire skills in preparing for participation in the trial
on the basis of adversarial process and equality of
arms;
- To acquire skills in using theoretical knowledge and
legal norms in practice.
Competencies:
general cultural competencies (CC):
conscientiously fulfill professional duties, observe the
principles of ethics of a lawyer;
own a culture of thinking, the ability to generalize,
analyze, perceive information, set goals and choose
ways to achieve it;
able to logically correctly, reasonedly and clearly build
oral and written speech;
have an intolerant attitude towards corrupt behavior,
respects law and law;
strives for self-development, improving their skills and
mastery.
- professional competencies (PC):
carry out professional activities on the basis of a
developed legal consciousness, legal thinking and legal
culture;
make decisions and perform legal actions in strict
accordance with the law;
apply normative legal acts, implement the norms of
substantive and procedural law in professional
activities;
legally correct to qualify facts and circumstances;
have skills in preparing legal documents;
to respect the honor and dignity of the individual, to
observe and protect the rights and freedoms of man and
citizen;

 мәдени ойлау қабілеттілігімен ие болу, оның
белгілі бір дәрежеге жету мақсатына оны таңдау,
толығымен талдау қабілеттілігімен ие болу (ЖӨ3);
 логикалық дұрыс, анық, нақты жазбаша және
ойлау қабілеттілігін дұрыс жеткізе білу (ЖӨ-4);
 қызметкерлермен жұмыста белгілі бір
кооперациялар жасауда мәдени мінездің болуы
(ЖӨ-5);
 сыбайлас жемқорлыққа жат көзбен қарау, заң
мен құқыққа жақсы көз қарспен қарау (ЖӨ-6);
 өзін өзі дамытуға тырысу, өзінің білімі мен
деңгейін көтермелеуге тырысу (ЖӨ-7);
 әлеуметтік және қызметтік тапсырмаларды
шешу барысында әлеуметтік, гуманитарлық
және экономикалық ғылымдардың әдістері мен
тәсілдерін қолдана білу (ЖӨ-8);
 әлеуметтік маңызы бар сұрақтар мен
процестерді шешуде талдау қабілеттілігіне ие
болу (ЖӨ-9);
 заманауи ақпараттық қоғамның дамуына
ақпараттың маңызы мен мазмұнын түсіне білу,
осы процесте олардың қауіптілігі мен қатерін
түсіне білу, ақпараттық қауіпсіздік пен
мемлекеттік
құпияны
қорғауда
негізгі
талаптарды орындай білу (ЖӨ-10);
 ақпаратты өңдеу, сақтау, алудың негізгі
әдістері мен құралдарымен меңгере білу,
ақпаратпен жұмыс істеу тәсілі ретінде
компютермен жұмыс істей білу (ЖӨ-11);
 жаһандық компьтерлік жүйеде ақпараттармен
жұмыс істей білу (ЖӨ-12);
 шет тілімен жоғары деңгейде сөйлесе алу
қабілеттілігіне ие болу (ЖӨ-13);
 салауатты өмір салты қағидасына ие болу,
спорттық,
мәдени,
дене
сабақтарына
қатысу.(ЖӨ-14)
- кәсіби өкілеттіліктер (КӨ):

квалификации и мастерства.
- профессиональные компетенции (ПК):
осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
применять нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства;
владеть навыками подготовки юридических
документов;
уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина;
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения;
выявлять, давать оценку коррупционного
поведения и содействовать его пресечению;
правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической
и иной документации;
толковать различные правовые акты.
Руководитель
программы:
к.ю.н.,
ассоц.профессор Брушковский К.Б.
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identify, suppress, disclose and investigate crimes and
other offenses;
identify, evaluate corruption behavior and contribute to
its suppression;
correctly and fully reflect the results of professional
activity in legal and other documentation;
interpret various legal acts.
Program Manager: Ph.D., Associate Professor
Brushkovsky K.B.

 өзінің қызметтік қабілеттілігіне байланысты
нормативтік құқықтық актілерді өңдеуге
біліміне сай қатысу (КӨ-);
 құқықтық мәдениет және құқықтық ойлау,
құқықтық сананың негізіне сай қызметтік
қабілеттілігін игере білу (КӨ-2);
 құқық субъектілерінің заңнаманы сақтауды
қамтамасыз ету (КӨ-3);
3.
заңға сәйкес шешім қабылдау және
құқықтық әрекеттер жасау (КӨ-4);
 нормативтік құқықтық актілерді қолдана білу,
қызметтінде материалдық және процестік
құқықтың нормаларын іске асыра білу (КӨ-5);
 жағдайлар мен фактілерді құқықтық дұрыс
саралай білу (КӨ-6);
 құқықтық
құжаттарды
дайындау
қабілеттілігіне ие болу (КӨ-7);
 мемлекет пен қоғамның, жеке адамның
қауіпсіздігін
қамтамасыз
етуде
және
заңдылықты сақтауда лауазымдық міндеттерді
атқара білу (КӨ-8);
 адам мен азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын қорғау, мүдделері мен көз
қарастарын сыйлау білу (КӨ-9);
 қылмыстард
мен
басқада
құқық
бұзушылықтарды тергеу және ашу, анықтау,
алдын ала білу (КӨ-10);
 құқық бұзушылықтарды ескерту, алдын алу,
олардың пайда болу мен жасалу себептерін
анықтау (КӨ-11);
 сыбайлас жемқорлыққа баға беру, оның
алдын алуға ат салысу (КӨ-12);
 құқықтық және басқада құжаттарды толтыру
барысында өзінің қызметтік қабілеттілігін
пайдалана білу (КӨ-13);
 нормативтік құқықтық актілерге құқықтық
сараптама жүргізуге қатысу, сонымен қатар
сыбайлас жемқорлық қылмысы пайда болуын
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себеп болатын жағдайларды анықтауға қатысу
(КӨ-14);
 әр түрлі құқықтық актілерді талқылау
қабілеттілігіне ие болу (КӨ-15);
 нақты құқықтық қызметке кеңестер мен
сараланған құқықтық қорытынды бере білу (КӨ16);
 құқықтық тәрбиелеуді ұқыпты іске асыра білу
(КӨ-17).
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Н.Д. Тлешалиев.
Пән
аталуы:
Қылмыстықісжүргізубойыншапрактикум.
Кредит саны(ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясы, конституциялық құқық, Қылмыстық
құқық, сот және сот төрелігі, Қылмыстық
процесуалдық құқық.
Постреквизиттер: жоқ.
Пәнді оқудың мақсаты: сотқа дейінгі тергептексеру
сатысының
міндеттерін
шешуде
қылмыстық процесуалдық актілердің маңызды
екендігін студенттердің сана сезімдерінде
қалыптастыру,
кез
келген
қылмыстық
процесуалдық актілер мен шешімдерді дұрыс
рәсімдеу қажеттілігін түсіндіру. Іс жүргізу
құжаттарын толтыру барысында студент жоғары
деңгейде дұрыс рәсімдеуді игерулері тиіс.
Сонымен қатар, кез келген процесуалдық
әрекеттер мен шешімдердің мазмұндары мен
нысандары сақталуы тиісті. Процесуалдық
құжаттың
сапасы
процесуалдық
актінің
мазмұнымен анықталады.
Қысқаша мазмұны: Қылмыстық процесс
бойынша практикум пәні студенттерге тек
процесуалдық актілер тұралы білім жиынтығын
берумен шектелмей, сонымен қатар сол
актілермен жұмыс істеп үйренуді көздейді..

Название дисциплины: Практикум по
уголовному процессу.
Объем в кредитах(ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права,
Конституционное право, Уголовное право, Суд и
правосудие, Уголовно-процессуальное право.
Постреквизиты: нет.
Цель изучения дисциплины: выработка у
студентов устойчивого убеждения в важности
уголовно – процессуальных актов для решения
задач досудебного расследования, необходимости
правильного оформления каждого уголовнопроцессуального действия и решения. В процессе
практикума студент должен хорошо усвоить
значение единства в процессуальном акте
содержания и формы процессуального действия и
его оформления. Качество процессуального акта
определяется содержанием
процессуального
действия.
Краткое содержание: Дисциплина «Практикум
по уголовному процессу» рассматривает и
изучает деятельность, связанную с составлением
уголовно-процессуальных документов на стадии
начала
досудебного
расследования,
предварительном следствии, дознании, в стадии
судебного рассмотрения уголовных дел, ее
порядок и содержание, а также возникающие при
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Name of discipline:Practicum on сriminal proceeding.
Amount of credits(ECTS): 5 (2 + 1 + 0).
Prerequisites: Theory of State and Law, Constitutional
Law, Criminal Law, Court and Justice, Criminal
Procedure Law.
Post requisites: no.
The purpose of the discipline: to develop students'
strong beliefs in the importance of criminal procedural
acts for solving the problems of pre-trial investigation,
the need for proper execution of each criminal
procedure and decision. In the process of the
workshop, the student must well understand the
meaning of unity in the procedural act of the content
and form of the procedural action and its design. The
quality of the procedural act is determined by the
content of the procedural action.
Summary: The discipline "Workshop on Criminal
Procedure" considers and studies activities related to
the preparation of criminal procedural documents at the
stage of the beginning of pre-trial investigation,
preliminary investigation, inquiry, at the stage of
judicial review of criminal cases, its order and content,
as well as those arising from it legal relationship.
Expected results of the study: are not only to give
students the amount of knowledge about criminal
procedure acts, but also to teach them how to work
with them. Therefore, the student must acquire
practical skills in formalizing procedural decisions and
actions with acts. This will be facilitated by the work of
students in the preparation of procedural acts.

Осыған байланысты студент процесуалдық
шешімдерді іс жүзінде бекіте білуге дағдылануы
қажет.
Осыны
үйренуге
студенттердің
процесуалдық актілерді толтыру көмек болады.
Күтілетін оқу нәтижелері: студенттерге сотқа
дейінгі тергеп-тексерудегі алдына қойған
міндеттерін шешу үшін қылмыстық іс жүргізу
актілерінің өте маңызды екенін және әр бір іс
жүргізу әрекеттер мен шешімдері дұрыс
толтырудың өте маңыздызды екндігін туралы
сенімді қалыптастыру болып табылады. Арнайы
курсты оқу барысында студенттер процесуалдық
іс-әрекеттің мазмұны мен нысанының және
оларды беітудің бір тұтастығын жақсы менгеруі
тиіс.
Процесуалдық
актінің
сапалығы
процесуалдық іс әрекеттің мазмұны мен
белгіленеді.
Білім: - қылмыстық іс жүргізу актілерін
қабылдаудың шарттары мен тәртібін реттейтін,
олардың нысандары мен мазмұнын белгілейтін
қылмыстық іс жүргізу нормалары; қылмыстық іс
жүргізу актілері және қылмыстық іс бойынша
шешім қабылдаумен байланысты алдын-ала
тергеу органдарының қызметі;
процесуалдық
шешімдерді
және
процесуалдық әрекеттерді жүзеге асырудың
негізгі механизмдері мен заңдылықтары;
- қабылданған заңдар мен нормативтік
құжаттардың даму бағыттары мен болашағы
туралы;
студенттердің
сана
сезімдерінде
қалыптастыру,
кез
келген
қылмыстық
процесуалдық актілер мен шешімдерді дұрыс
рәсімдеу қажеттілігін түсіндіру және тергеу
барысында шешімдерді қабылдау механизымы;
процесуалдық актілерді толтыру тәртібі және
рәсімдеу мәдениеті.
Іскерлігі: - тергеу әрекеттерін жүргізудің

этом правоотношения.
Ожидаемые
результаты
изучения:
заключаются не только в том, чтобы дать
студентам
сумму
знаний
об
уголовнопроцессуальных актах, но и в том, чтобы научить
их работать с ними. Поэтому студент должен
приобрести практические навыки оформления
процессуальных решений и действий актами.
Этому будет способствовать работа студентов по
составлению процессуальных актов.
Знания:
- основные
положения
общей
проблематики и частных, теоретико-прикладных
проблем
уголовно-процессуального
права,
существующих на данный момент в теории,
законодательстве и практике применения норм
уголовно-процессуального
закона
при
производстве по уголовным делам на различных
стадиях современного уголовного процесса РК;
- основные закономерности, механизмы
принятия
процессуальных
решений
и
осуществления процессуальных действий;
иметь
целостное
представление:
об
актуальных вопросах формирования основных
положений
теории
науки,
ее
практики и норм законодательства;
- выработать убежденность в необходимости
точного и неуклонного исполнения и соблюдения
при производстве по уголовным делам каждой
нормы уголовно-процессуального права и защиты
прав и законных интересов лиц, потерпевших от
преступлений, а также защиты личности от
незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения прав и свобод.
Умения: - пользоваться методами проведения
следственных действий;
-должен обладать навыками составления
уголовно-процессуальных документов;
- правильно толковать и применять на практике
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Knowledge: - the main provisions of the general
problems and private, theoretical and applied problems
of criminal procedural law that currently exist in the
theory, legislation and practice of applying the norms
of the criminal procedure law in criminal proceedings
at various stages of the modern criminal process of the
Republic of Kazakhstan;
- The main laws, mechanisms for making procedural
decisions and the implementation of procedural
actions;
- have a holistic view: on topical issues of the
formation of the main provisions of the theory of
science, its practice and legal norms;
- To develop a conviction that it is necessary to
accurately and consistently enforce and comply with
each criminal procedure rule in criminal cases and
protect the rights and legitimate interests of victims of
crimes, as well as protect the individual from unlawful
and unjustified accusations, convictions, restrictions on
rights and freedoms .
Be able to: - use methods of investigative actions;
- Must have the skills of compiling criminal procedural
documents;
- correctly interpret and put into practice the acquired
knowledge for the professional solution of problems
arising from the procedural legislation;
- develop its position on problematic issues in the field
of criminal procedure law and defend it.
Skills: - work with regulatory legal acts;
- work with criminal procedural documents;
- analysis of legal norms and legal relations;
- analysis of law enforcement and judicial practice.
Competencies:
- general cultural competencies (CC):
conscientiously fulfill professional duties, observe the
principles of ethics of a lawyer;
own a culture of thinking, the ability to generalize,
analyze, perceive information, set goals and choose
ways to achieve it;
able to logically, reasonably and clearly build oral and
written speech;
has an intolerant attitude towards corrupt behavior,

әдістерін пайдалана білуі;
- қылмыстық процесуалдық құжаттарды
құрастыруды білу;
- процесуалдық заңнамалардан туындайтын,
және есептерді кәсіби тұрғыда шешу барысында
өздерінің алған білімдерін дұрыс талқылып
тәжірибе барысында дұрыс қолдана білулері
тиіс;
қылмыстық
процесуалдық
құқық
саласындағы өзекті сұрақтар бойынша өзінің
ұстанымдарын қалыптастырып оны қорғац
білулері тиіс.
Дағыдысы:
нормативтік
құқықтық
актілермен жұмыс;
- қылмыстық іс жүргізу құжаттарымен жұмыс
жасау;
құқықтық нормалар мен құқықтық
қатынастарды талдау;
- құқыққолдану және сот тәжірибелеріне
талдау жасау.
Құзыреттілігі:
- жалпы мәдени құзерттілік:
ғылыми
тәсілдермен
жұмыс
істеу
қабілеттілігі, ерекше маңызды салыстырмалықұқықтық талдау тәсілі иеленеді;
методологиялық қабілеттіктерді иелену,
синэнергетика және телеологиялық келісім
құқық тәсілдерімен және ақпараттық технология
көмегі арқылы қоршаған ортаны түсіну;
- уақытты ыңғайлы ұйымдастыра алатын
қазіргі менеджер-басқарушының қабілеттерінің
болуы,
ақпараттық
кеңістіктің
құқықтық
қауіпсіздігін қамтамасыз ету стратегиясын қоя
білу;
- дербес және тиімді басқару шешімдерін
қабылдау, туындауы мүмкін проблемаларды
шешу.
Кәсіби құзіреттілік:

полученные знания для профессионального
решения задач, вытекающих из процессуального
законодательства;
- вырабатывать свою позицию по проблемным
вопросам в области уголовно-процессуального
права и отстаивать её.
Навыки: - работы с нормативными правовыми
актами;
работы
с
уголовно-процессуальными
документами;
- анализа правовых норм и правовых
отношений;
- анализа правоприменительной и судебной
практики.
Компетенции:
- общекультурные компетенции (ОК):
добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
способен логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь;
имеет
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону;
стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства.
- профессиональные компетенции (ПК):
способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
способен применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
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respects law and law;
strives for self-development, improving their skills and
mastery.
- professional competencies (PC):
able to carry out professional activities on the basis of a
developed legal consciousness, legal thinking and legal
culture;
able to make decisions and perform legal actions in
strict accordance with the law;
able to apply normative legal acts, implement the
norms of substantive and procedural law in
professional activities;
able to legally qualify facts and circumstances;
have skills in preparing legal documents;
able to respect the honor and dignity of the individual,
to observe and protect the rights and freedoms of man
and citizen;
able to detect, suppress, disclose and investigate crimes
and other offenses;
able to identify, evaluate corruption behavior and
contribute to its suppression;
able to correctly and fully reflect the results of
professional activity in legal and other documentation;
able to interpret various legal acts.
Program Manager: Senior Lecturer Grek E.N.

- қазіргі заманғы нормативтік құқықтардың
даму тенденциясында және оны ғылымизерттеуді, жобалау-құрастырушылық өндірістіктехнологиясында және ұйымдастыру-басқару
қызметтерінде қолдану жолында;
- кәсіптік қызмет нысанасында жобалау мен
өңдеуді анықтайтын стандарттарды, әдістемелік
және қалыпты материалдарды қолдануда;
- пайдаланушының бағдарламалық жүйемен
интерфейс
ұйымдастыруының
негізгі
принциптерінде;
- кәсіптік қызметтің және оның нысананы
қалыптастырумен байланысты есептеу мен
ақпараттық процестерді зерттеу, моделдеу және
талдау әдістерінде;
Бағдарлама
жетекшісі: з.ғ.д., профессор
Журсимбаев С.К.
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Пән
аталуы:Жеке
тергеу
әрекеттерін
жүргізудің ерекшеліктері.
Кредит саны(ECTS):3 (1+1+0).
Пререквизиттер:
Мемлекет және құқық
теориясы, Конституциялық құқық, Қылмыстық
құқық, Сот және сот төрелігі, Қылмыстық
процесс.
Постреквизиттер: жоқ.
Пән оқыту мақсаты: аталған курсты оқытудың
міндеттері болып криминалистикалық тұрғыдан
ұсынған техникалық және тактикалық тәсілдерді
меңгеру табылады, олар өз кезегінде қылмыстық
іс жүргізу заңында қарастырылған тергеу
әрекеттерін ұйымдастыруға және жүргізуге,
тергеу болжауларын ұсынуға және тексеруге,
тактикалық
тәсілдерді,
нұсқауларды
пайдалануға,
процессуалдық
әрекеттердің
барысы мен нәтижесін дұрыс бекітуге мүмкіндік
береді.
Қысқаша мазмұны: Жекеленген
тергеу

деятельности;
способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
владеть навыками подготовки юридических
документов;
способен уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина;
способен выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления
и
иные
правонарушения;
способен
выявлять,
давать
оценку
коррупционного поведения и содействовать его
пресечению;
способен правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации;
способен толковать различные правовые акты.
Руководитель
программы:
сеньорлекторГрек Е.Н.
Название
дисциплины:
Особенности
проведения отдельных видов следственных
действий .
Объем в кредитах(ECTS):3 (1+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права,
Конституционное право, Уголовное право, Суд и
правосудие, Уголовно-процессуальное право.
Постреквизиты: нет.
Цель изучения дисциплины: изучения курса
заключается в выработке у студентов системы
знаний, навыков и умений по использованию
криминалистических средств и рекомендаций в
раскрытии, расследовании и предупреждении
преступлений.
Усвоение
теоретических
положений криминалистической тактики, ее
категориального аппарата является важной
предпосылкой практического использования
полученных знаний.
Краткое содержание: Дисциплина «Особенности
проведения отдельных видов следственных
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Name of discipline: Peculiarities of some
investigative actions.
The amount of credits(ECTS):3 (1+1+0).
Prerequisites: Theory of State and Law, Constitutional
Law, Criminal Law, Court and Justice, Criminal
Procedure Law.
Postrequisites: no.
The purpose of studying the discipline: is to develop
students' knowledge, skills and abilities to use forensic
tools and recommendations in the detection,
investigation and prevention of crimes. The
assimilation of theoretical provisions of criminalistic
tactics and its categorical apparatus is an important
prerequisite for the practical use of the obtained
knowledge.
Briefdescription: The discipline "Features of
Сonducting Сertain Types of Investigative Actions" is
a legal discipline designed to deepen students'
knowledge of the theoretical and regulatory basis of
investigative actions in the investigation of criminal

әрекеттерін жүргізудің ерекшеліктері пәні
қылмыстарды анықтау, ашу, тергеу және алдын
алу бойынша криминалистік білімдердің амалын
біліп
және
кең
түрде
қолданбай
қылмыстылықпен күресте табысқа жету мүмкін
емес. Аталған пән қылмыстарды ашу, тергеу
және алдын алуда криминалистік әдіс-тәсілдерді
епті және дағдылы пайдалану туралы жүйелі
білімнің қалыптасуы табылады. Пәнді оқу
барысында алынған білімдерді тәжірибелік
қолданудың
алғы
шарты
болып
криминалистиканың
тоериялық
ережелерін
меңгеру табылады және негізгі теориялық және
әдістемелік ережелері оның пәнін, объектісін,
әдісте
жүйесін
анықтау арқылы
ашып
қарастырылған.
Күтілетін нәтижелер: «Жекеленген
тергеу
әрекеттерін жүргізудің ерекшеліктері пәнін
оқудың негізін қалаушы болып: студентердің
материалдық және іс жүргізу құқықтарын,
сонымен қатар криминалистиканың іргелі
ережелерін,
және
де
ҚР
«Қазақстан
Республикасының сот-сараптамалық қызметі
туралы» Заңын, басқа да ғылыми-техникалық
құралдарды пайдалануды, тергеу әрекеттерін
жүргізуді
реттейтін құқықтық нормативтік
базаны білуі, қылмыстарды сапалы ашу және
тергеу үшін студенттің нақтылы тергеу
әдістемесін дұрыс қолдана білуі, студенттердің
«Криминалистика» пәнін оқу үшін іргелі болып
табылатын арнайы әдебиет қайнар көздерімен
жұмыс істей алуы табылады. Бұлардан басқа
«соттық дәләлдемелер теориясы», «прокурорлық
қадағалау» пәндерін оқу барысында алынған
білімдерде қажет.
Білімі: - тергеу әрекеттеріне қатысушылар
құзіреттерінің ерекшеліктері;
әрбір
тергеу
әрекетінің
жүргізілу
ерекшеліктерін анықтау.
Іскерлігі: өз кезегінде қылмыстық іс жүргізу
заңында қарастырылған тергеу әрекеттерін
ұйымдастыруға
және
жүргізуге,
тергеу

действии» представляет собой юридическую
дисциплину, призванную углубить знания
студентов о теоретических и нормативных
основах производства следственных действий при
расследовании
уголовных
дел.
Основное
внимание в рамках спецкурса уделяется
практическим
и
проблемным
вопросам
производства следственных действий, правила и
тактические вопросы производства, проблемы
обеспечения прав и законных интересов
участников процесса.
Ожидаемые результаты изучения: Результатом
изучения дисциплины «Особенности проведения
отдельных видов следственных действии»
является
усвоение
тактических
приемов,
рекомендованных криминалистикой тактикой,
что
позволит организовать и проводить
предусмотренные
уголовно-процессуальным
законом следственные действия, выдвигать и
проверять следственные версии, использовать
тактические приемы, рекомендации, правильно
фиксировать ход и результаты процессуальных
действий.
Знания:
особенности компетенции
участников следственных действий;
специфику производства каждого
вида
следственного действия.
Умения:
применить
положения
криминалистикой тактики, ее теоретические и
практические основы к особенностям методики
расследования различных видов преступлений с
учетом следственных ситуаций на различных
этапах расследования.
Навыки: - работы с нормативными правовыми
актами;
- анализа правовых норм и правовых отношений;
- анализа правоприменительной и судебной
практики.
Компетенции:
- профессиональная (специализация в уголовном
процессе);
- социально-политическая (способность брать на
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cases. The main focus of the special course is on
practical and problematic issues of investigative
actions, rules and tactical issues of production,
problems of ensuring the rights and legitimate interests
of participants in the process.
Expected results of the study: The result of studying
the discipline "Features of Сonducting Сertain Types
of Investigative Actions" is assimilation of tactical
methods recommended by the criminalistics tactics,
which will make it possible to organize and carry out
investigative actions stipulated by the criminal
procedure law, to put forward and check investigative
versions, to use tactical methods, recommendations, to
correctly record the course and results of procedural
actions.
Knowledge: - features of the participants’ competence
in investigative actions;
- the specifics of each type of investigative action.
Ability: - apply the provisions of forensic tactics, its
theoretical and practical foundations to the peculiarities
of the methodology of crime investigation, taking into
account investigative situations at various stages of the
investigation.
Skills: - work with normative legal acts;
- analysis of legal norms and legal relations;
- analysis of law enforcement and judicial practice.
Competencies:
- professional (specialisation in criminal proceedings);
- social and political (ability to take responsibility,
participate in joint decision making);
- communicative (mastery of oral and written
communication);
- information (willingness and need to work with
modern information sources).
- self-education.

Head of the educational program: Master of
Juridical Sciences, senior-lecturer E.N.Greсk

KPEO 4310
/ OPUP
4310 /SCP
4310

болжауларын
ұсынуға
және
тексеруге,
тактикалық
тәсілдерді,
нұсқауларды
пайдалануға,
процессуалдық
әрекеттердің
барысы мен нәтижесін дұрыс бекітуге мүмкіндік
береді.
Дағдысы: нормативтік құқықтық актілермен
жұмыс;
- қылмыстық іс жүргізу құжаттарымен жұмыс
жасау;
құқықтық
нормалар
мен
құқықтық
қатынастарды талдау;
- құқыққолдану және сот тәжірибелеріне талдау
жасау.
Құзіреттілігі:
- кәсіби (қылмыстық процеске мамандану);
әлеуметтік-саяси
(өзіне
белгілі-бір
жауапкершіліктерді алуы, белгілі бір шешімдерді
қабылдауға қатысулары);
- коммуникативтік (жазбаша және ауызша
қарым қатынастар жасау);
- ақпаратты (мәліметтер қайнар көздерімен
жұмыс стеудің жаңа дайындықтары мен
талаптары);
- өзімен өзі білім алуы.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Н.Д. Тлешалиев.
Пән аталуы: Қылмыстық процестегі ерекше
өндірістер.
Кредит саны(ECTS):3 кр. (1+1+0).
Пререквизиттер:
Мемлекет және құқық
теориясы, Конституциялық құқық, Қылмыстық
құқық, Сот және сот төрелігі, Қылмыстық
процесс.
Постреквизиттер: жоқ.
Пән оқыту мақсаты: ерекше өндірістерде
қаралатын қылмыстық істер бойынша іс
жүргізудің тәртібін реттейтін қылмыстық
процесуалдық заңнаманың тәртібін реттейтін
толыққанды оқып зерттеу.
Қысқаша мазмұны: «Қылмыстық процестегі
ерекше өндірістер» арнайы курсы студенттердің
белгілі
бір нысандағы істері
бойынша

себя ответственности, участвовать в совместном
принятии решений);
- коммуникативная (владение устным и
письменным общением);
- информационная (готовность и потребность
работать
с
современными
источниками
информации)
- самообразование.
Руководитель
программы:
м.ю.н.,сеньорлектор Грек Е.Н.

Название дисциплины: Особое производство в
уголовном процессе.
Объем в кредитах(ECTS):3 (1+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права,
Конституционное право, Уголовное право, Суд и
правосудие, Уголовно-процессуальное право.
Постреквизиты: нет.
Цель изучения дисциплины: подробное
изучение
уголовно-процессуального
законодательства
Республики
Казахстан,
регулирующее
порядок
производства
по
уголовным дела в рамках особых производств..
Краткое содержание: Спецкурс «Особые
производства
в
уголовном
процессе»
представляет
собой
вспомогательную
юридическую дисциплину, призванную углубить
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The name of discipline: Special сriminal proceeding.
The amount of credits(ECTS): 3 (1 +1 +0).
Prerequisites: Theory of State and Law, Constitutional
Law, Criminal Law, Court and Justice, Criminal
Procedure Law.
Postrequisites: No.
The purpose of studying the discipline: a detailed
study of the criminal procedure legislation of the
Republic of Kazakhstan, which regulates the procedure
for criminal proceedings in special proceedings..
Brief description: The special course "Incidental
Proceedings in Criminal Procedure" is an auxiliary
legal discipline designed to deepen students'
knowledge of the theoretical and regulatory basis of
criminal proceedings in a certain category of criminal
cases (proceedings on criminal offences; cases on

(қылмыстық
құқықбұзушылық
туралы,
медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын
қолданатын істер бойынша) және белгілі бір
субъектілердің қатысулары бойынша (кәмелетке
толмағандардың
істері
бойынша
және
қылмыстық
қудалаудан
артықышылық
иммунитетері бар адамдарға қатысты) істері
бойынша студенттердің білімдерін тереңдету
мақсатында оқытылатын пәндердің бірі. Аталған
курсты оқыту барасында басты назар жоғарыда
аталған
істер
бойынша
іс
жүргіхудің
ерекшеліктері мен өзекті мәселелеріне, іс
жүргізудің
процесуалдық
тәртіптері
мен
тактикаларына, сондай-ақ тергеу әрекеттерін
жүргізудің
ерекшеліктерімен
процеске
қатысушылардың
құқықтары
мен
заңды
мүдделерін
қамтамасыз
етудің
өзекті
мәселелеріне тоқталулары тиіс.
Күтілетін оқу нәтижелері: «Қылмыстық
процестегі ерекше өндірістер» курсын оқу
барысында студенттер белгілі бір санаттағы
қылмыстық істер мен ерекше тұлғаларға қатысты
қылмыстық процесуалдық заңнамалар мен
тәжірибе мәселелелріне қатысты мәліметтерді
білулері тиіс. Студенттер қылмыстық сот ісін
жүргізудің барлық мәселелері бойынша терең
білім алуы және қазір жұмыс жасап отырған
қылмыстық іс жүргізу заңын толық берік
меңгеру
болып
табылады.
Студенттер
қылмыстық сот ісін жүргізудің мәні мен
міндеттерін
дұрыс
түсінуі,қылмыстық
іс
жүргізудің басты прирциптерін, дәлелдемелер
теориясын, іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу
тәртіптерін меңгерулері тиіс. Семинар сабағында
оқытушының берген есептерін шешу барысында,
студент өмірлік жай ғана жағдайларға
қылмыстық-процесуалдық
заңнамалардың
нормаларын
қолданып
білулері
тиіс.
Интерактивті оқыту нысандарының көмегімен –
ерекше істер бойынша студенттер оларды қарау
мен шешу барысында әртүрлі қасиеттерді
меңгеріп білулері тиісті. Және де түрлі

знания студентов о теоретических и нормативных
основах
уголовного
судопроизводства
по
определенной
категории
уголовных
дел
(производство
по
делам
об
уголовных
проступках;
по
делам
о
применении
принудительных мер медицинского характера) и
в
отношении
особого
круга
лиц
(несовершеннолетних;
лиц,
страдающих
психическими расстройствами; лиц, обладающих
привилегиями и иммунитетом от уголовного
преследования). Основное внимание в рамках
спецкурса уделяется практическим и проблемным
вопросам производства по указанным категориям
уголовных дел, таким как особые правила и
тактические вопросы производства следственных
и иных процессуальных действий, проблемы
обеспечения прав и законных интересов
участников процесса.
Ожидаемые результаты изучения: Изучив
дисциплину «Особые производства в уголовном
процессе» студент должен знать уголовнопроцессуальное
законодательство
РК
и
опубликованную судебную практику по вопросам
производства
по
отдельным
категориям
уголовных дел и в отношении особого круга лиц.
Студент должен иметь также достаточно полное
представление о теоретических проблемах,
касающихся нормативной регламентации и
практического осуществления различных видов
уголовно-процессуальной
деятельности
по
указанной категории дел, перспектив развития
национального законодательства об уголовном
судопроизводстве и судоустройстве. Решая на
практических
занятиях
предложенные
преподавателем
задачи,
студент
должен
приобрести элементарные навыки применения
уголовно-процессуальных норм к конкретным
жизненным
ситуациям.
С
помощью
интерактивных форм обучения – дебатов по
дискуссионным вопросам, деловых игр по
учебному
уголовному
делу
студенты
приобретают
также
практические
навыки
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application of coercive measures of medical nature)
and in respect of a special circle of persons (minors;
persons suffering from mental disorders; persons
having privileges and immunity from criminal
prosecution). The focus of the special course is on
practical and problematic issues in the proceedings in
these categories of criminal cases, such as special rules
and tactical issues in the conduct of investigative and
other procedural actions, and the problem of ensuring
the rights and legitimate interests of participants in the
proceedings.
Expected results of the study: Having studied the
discipline "Incidental Proceedings in Criminal
Procedure", the student should know the criminal
procedure legislation of the Republic of Kazakhstan
and the published court practice on the issues of
proceedings on certain categories of criminal cases and
in respect of a special circle of persons. The student
should also have a fairly complete understanding of
theoretical issues related to the normative regulation
and practical implementation of various types of
criminal procedure activities in this category of cases,
the prospects for the development of national
legislation on criminal proceedings and the judicial
system. While solving the tasks proposed by the
teacher in practical classes, the student should acquire
elementary skills in applying criminal procedure rules
to specific life situations. Through interactive forms of
training - debate on controversial issues, business
games on academic criminal cases, students also
acquire practical skills in conducting individual
proceedings as various participants in criminal
proceedings in specific categories of criminal cases.
Knowledge: - fundamental categories in incidental
criminal proceedings;
- peculiarities of the subjects’ competencies in
incidental proceedings;
- specifics of each type of proceedings.

26
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сұрақтарға орай пікірталастар өткізілуі мүмкін.
Білімі: - қылмыстық істер бойынша ерекше
санаттағы істердің негіздерін қаланады;
- ерекше өндіріс субъектілері құзіреттерінің
ерекшеліктері;
- әрбір ерекше өндіріс түрлерінің ерекшеліктері.
Іскерлігі:
- дәлелдемелер туралы мәліметтерді терең
меңгеру;
- қылмыстық сот ісін жүргізудің мәні мен
міндеттерін дұрыс түсіну;
- қылмыстық іс жүргізудің басты прирциптерін,
дәлелдемелер теориясын, іс бойынша сотқа
дейінгі іс жүргізу тәртіптерін, атап айтсақ
жасалайын деп жатқан немесе жасалынып
жатқан
қылмыстар туралы
ақпараттарды
тексеруден басталады.
Дағдысы: нормативтік құқықтық актілермен
жұмыс;
- қылмыстық іс жүргізу құжаттарымен жұмыс
жасау;
құқықтық
нормалар
мен
құқықтық
қатынастарды талдау;
- құқыққолдану және сот тәжірибелеріне талдау
жасау.
Құзіреттілігі:
- кәсіби (қылмыстық процеске мамандану);
әлеуметтік-саяси
(өзіне
белгілі-бір
жауапкершіліктерді алуы, белгілі бір шешімдерді
қабылдауға қатысулары);
- коммуникативтік (жазбаша және ауызша қарым
қатынастар жасау);
- ақпаратты (мәліметтер қайнар көздерімен
жұмыс стеудің жаңа дайындықтары мен
талаптары);
- өзімен өзі білім алуы.
Бағдарлама жетекшісі:з.ғ.к., ассоц. профессор
Калимбекова А.Р.
Пән аталуы: Сот бухгалтериясы.
Кредит саны(ECTS):5 (2+1+0)
Пререквизиттер: Криминалистика.
Постреквизиттер: жоқ.

производства
отдельных
процессуальных
действий в роли различных участников
уголовного процесса по особым категориям
уголовных дел.
Знания: - основополагающие категории особых
производств по уголовным делам;
- особенности компетенции субъектов особых
производств;
- специфику каждого вида производства.
Умения:осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
- использоватьосновные принципы принятия
решения и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
- использоватьосновные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
Навыки: - работы с нормативными правовыми
актами;
- анализа правовых норм и правовых отношений;
- анализа правоприменительной и судебной
практики.
Компетенции:
- профессиональная (специализация в уголовном
процессе);
- социально-политическая (способность брать на
себя ответственности, участвовать в совместном
принятии решений);
- коммуникативная (владение устным и
письменным общением);
- информационная (готовность и потребность
работать
с
современными
источниками
информации)
- самообразование.
Руководитель программы: м.ю.н., сеньорлектор Грек Е.Н.
Название дисциплины:Судебная бухгалтерия.
Объем в кредитах(ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиты: Криминалистика.
Постреквизиты: нет.
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Abilities: - to carry out professional activity on the
basis of developed legal awareness, legal thinking and
legal culture;
- to use the basic principles of making decisions and
carrying out legal actions in strict accordance with the
law;
- to use the basic principles of application of normative
legal acts, implementation of substantive and
procedural law norms in professional activity;
Skills: - work with normative legal acts;
- analysis of legal norms and legal relations;
- analysis of law enforcement and judicial practice.
Competencies:
- professional (specialisation in criminal proceedings);
- social and political (ability to take responsibility,
participate in joint decision making);
- communicative (mastery of oral and written
communication);
- information (willingness and need to work with
modern information sources).
- self-education.
Head of the educational program: Master of
Juridical Sciences, senior-lecturer E.N.Greсk

Name of discipline: Forensic accounting.
The amount of credits (ECTS):5 (2+1+0).
Prerequisites: Forensic Science (Criminalistics)
Postequisites: no.

Пән оқыту мақсаты: «Сот бухгалтериясы»
пәнін студенттерге оқытудың мақсаты – болашақ
заңгер студенттердің заманауи бухгалтерлік
есепті жүргізу ережелерін бұзу әрекеттерін
анықтау,
Оларға
сараптама
тағайындау,
қойылатын
сұрақтарды
талдау.
Сот
бухгалтериясын жүйелік қалыптастыру соттық
бухгалтерия дербес салаларның білімі ретінде,
қанағаттандырылып тұтынылған қылмыстық,
азаматтық,
әкімшілік
істерді
заңымен
қолданылған арнайы ғылыми білімдердің соттық
бухгалтериясының формасы болып табылады..
Қысқаша мазмұны: «Сот бухгалтериясы»
жалпы кәсіби оқу пәні болып табылады. Сот
бухгалтериясы
ісін
жүргізудің
арнайы
білімдердің түсінігін қалыптастыру. Қазақстан
Республикасының заңнамасы бойынша сот
бухгалтериясының
қылмыстарды
тергеуде,
азаматтық
құқықтық мәселелерді шешу
барысында қолданылатын арнайы білім болып
табылады. Сот бухгалтеричсының
негізгі
формасының арнайы қолдану ғылыми білімдер
жүйесіндегі: түсінігі және негізгі сипаттамасын
белгілеу. Сот бухгалтериясы мақсат пен шарттың
белгіленуі мен өткізілуі. Сот бухгалтериясының
басқа да арнайы қылмыстық процестегі
білімдерден айырмашылықтарын түсіну. Сот
бухгалтериясының пәнін оқу.
Күтілетін оқу нәтижелері:
Білуі тиіс

Пәнді оқу барысында болашақ мамандар
кәсіби қызметіне байланысты нормативтік
құқықтық актілерді дайындау.

өз құзыреті шеңберінде шешімдер
қабылдау және негіздеу, сонымен қатар,
құқықтық
нормаларды
жүзеге
асырумен
байланысты құқықтық әрекеттер жасау.

құқықтық
құжаттар
дайындау,
азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтары
мен заңды мүдделерін қорғау.

жеке, мемлекеттік және меншіктің басқа
да түрлерін қорғау.

Целью
преподавания
дисциплины:
–
заключается в ознакомлении студентов с
защитными функциями бухгалтерского учета и
приобретении навыков их использования в
юридической практике при расследовании
уголовных дел и рассмотрении гражданскопроцессуальных споров.
Краткое содержание: Изучение, разработка и
адаптация методики применения экономических
и бухгалтерских знаний в правовой сфере;
обеспечение
обоснованного
и
квалифицированного назначение и проведения
документальных
ревизий,
судебноэкономических
экспертиз,
аудиторских
и
налоговых проверок; обоснование научности и
эффективности рекомендаций для решения
специальных
вопросов,
возникающих
в
юридической практике; прививать юристам
навыки эффективного использования и анализа
различных
источников
информации
экономического характера, развивает общую
профессиональную
культуру,
и
кругозор
студентов, позволяет глубже понять его предмет.
Ожидаемые результаты изучения:
Студенты,
изучившие
данную
дисциплину, должны:
Знать:

о понятийном аппарате, категориях
судебной бухгалтерии и научно-практической
значимости их применения в деятельности
правоохранительных органов;

о способах использования защитных
функций бухгалтерского учета в практической
деятельности;

сущность категории бухгалтерского учета
и судебной бухгалтерии;

методологию и организацию применения
в деятельности органов внутренних дел форм,
видов и способов судебной бухгалтерии;

принципы организации документальной
ревизии,
аудиторских
проверок,
судебнобухгалтерской экспертизы;
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The purpose of teaching the discipline: - is to
familiarize students with the protective functions of
accounting and acquire skills to use them in legal
practice in the investigation of criminal cases and
consideration of civil procedural disputes.
Brief description: Study, development and adaptation
of methods for applying economic and accounting
knowledge in the legal sphere; providing reasonable
and qualified appointment and conduct of documentary
audits, forensic and economic examinations, audit and
tax audits; substantiating the scientific and effective
recommendations for solving special issues arising in
legal practice; instill in lawyers the skills of effective
use and analysis of various sources of economic
information, develops a common professional culture,
and the outlook of students, allows them to understand
the subject more deeply.
Expected results of the study:
Students who have studied this discipline should:
Know:
• about the conceptual apparatus, categories of judicial
accounting and the scientific and practical significance
of their application in the activities of law enforcement
agencies;
• how to use the protective functions of accounting in
practice;
• the essence of the category of accounting and forensic
accounting;
• methodology and application of forms, types and
methods of judicial accounting in the activities of
internal affairs bodies;
• principles of organization of document audit, audits,
forensic accounting expertise;
• types and methods of analysis of accounting
documents;
• methods of development and registration of final
documents during the document audit;
• methods and procedures for conducting forensic
accounting audits;
Be able to:
•perform initial inspection and analysis of accounting


құқықтық
проблемалар
бойынша
ғылыми зерттеулер жүргізуді үйренеді.

бухгалтерлік
құжаттарға
талдау
жүргізудің түрлері мен әдістері

құжаттық ревизия жүргізу барысында
қорытынды құжаттарға рәсімдеу жүргізу және
оңдеу әдістемесі

соттық-бухгалтерлік тексерудің әдісі мен
жүргізу тәртібі
жүзеге асыруы

бухгалтерлік
құжаттарға
талдау
жүргізудің түрлері мен әдістері

бухгалтерлік құжаттарға тексерудің
әдісін пайдалану

инвентеризация жүргізудің әдісі мен
қағидасын қолдану

бухгалтер-сарапшының қорытындысын
дәлелдемелердің қайнар көзі ретінде пайдалану
Бакалавр оқу барысында келесі дағдыға ие
болуы тиіс
Сот бухгалтериясы институттарына қатысты
жалпы теориялық ережелер, Бухгалтерлік есеп
пен қаржылық есептіліктің қалыптасу және
даму жағдайы туралы, Бухгалтерлік есеп
пен қаржылық есептіліктің мәні мен
міндеттері туралы кажетті көлемдегі білім
алу.
Көрсетілген
пәнді
оқу
барысында
студенттер меңгеруі тиісСот бухгалтерлік
есеп пен қаржылық есептілік кызметін
ұйымдастыру мен кұқықтық негізі туралы
білімді жүйелеу, қылмыстық, азаматтық және
т.б. құқықтық өндірістегі бухгалтерлік қызметті
жүзеге асыру туралы нормативтік ережелерді
сараптау, бухгалтерлік кызметтің тактикалық,
психологиялық және этикалық аспектілері
туралы білім алу, алған білімдерін заңдык көмек
көрсету мен құқыктық өндірістерге қолдану ( сот
өндірісіне қатысу әдістемесі, еңбекті ғылыми
ұйымдастыру).
Бакалавр
оқу
барысында
келесі
өкілеттіктерге ие болуы тиіс


виды и способы проведения анализа
бухгалтерских документов;

методики разработки и оформления
итоговых
документов
при
проведении
документальной ревизии;

способы и порядок проведения судебнобухгалтерских проверок;
Уметь:

проводить первичный осмотр и анализ
бухгалтерских документов;

применять
методики
проверки
бухгалтерских документов;

применять
принципы
и
способы
проведения инвентаризации;

использовать
заключение
экспертабухгалтера как источник доказательств;
По результатам обучения бакалавр
должен
обладать
навыками:
устных
выступлений по правовым вопросам, в том числе,
в состязательных процедурах, аргументирования
и отстаивания своей точки зрения в устной
полемике,
ведения
дискуссии,
деловых
переговоров, осуществления посредничества с
целью достижения компромисса участниками
юридического
конфликта,
управления
коллективом,
составления
экспертных
заключений, консультирования граждан по
правовым вопросам.
Студенты,
изучившие
данную
дисциплину, должны овладеть - применения
различных способов проведения проверок
бухгалтерии
предприятия,
использования
возможностей защитных функций бухгалтерского
учета, проведения с ними практических занятий.
По результатам обучения бакалавр
должен
овладеть
следующими
компетенциями:
- общекультурные компетенции (ОК):
 осозновать социальную значимость своей
будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания;
 способен
добросовестно
исполнять
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documents;
• apply methods for checking accounting documents;
• apply the principles and methods of inventory;
• use the expert accountant's report as a source of
evidence;
As a result of the training, the bachelor should have
the skills of: oral presentation on legal issues,
including competitive procedures, arguing and
defending their point of view in the oral polemics,
conducting discussions,
business negotiations,
mediation to achieve compromise by the parties to a
legal conflict, team management, drafting expert
opinions, advising citizenson legal issues.
Students, who have studied this discipline, should
master - the use of various methods of auditing the
company's accounting, the use of protective functions
of accounting, conducting practical exercises with
them.
As a result, the bachelor should master the
following competencies:
- general cultural competencies(GC):
 understands the social significance of his future
profession, has a sufficient level of professional legal
awareness;
 is able to perform professional duties in good faith
and observe the principles of lawyer ethics;
 has a culture of thinking, is able to generalize,
analyze, perceive information, set goals and choose
ways to achieve it;
 is able to logically correctly, argumentatively and
clearly formulate oral and written speech;
- professional competencies (PC):
• able to make decisions and take legal actions in strict
accordance with the law;
• able to apply normative legal acts, implement the
norms of substantive and procedural law in
professional activities;
• able to legally correctly qualify facts and
circumstances;

KT 4311 /
KT
4311/
CT 4311

Жалпымәдени өкілеттіліктер:

кәсіби міндеттерін адал орындау,
заңгерлер этикасы қағидаларын сақтау:

ойлау мәдениетін, ақпаратты талдау,
қабылдау және түйіндеу қабілетін меңгеру,
мақсат қою және оған жетудің жолдарын таңдау;

ауызша
және
жазбаша
сөздерін
логикалық тұрғыдан дұрыс, дәлелді және анық
жеткізе білу;

жемқорлық іс-әрекеттерге қарсы тұру,
құқық пен заңды сақтау;

өзін-өзі дамытуға, біліктілігін және
шеберлігін жетілдіруге ұмтылу.
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
 кәсіби
қызметін
құқықтық
сананың,
құқықтық ойлаудың және құқықтық мәдениеттің
жоғары дамыған дейгейінде жүзеге асыру;
 тек қана заңды шешімдер қабылдау және
заңи әрекеттер жасау;
 кәсіби қызмет барысында нормативтік
құқықтық актілер қолдану, материалдық және
процессуалдық құқық нормаларын жүзеге асыру;
 фактілер мен мән-жайларды заң тұрғысынан
дұрыс саралау;
 құқықтық құжаттарды дайындау;
 жеке адамдардың қадір-қасиеті мен арнамысын құрметтеу, адам мен азаматтардың
құқықтары мен бостандықтарын сақтау;
 әртүрлі құқықтық актілерге түсінік беру.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньорлектор Н.Д. Тлешалиев.
Пән аталуы: Криминалистік тактика.
Кредит саны(ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиттер:
Қазақстан
Республикасы
қылмыстық құқығы (жалпы және ерекше бөлім),
мемлекет және құқық теориясы, азаматтық іс
жүргізу құқығы, әкімшілік іс жүргізу.
Постреквизиттер: жоқ.
Пән оқыу мақсаты: Оқу үрдісінің барысында
сараптық және құқық қорғау органдарының
қылмыстарды ашу, тергеу және алдын алу

профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста;
 владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
 способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
- профессиональные компетенции (ПК):
 способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
 способен применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
 способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
 владеет навыками подготовки юридических
документов;
 готов
к
выполнению
должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
 способен уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина;
Руководитель
программы:
к.ю.н.,
ассоц.проф. Брушковский К.Б.

• has the skills to prepare legal documents;
ready to perform official duties to ensure law and
order, security of the individual, society and the state
- able to respect the honor and dignity of the individual,
to observe and protect the rights and freedoms of a
person and of a citizen;

Название дисциплины: Криминалистическая
тактика.
Объем в кредитах(ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиты: Уголовное право РК, теория
государства
и
права,
Гражданское
процессуальное право РК,Административное
право РК
Постреквизиты: нет.
Цель
изучения
дисциплины:
является
формирование
у
студентов
системы

Name of discipline: Criminalistic tactics
The amount of credits (ECTS): 5 (2+1+0).
Prerequisites: Criminal law of the Republic of
Kazakhstan, Theory of State and Law, Civil Procedure
Law of the Republic of Kazakhstan, Administrative
Law of the Republic of Kazakhstan
Postequisites: no.
The purpose of studying the academic discipline: is
to provide students with a system of forensic
knowledge about the regularities of the mechanism of
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Head of the educational program:Candidate of
Juridical Sciences, Associate Professor K.B.
Brushkovsky

бойынша алдыңғы қатарлы тәжірибесін зерттеу
қарастырылған.
Аталмыш пәнді жүргізудің мақсаты алдын ала
тергеу және сотта сот сараптамасын тағайындау
туралы білімдерді тиімді пайдалануды оқыту
болып табылады.
- криминалисика ғылымының әдістері мен
мазмұнын жоғары деңгейде пайдалануды
қалыптастыру;
- оқытылатындарға криминалистика пәнін оқуда
құқықтық мәдениетін дамытуды қалыптастыру.
Қосымша мазмұны: «Криминалистік тактика» қылмыстарды ашу, тергеу және алдын алуда
сараптамалық
құралдарды,
әдістер
мен
тәсілдерді қолдану бойынша білімнің, қабілеттік
пен дағдылардың жүйесін қалыптастыруды
мақсат етеді. Студенттерден өзінің терең
теориялық
білімдері
мен
тәжірибелік
дағдыларын қолданып, арнайы білімдерді
пайдаланып
сот
медицинасымен
және
психиатриясымен байланысты дәлелдемелерді
алу бойынша міндеттерді шешуге және аталған
салада алдын ала ескерту жұмыстарын жүргізуге
қабілетті
жоғары
білікті
мамандарды
дайындаудан тұрады.
«Криминалистика»
курсы
бойынша
студенттердің білім алу кезіндегі әлеуметтік
ролі мен мазмұнын дұрыс бағалау үшін ең
алдымен оқытудың мәнін, мазмұны мен
ақпараттық табиғатын терең түсіну қажет.
Сондықтан да курс бағдарламасы соттық
сараптама және басқа да ғылымдар саласындағы
теорияның жетістіктерін ескереді және оларды
соттық сараптаманың
криминалистикалық
бөлімдер, анықтау органдары, алдын ала тергеу
мен
соттар
қызметкерлеріне
жолдайтын
тәжірибелік
ұсыныстамаларымен
байланыстырады.
«Криминалистік тактика» курсын меңгеруде
студенттер білуі тиіс:
 Криминалистиканың негізгі
ұғымдарын;
олардың міндеттерін, басқада ғылымдармен

криминалистических знаний о закономерностях
механизма преступлений, методах и средствах их
расследования и раскрытия
Краткое
содержание:криминалистическая
тактика это система научных положений и
основанных на них приемов и рекомендаций по
организации и планированию предварительного и
судебного следствия, определению линии
поведения лиц, осуществляющих судебное
исследование,
приемов
проведения
процессуальных
(в
первую
очередь
следственных) действий, которые направлены на
собирание
и
исследование
доказательств,
установление причин и условий, способствующих
совершению и сокрытию преступлений.
Знания:
— историю развития криминалистической
тактики;
— о современном состоянии и перспективах
развития криминалистики и криминалистической
тактики;
— о наиболее важных в практическом отношении
частных научных теориях криминалистики и
криминалистической тактики;
—
основные
положения
общей
теории
криминалистики, криминалистические понятия и
категории;
— общие положения криминалистической
тактики и содержание ее отраслей;
—
криминалистические рекомендации по
организации расследования преступлений, формы
и методы планирования и взаимодействия
подразделений и служб органов внутренних дел
при расследовании преступлений;
Умения:
— применять научно-технические средства и
методы для получения и использования
информации о преступлении и его участниках;
— устанавливать, исходя из материальной
обстановки на месте происшествия, способ
действий преступника и сведения о его личности,
эффективно использовать криминалистически
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crime, methods and means of their investigation and
detection.
Brief description: Criminalistic tactics is a system of
scientific provisions and methods based on them and
recommendations for organization and planning of
preliminary and judicial investigation, determining the
behavior of persons carrying out judicial research,
methods of conducting procedural (primarily
investigative) actions aimed at collecting and
researching evidence, establishing the causes and
conditions that facilitate the commission and
concealment of crimes.
Knowledge:
- the history of criminal tactics;
- on the current state and prospects of the development
of forensic science and forensic tactics;
- on the most important, in practical terms, private
scientific theories of forensics and forensic tactics;
- the main provisions of the general theory of forensics,
forensic concepts and categories;
- general provisions of criminalist tactics and the
content of their branches;
- forensic advice on the organization of crime
investigations, forms and methods of planning and
interaction between internal affairs units and services
in the investigation of crime;
Abilities:
- to apply scientific and technical means and methods
to obtain and use information about the crime and its
participants;
- to establish, based on the material situation at the
scene, the method of action of the criminal and
information about his identity, effectively use
criminally significant information in identifying the
offender and proving his involvement in the
commission of a crime;
- to ask the right questions to be resolved, the
appointment of forensic examinations and advanced
special studies;
- to use operational reference, forensic, search and
other forms of accounting in the process of
investigating crimes;

байланысын, оларды реттейтін нормативтік
құқықтық актілердің атауларын
Хабардар болуы керек:
Криминалистика ғылымында қолданылатын
түсініктер мен санаттарды ұғына білу; олардың
объектілерін, тірі адамдар, мәйіттер, сұйықтық
заттар, қан, шаш, несеп, шәует, бөлшектенген
адам денелері, өлімнің себептері мен жағдайлары
және т,б, объектілердің атаулары мен түсініктері
сабақ барысында түсіндіріп дұрыс қолдана білу;
қылмыстық құқық лексикасында іскерлік сөйлеу
білуді қолдана білу.
5В030100 – заңтану мамандығы бойынша
«Криминалистік тактика»
оқу бағдарламасы
келесі қалыптасатын өкілеттілікке бағытталған:
Жалпымәдени өкілеттіліктер:
 өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік
маңыздылығын түсіну, құқықтық түсінудің
жоғары білімдік деңгейін меңгеру (ЖӨ-1);
 өзінің қызметтік міндеттерін адал орындауды
білу, заңгердің мәдени қағидаларын қолдану
(ЖӨ-2);
 мәдени ойлау қабілеттілігімен ие болу, оның
белгілі бір дәрежеге жету мақсатына оны таңдау,
толығымен талдау қабілеттілігімен ие болу (ЖӨ3);
 логикалық дұрыс, анық, нақты жазбаша және
ойлау қабілеттілігін дұрыс жеткізе білу (ЖӨ-4);
 қызметкерлермен жұмыста белгілі бір
кооперациялар жасауда мәдени мінездің болуы
(ЖӨ-5);
 сыбайлас жемқорлыққа жат көзбен қарау, заң
мен құқыққа жақсы көз қарспен қарау (ЖӨ-6);
 өзін өзі дамытуға тырысу, өзінің білімі мен
деңгейін көтермелеуге тырысу (ЖӨ-7);
 әлеуметтік және қызметтік тапсырмаларды
шешу барысында әлеуметтік, гуманитарлық
және экономикалық ғылымдардың әдістері мен
тәсілдерін қолдана білу (ЖӨ-8);
 әлеуметтік маңызы бар сұрақтар мен
процестерді шешуде талдау қабілеттілігіне ие
болу (ЖӨ-9);

значимую
информацию
в
установлении
правонарушителя
и
доказывании
его
причастности к совершению преступления;
— правильно ставить вопросы, подлежащие
разрешению, при назначении судебных экспертиз
и предварительных специальных исследований;
— использовать в процессе расследования
преступлений
оперативно-справочные,
криминалистические, розыскные и иные формы
учетов;
— использовать тактические приемы при
проведении
следственных
действий
и
тактических операций;
иметь навыки:
— обоснования и принятия процессуальных и
тактических решений;
— организации работы следственно-оперативной
группы на месте происшествия, руководства ее
деятельностью;
Навыки:профессиональной деятельности на
основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
- использованияосновных принципов принятия
решения и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
- использованияосновных принципов применения
нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
правильной
квалификации
фактов
и
обстоятельств;
- подготовки юридических документов;
- толкования различных правовых актов.
Компетенции:общекультурные компетенции
(ОК):
-добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
-владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
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- to use tactical techniques in conducting investigative
actions and tactical operations;
have the following skills:
- justification and adoption of procedural and tactical
decisions;
- organization of the work of the investigative group at
the scene of the incident, management of its activities;
Skills:
- professional activities on the basis of the developed
legal awareness, legal thinking and legal culture;
- using the basic principles of decision-making and
taking legal actions in strict accordance with the law;
- use of the basic principles of application of normative
legal acts, implementation of norms of substantive and
procedural law in professional activities;
- correct qualification of facts and circumstances;
- preparation of legal documents;
- interpretation of various legal acts.
Competencies: general cultural competencies (GC):
- perform professional duties in good faith and observe
the principles of lawyer ethics;
- have a culture of thinking, the ability to generalize,
analyze, perceive information, set goals and choose
ways to achieve them;
- is able to formulate verbal and written speech
logically, argumentatively and clearly;
- have an intolerant attitude to corrupt behavior, respect
the law;
- strives for self-development, improvement of their
skills and abilities.
- professional competencies (PC):
- to carry out professional activities on the basis of the
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
- make decisions and perform legal actions in strict
accordance with the law;
- apply normative legal acts, implement the norms of
substantive and procedural law in professional
activities;
- legally correctly qualify the facts and circumstances;
- have the skills to prepare legal documents;

 заманауи ақпараттық қоғамның дамуына
ақпараттың маңызы мен мазмұнын түсіне білу,
осы процесте олардың қауіптілігі мен қатерін
түсіне білу, ақпараттық қауіпсіздік пен
мемлекеттік
құпияны
қорғауда
негізгі
талаптарды орындай білу (ЖӨ-10);
 ақпаратты өңдеу, сақтау, алудың негізгі
әдістері мен құралдарымен меңгере білу,
ақпаратпен жұмыс істеу тәсілі ретінде
компютермен жұмыс істей білу (ЖӨ-11);
 жаһандық компьтерлік жүйеде ақпараттармен
жұмыс істей білу (ЖӨ-12);
 шет тілімен жоғары деңгейде сөйлесе алу
қабілеттілігіне ие болу (ЖӨ-13);
 салауатты өмір салты қағидасына ие болу,
спорттық,
мәдени,
дене
сабақтарына
қатысу.(ЖӨ-14)
- кәсіби өкілеттіліктер (КӨ):
 өзінің қызметтік қабілеттілігіне байланысты
нормативтік құқықтық актілерді өңдеуге біліміне
сай қатысу (КӨ-);
 құқықтық мәдениет және құқықтық ойлау,
құқықтық сананың негізіне сай қызметтік
қабілеттілігін игере білу (КӨ-2);
 құқық субъектілерінің заңнаманы сақтауды
қамтамасыз ету (КӨ-3);
 заңға сәйкес шешім қабылдау және құқықтық
әрекеттер жасау (КӨ-4);
 нормативтік құқықтық актілерді қолдана білу,
қызметтінде материалдық және процестік
құқықтың нормаларын іске асыра білу (КӨ-5);
 жағдайлар мен фактілерді құқықтық дұрыс
саралай білу (КӨ-6);
 құқықтық
құжаттарды
дайындау
қабілеттілігіне ие болу (КӨ-7);
 мемлекет пен қоғамның, жеке адамның
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде және заңдылықты
сақтауда лауазымдық міндеттерді атқара білу
(КӨ-8);
 адам мен азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын қорғау, мүдделері мен көз

-иметь нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно -относится к праву и
закону;
-стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства.
- профессиональные компетенции (ПК):
-осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
-принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
-применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
-юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства;
-владеть навыками подготовки юридических
документов;
-уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина;
-выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения;
-правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
Руководитель
программы:
к.ю.н.,
ассоц.профессор Брушковский К.Б.
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- to respect the honor and dignity of the individual, to
observe and protect the rights and freedoms of a person
and of a citizen;
- identify, suppress, disclose and investigate crimes and
other offences;
- identify, assess and prevent corrupt behavior;
-correctly and fully reflect the results of professional
activities in legal and other documentation;
Head of the educational program:Candidate of
Juridical Sciences, Associate Professor K.B.
Brushkovsky
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қарастарын сыйлау білу (КӨ-9);
 қылмыстард
мен
басқада
құқық
бұзушылықтарды тергеу және ашу, анықтау,
алдын ала білу (КӨ-10);
 құқық бұзушылықтарды ескерту, алдын алу,
олардың пайда болу мен жасалу себептерін
анықтау (КӨ-11);
 сыбайлас жемқорлыққа баға беру, оның
алдын алуға ат салысу (КӨ-12);
 құқықтық және басқада құжаттарды толтыру
барысында өзінің қызметтік қабілеттілігін
пайдалана білу (КӨ-13);
 нормативтік құқықтық актілерге құқықтық
сараптама жүргізуге қатысу, сонымен қатар
сыбайлас жемқорлық қылмысы пайда болуын
себеп болатын жағдайларды анықтауға қатысу
(КӨ-14);
 әр түрлі құқықтық актілерді талқылау
қабілеттілігіне ие болу (КӨ-15);
 нақты құқықтық қызметке кеңестер мен
сараланған құқықтық қорытынды бере білу (КӨ16);
 құқықтық тәрбиелеуді ұқыпты іске асыра білу
(КӨ-17).
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Н.Д. Тлешалиев.
Пән
аталуы:
Сот
медицинасы
және
психиатриясы.
Кредит саны(ECTS):5 (2+1+0).
Пәннің
пререквизиттері:Қазақстан
Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше
бөлік).
Пәннің постреквизиттері: жоқ.
Пән оқыу мақсаты
Сот медицинасы және
психиатриясы негіздері» курсы бойынша
студенттерстуденттерден өзінің терең теориялық
білімдері мен тәжірибелік дағдыларын қолданып,
арнайы
білімдерді
пайдаланып
сот
медицинасымен
және
психиатриясымен
байланысты дәлелдемелерді алу бойынша
міндеттерді шешуге және аталған салада алдын
ала ескерту жұмыстарын жүргізуге қабілетті

Название дисциплины: Судебная медицина и
психиатрия.
Объем в кредитах(ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиты:Уголовное право РК
Постреквизиты: нет.
Цель
изучения
дисциплины:
является
формирование системы общих теоретических
знаний о судебно-медицинских явлениях;
уяснение обучаемыми основных положений
судебной медицинской экспертизы, овладение
понятийным аппаратом; развитие у студентов
медико-юридического
мышления,
общей
правовой культуры; воспитание уважительного
отношения к праву и закону, прошлому и
настоящему отечественной судебной экспертизы;
приобретение знаний и умений, позволяющих
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Name of discipline: Forensic medicine and psychiatry.
Amount of credits(ECTS): 5 (2 + 1 + 0).
Prerequisites: Criminal Law of the Republic of
Kazakhstan
Post requisites: no.
The purpose of studying the discipline: is the
formation of a system of general theoretical knowledge
about forensic phenomena; understanding by students
of the basic provisions of forensic medical
examination, mastery of the conceptual apparatus;
development of students' medical and legal thinking, a
common legal culture; fostering a respectful attitude to
law and law, past and present domestic forensics; the
acquisition of knowledge and skills that allow the
practicing lawyer to navigate the possibilities of
forensic and forensic psychiatric examinations, and

жоғары білікті мамандарды дайындаудан тұрады.
Қосымша мазмұны: «Сот медицинасы және
психиатриясы негіздері» курсы бойынша
бағдарлама студенттердің психофизиологиялық
мүмкіндіктеріне және оқытудың ұтымды
мерзімдеріне сәйкес оқу ақпараттарын уақыт
бойынша бөлуге мүмкіндік береді. Бұл
критерийлердің көмегімен пәннің бөлімдерін
игеруге және оқу сабақтарының нақты түрлерін:
дәрістерді, семинарлық және тәжірибелік,
сонымен қатар өзіндік дайындық сабақтарын
жүргізуге бөлінетін қажетті тиімді уақыт көлемі
анықталады.
Студенттердің
оқудағы
бәсекелестік, белсенділік, өз бетімен дербес
жұмыс жасау, жеке- дара іздену жұмыстарын
ұжымдағы оқу жұмыстарымен байланыстыру,
дерексіз
ойлауды
оқытудың
көрнекі
материалдарымен және ғылыми білімдердің
шынайылығымен үйлестіру қағидасы.
«Сот медицинасы және психиатриясы негіздері»
курсын меңгеру барысында оқытылушыларға
Отандық және шетелдік ғылыми баспаларда
жарық көрген мақалалар мазмұнымен танысу
ұсынылады. Сонымен қатар оқытылып жатқан
пәнге
байланысты
бұқаралық
ақпарат
құралдарында жарияланған материалдармен
танысып отыру (арнайы журналда нақты
қылмыстық істерді тіркеп отыру, теледидарлық
репортаждар,
Қазақстан
Республикасы
Парламентіндегі қылмыстық саясат және
қылмыстық заңнаманың даму бағыты бойынша
талқылаулар) үлкен рөл атқарады.
Күтілетін оқу нәтижелері: Маман өзінің
білімдерін мәйіттер мен тірі тұлғаларды қарау
барысында туындайтын тәжірибелік міндеттерді
шешуде өз бетімен және шығармашылық түрде
қолдануы керек.
Сот медицинасы мен
психиатрия аясындағы білімдер әртүрлі тергеу
әрекеттерін
жүргізу
барысында
кеңінен
қолданылауда Оқытылатын
пән
бойынша
кестелік-тематикалық жоспарда дәрістер оқу,
тәжрибелік сабақ өткізу және басқа да

ориентироваться
юристу-практику
в
возможностях судебно-медицинской и судебнопсихиатрической экспертиз, и применять их в
следственной и судебной практике.
Краткое содержание: Практическая реализация
медицинских знаний осуществляется в виде
судебно-медицинской
и
судебнопсихиатрической
экспертиз,
которые
производятся врачом-специалистом или врачамиспециалистами органов здравоохранения по
постановлению
органов
предварительного
расследования или по определению суда для дачи
заключения по вопросам, возникающим при
производстве по уголовному либо гражданскому
делу, если необходимы специальные знания
биологического, медицинского, иного характера.
Знания:
- правовые и организационные основы судебномедицинской и судебно-психиатри- ческой
экспертиз;
- права, обязанности и ответственность судебномедицинского
и
судебно-психиа-трического
экспертов;
- процессуальный порядок назначения и
проведения судебно-медицинской и судебнопсихиатрической
экспертиз,
осмотров
и
освидетельствований, изъятия образцов для
сравнительных исследований;
- правовое положение лиц, страдающих разного
рода психическими расстройствами
- порядок применения принудительных мер
медицинского характера к лицам, страдающим
психическими
расстройствами,
методы
обращения с такими больными;
- медицинские показания и особенности оказания
психиатрической помощи лицам.находящимся в
местах лишения свободы и обладающими не
выраженными психическими расстройствами;
Умения:
- квалифицированно проводить осмотры мест
происшествий и трупов на местах их
обнаружения, устанавливать факт наступления
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apply them in investigative and judicial practice.
Summary: The practical implementation of medical
knowledge is carried out in the form of forensic and
forensic psychiatric examinations, which are carried
out by a specialist doctor or medical specialist by order
of the preliminary investigation bodies or by court
ruling to give an opinion on issues arising from
criminal proceedings or a civil case, if special
knowledge of a biological, medical, or other nature is
necessary.
Knowledge:
- legal and organizational basis of forensic and forensic
psychiatric examinations;
- The rights, duties and responsibilities of forensic and
forensic psychiatric experts;
- the procedural procedure for the appointment and
conduct of forensic and forensic psychiatric
examinations, examinations and examinations, the
removal of samples for comparative studies;
- The legal status of persons suffering from various
kinds of mental disorders
- the procedure for applying coercive measures of a
medical nature to persons suffering from mental
disorders, methods of treatment for such patients;
- medical indications and features of the provision of
psychiatric care to persons who are in places of
deprivation of liberty and who have not expressed
mental disorders;
Be able to:
- qualified to conduct inspections of places of incidents
and corpses at the places of their detection, to establish
the fact of death, to record in the inspection report the
pose of the corpse and the data of its external
examination with a description of clothes, cadaveric
phenomena, injuries, tentatively set the time of death;
- detect, describe, seize and pack material evidence of
biological origin;
- to recognize mental deviations in the behavior and
actions of the accused (suspect), the victim and the
witness in the criminal process, plaintiffs, defendants
and witnesses in the civil process;
- make a decision on the production of forensic or

студенттердің пәнді жақсы игеруіне көмектесетін
оқытуды жүргізу әдістері қарастырылған.
Студенттер
оқу
үрдісі
барысында
сот
медицинасы мен психиатрия пәнін түсінулері,
зерттеудің
саналуан
бағыттарының
көп
мөлшерімен, соттық – медициналық және соттық
– психиатриялық сараптамалардың түрлерімен,
жарақат
түрлерімен,
оларды
бағалау
тәсілдерімен,
адамның
психологиялық
кемістігінің түрлерімен танысулары қажет. Бұл
білімдер тәжірибелік қызметте қолдану үшін
дағдыларды игеру негізіне жатқызылуы керек.
Жалпымәдени өкілеттіліктер:
 өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік
маңыздылығын түсіну, құқықтық түсінудің
жоғары білімдік деңгейін меңгеру (ЖӨ-1);
 өзінің қызметтік міндеттерін адал орындауды
білу, заңгердің мәдени қағидаларын қолдану
(ЖӨ-2);
 мәдени ойлау қабілеттілігімен ие болу, оның
белгілі бір дәрежеге жету мақсатына оны таңдау,
толығымен талдау қабілеттілігімен ие болу (ЖӨ3);
 логикалық дұрыс, анық, нақты жазбаша және
ойлау қабілеттілігін дұрыс жеткізе білу (ЖӨ-4);
 қызметкерлермен жұмыста белгілі бір
кооперациялар жасауда мәдени мінездің болуы
(ЖӨ-5);
 сыбайлас жемқорлыққа жат көзбен қарау, заң
мен құқыққа жақсы көз қарспен қарау (ЖӨ-6);
 өзін өзі дамытуға тырысу, өзінің білімі мен
деңгейін көтермелеуге тырысу (ЖӨ-7);
 әлеуметтік және қызметтік тапсырмаларды
шешу барысында әлеуметтік, гуманитарлық
және экономикалық ғылымдардың әдістері мен
тәсілдерін қолдана білу (ЖӨ-8);
 әлеуметтік маңызы бар сұрақтар мен
процестерді шешуде талдау қабілеттілігіне ие
болу (ЖӨ-9);
 заманауи ақпараттық қоғамның дамуына
ақпараттың маңызы мен мазмұнын түсіне білу,
осы процесте олардың қауіптілігі мен қатерін

смерти, фиксировать в протоколе осмотра позу
трупа и данные его наружного осмотра с
описанием
одежды,
трупных
явлений,
повреждений, ориентировочно устанавливать
время наступления смерти;
обнаруживать,
описывать,
изымать
и
упаковывать
вещественные
доказательства
биологического происхождения;
- распознавать психические отклонения в
поведении
и
поступках
у
обвиняемого
(подозреваемого), потерпевшего и свидетеля в
уголовном процессе, истцов, ответчиков и
свидетелей в гражданском процессе;
- вынести постановление о производстве судебномедицинской
или
судебно-психиатрической
экспертиз с постановкой в них целенаправленных
вопросов;
- умело оценить и интерпретировать заключение
врачей-экспертов и выводы, на основании
которых оно строится;
Навыки:
- первоначального осмотра трупа на месте
происшествия с фиксацией трупных явлений,
повреждений на теле и одежде;
- фиксации повреждений на теле живых лиц и
изъятие вещественных доказатель-ств для
лабораторных
исследований
(подногтевое
содержимое, волосы, отпечатки, одежда и др.);
- правильной поставки вопросов в постановлении,
при назначении различных судебно-медицинских
(трупа,
живого
лица,
вещественных
доказательств)
и
судебно-психиатрических
(амбулаторной, стационарной и др.) экспертиз;
- обращения с лицами, имеющими психические
отклонения в поведении.
Компетенции:
В результате освоения дисциплины «Судебная
медицина и судебная психиатрия» формируются
элементы
следующих
общекультурных
и
профессиональных компетенций:
- осознаёт социальную значимость своей будущей
профессии, обладает достаточным уровнем
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forensic psychiatric examinations with the formulation
of focused questions in them;
- skillfully evaluate and interpret the opinion of
medical experts and the conclusions on the basis of
which it is based;
Skills:
- initial inspection of the corpse at the scene with the
fixation of cadaveric phenomena, injuries on the body
and clothing;
- fixing injuries on the body of living persons and
taking material evidence for laboratory tests
(subungual contents, hair, prints, clothes, etc.);
- the correct delivery of questions in the resolution, in
the appointment of various forensic (corpse, a living
person, physical evidence) and forensic psychiatric
(outpatient, inpatient, etc.) examinations;
- treatment of persons with mental disorders in
behavior.
Competencies:
As a result of mastering the discipline “Forensic
medicine and forensic psychiatry”, elements of the
following general
cultural
and
professional
competencies are formed:
- realizes the social significance of his future
profession, has a sufficient level of professional legal
awareness;
- owns a culture of thinking, is capable of generalizing,
analyzing, perceiving information, setting goals and
choosing ways to achieve it;
- able to logically correctly, reasonedly and clearly
build oral and written speech;
- has an intolerant attitude towards corrupt behavior,
respects law and law;
- capable of self-development, improving their skills
and skills);
- able to understand the essence and importance of
information in the development of the modern
information society, recognize the dangers and threats
that arise in this process, comply with the basic
requirements of information security, including the
protection of state secrets;
- able to carry out professional activities on the basis of

түсіне білу, ақпараттық қауіпсіздік пен
мемлекеттік
құпияны
қорғауда
негізгі
талаптарды орындай білу (ЖӨ-10);
 ақпаратты өңдеу, сақтау, алудың негізгі
әдістері мен құралдарымен меңгере білу,
ақпаратпен жұмыс істеу тәсілі ретінде
компютермен жұмыс істей білу (ЖӨ-11);
 жаһандық компьтерлік жүйеде ақпараттармен
жұмыс істей білу (ЖӨ-12);
 шет тілімен жоғары деңгейде сөйлесе алу
қабілеттілігіне ие болу (ЖӨ-13);
 салауатты өмір салты қағидасына ие болу,
спорттық,
мәдени,
дене
сабақтарына
қатысу.(ЖӨ-14)
- кәсіби өкілеттіліктер (КӨ):
o өзінің қызметтік қабілеттілігіне байланысты
нормативтік құқықтық актілерді өңдеуге біліміне
сай қатысу (КӨ-);
 құқықтық мәдениет және құқықтық ойлау,
құқықтық сананың негізіне сай қызметтік
қабілеттілігін игере білу (КӨ-2);
 құқық субъектілерінің заңнаманы сақтауды
қамтамасыз ету (КӨ-3);
 заңға сәйкес шешім қабылдау және құқықтық
әрекеттер жасау (КӨ-4);
o нормативтік құқықтық актілерді қолдана білу,
қызметтінде материалдық және процестік
құқықтың нормаларын іске асыра білу (КӨ-5);
o жағдайлар мен фактілерді құқықтық дұрыс
саралай білу (КӨ-6);
o құқықтық
құжаттарды
дайындау
қабілеттілігіне ие болу (КӨ-7);
o мемлекет пен қоғамның, жеке адамның
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде және заңдылықты
сақтауда лауазымдық міндеттерді атқара білу
(КӨ-8);
o адам мен азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын қорғау, мүдделері мен көз
қарастарын сыйлау білу (КӨ-9);
o қылмыстард
мен
басқада
құқық
бұзушылықтарды тергеу және ашу, анықтау,
алдын ала білу (КӨ-10);

профессионального правосознания ;
- владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения ;
- способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь ;
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и
закону;
- способен к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства );
- способен понимать сущность и значение
информации
в
развитии
современного
информационного общества, сознавать опасности
и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны ;
- способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры ;
способен
выявлять,
давать
оценку
коррупционного поведения ;
- способен толковать различные нормативноправовые акты .
Руководитель
программы:
к.ю.н.,
ассоц.профессор Брушковский К.Б.
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a developed legal consciousness, legal thinking and
legal culture;
- able to identify, assess corruption behavior;
- able to interpret various legal acts.
Program Manager: Ph.D., Associate Professor
Brushkovsky K.B.

KKBTBSS
4312
/
SEOVUP
4312/
FECTC
4312

o құқық бұзушылықтарды ескерту, алдын алу,
олардың пайда болу мен жасалу себептерін
анықтау (КӨ-11);
o сыбайлас жемқорлыққа баға беру, оның
алдын алуға ат салысу (КӨ-12);
o құқықтық және басқада құжаттарды толтыру
барысында өзінің қызметтік қабілеттілігін
пайдалана білу (КӨ-13);
o нормативтік құқықтық актілерге құқықтық
сараптама жүргізуге қатысу, сонымен қатар
сыбайлас жемқорлық қылмысы пайда болуын
себеп болатын жағдайларды анықтауға қатысу
(КӨ-14);
o әр түрлі құқықтық актілерді талқылау
қабілеттілігіне ие болу (КӨ-15);
o нақты құқықтық қызметке кеңестер мен
сараланған құқықтық қорытынды бере білу (КӨ16);
o құқықтық тәрбиелеуді ұқыпты іске асыра білу
(КӨ-17).
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Н.Д. Тлешалиев.
Пән
аталуы:
Қылмыстардыңбөлектүрлерібойыншасотсара
птамасы.
Кредит саны (ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиттер:
Қазақстан
Республикасы
Қылмыстық құқығы жалпы және ерекше
бөлімдер, қылмыстық іс жүргізу құқығы,
криминалистика
Постреквизиттер: жоқ.
Пән оқыу мақсаты
«Қылмыстардың бөлек
түрлері
бойынша
сот
сараптамасы»
қылмыстарды ашу, тергеу және алдын алуда
сараптамалық
құралдарды,
әдістер
мен
тәсілдерді қолдану бойынша білімнің, қабілеттік
пен дағдылардың жүйесін қалыптастыруды
мақсат етеді. Студенттерден өзінің терең
теориялық
білімдері
мен
тәжірибелік
дағдыларын қолданып, арнайы білімдерді
пайдаланып
сот
медицинасымен
және
психиатриясымен байланысты дәлелдемелерді

Название дисциплины: Судебная экспертиза
по
отдельным
видам
уголовных
правонарушений.
Объем в кредитах(ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиты: Уголовное право, Уголовнопроцессуальное право, Криминалистика
Постреквизиты: нет.
Цель изучения дисциплины: формирование у
студентов
системного
представления
о
комплексном межотраслевом институте судебной
экспертизы в уголовном судопроизводстве.
Краткое содержание: ознакомить с понятием и
сущностью судебно-экспертной деятельности, ее
принципами
и основными направлениями;
рассмотреть
современные
теоретические
тенденции роли судебной экспертизы в
уголовном
судопроизводстве;ее
классификации;особенности
правового
регулирования вопросов назначения, организации
и производства судебных экспертиз; правовое
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Name of discipline: Forensic examination of certain
types of crimes.
Amount of credits(ECTS): 5 (2 + 1 + 0).
Prerequisites: Criminal Law, Criminal Procedure
Law, Criminalistics
Post requisites: no.
The purpose of the study of the discipline: the
formation of students' systemic understanding of the
complex intersectoral institute of forensic examination
in criminal proceedings.
Summary: to familiarize with the concept and essence
of forensic science activity, its principles and main
directions; consider current theoretical trends in the
role of forensic science in criminal proceedings; its
classification; features of the legal regulation of the
appointment, organization and production of forensic
examinations; legal status of subjects of forensic
activity; modern capabilities of expert research
methods and typical forensic examinations assigned to
certain types of crimes; assessing the opinion of the

алу бойынша міндеттерді шешуге және аталған
салада алдын ала ескерту жұмыстарын жүргізуге
қабілетті
жоғары
білікті
мамандарды
дайындаудан тұрады.
«Қылмыстардың бөлек түрлері бойынша сот
сараптамасы» курсы бойынша студенттердің
білім алу кезіндегі
әлеуметтік ролі мен
мазмұнын дұрыс бағалау үшін ең алдымен
оқытудың мәнін, мазмұны мен ақпараттық
табиғатын терең түсіну қажет. Сондықтан да
курс бағдарламасы соттық сараптама және басқа
да
ғылымдар
саласындағы
теорияның
жетістіктерін ескереді және оларды соттық
сараптаманың
криминалистикалық бөлімдер,
анықтау органдары, алдын ала тергеу мен соттар
қызметкерлеріне
жолдайтын
тәжірибелік
ұсыныстамаларымен байланыстырады.
Қосымша мазмұны «Қылмыстардың бөлек
түрлері бойынша сот сараптамасы» курсы
бойынша
студент өзінің білімдерін сотсараптамалық зерттеу әдісі мен заттай
дәлелдемелер, құжаттар, адамның денесі мен
психикалық жай-күйі, мәйіттер, жануарлар,
үлгілер, сондай-ақ сот сараптамасы жүргізілетін
іс
материалдарында
қамтылған
сот
сараптамасының
нысанасына
жататын
мәліметтерді қарау барысында туындайтын
міндеттерді шешуде өз бетімен шығармашылық
түрде қолдануы керек. «Қылмыстардың бөлек
түрлері бойынша сот сараптамасы» аясындағы
білімдер әртүрлі тергеу әрекеттерін жүргізу
барысында кеңінен қолданылуда
Студенттер
оқу үрдісі барысында сот сарапшысы сотсараптамасын жүргізу кезінде өзінің арнаулы
ғылыми біліміне негізделген, объектілерді жанжақты, толық және объективті зерттеу үшін
барлық шараларды қолдануға міндетті екенін
ұғынуы қажет.
Күтілетін оқу нәтижелері:
Оқу үрдісінің барысында сараптық және құқық
қорғау органдарының қылмыстарды ашу, тергеу
және алдын алу бойынша алдыңғы қатарлы

положение
субъектов
судебно-экспертной
деятельности; современные
возможности
методик экспертного исследования и типичных
судебных экспертиз, назначаемых по отдельным
видам
преступлений;
оценки
заключения
эксперта по уголовному делу..
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:
- студенты будут знать особенности правового
регулирования института судебной экспертизы в
уголовном процессе; права и обязанности
субъектов судебно-экспертной деятельности;
типичные судебные экспертизы, назначаемые при
расследовании
и
судебном
рассмотрении
отдельных видов преступлений.
Умения:
-составить постановление о назначении судебной
экспертизы определенного рода, вида;
-определить объекты экспертного исследования и
образцы;
- грамотно сформулировать задание эксперту;
- оценить результаты проведенного экспертом
исследования и сформулированные им выводы;
-использовать заключение эксперта в процессе
доказывания по конкретному делу.
Навыки:
-определить
конкретные
виды
судебной
экспертизы (объект, предмет, задачи) по
отдельным видам преступлений;
-сформулировать содержание и структуру
процессуальных документов, связанных с
назначением
и
производством
судебной
экспертизы, оценкой экспертного заключения по
типичным ситуациям при расследовании и
рассмотрении отдельных видов преступлений.
Компетенции:
Общекультурные компетенции:
- осознать социальную и правовую значимость
профессии судебного эксперта;
-соблюдать этические правила профессии,
добросовестно исполнять обязанности судебного
эксперта ;
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expert in the criminal case ..
Expected Study Results:
Knowledge:
- students will know the features of the legal regulation
of the institution of forensic examination in criminal
proceedings; rights and obligations of subjects of
forensic activity; typical forensic examinations that are
assigned during the investigation and judicial
examination of certain types of crimes.
Be able to:
-to make a decision on the appointment of a forensic
examination of a certain kind, type;
-define the objects of expert research and samples;
- correctly formulate the task to the expert;
- evaluate the results of the research conducted by the
expert and the conclusions formulated by him;
-use the expert’s opinion in the process of proving in a
particular case.
Skills:
-determine specific types of forensic examination
(object, subject, tasks) for certain types of crimes;
- to formulate the content and structure of procedural
documents related to the appointment and conduct of
forensic examination, assessment of expert opinion on
typical situations in the investigation and consideration
of certain types of crimes.
Competencies:
General cultural competencies:
- to realize the social and legal significance of the
profession of a forensic expert;
-to observe the ethical rules of the profession,
conscientiously fulfill the duties of a forensic expert;
- own a culture of thinking, the ability to generalize,
analyze, perceive information, set goals and choose
ways to achieve it;
- the ability to logically true, reasoned and clearly build
oral and written speech;
- have an intolerant attitude towards corrupt behavior;
-the ability to use the basic principles and methods of
the social, humanitarian and economic sciences in
solving professional problems;
- the ability to analyze socially significant problems

тәжірибесін зерттеу қарастырылған.
Аталмыш пәнді жүргізудің мақсаты алдын ала
тергеу және сотта сот сараптамасын тағайындау
туралы білімдерді тиімді пайдалануды оқыту
болып табылады.
- сот сараптамасы ғылымының әдістері мен
мазмұнын жоғары деңгейде пайдалануды
қалыптастыру;
- оқытылатындарға сот сараптамасы пәнін оқуда
құқықтық мәдениетін дамытуды қалыптастыру.
Жалпымәдени өкілеттіліктер:
 өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік
маңыздылығын түсіну, құқықтық түсінудің
жоғары білімдік деңгейңн меңгеру (ЖӨ-1);
 өзінің қызметтік міндеттерін адал орындауды
білу, заңгердің мәдени қағидаларын қолдану
(ЖӨ-2);
 мәдени ойлау қабілеттілігімен ие болу, оның
белгілі бір дәрежеге жету мақсатына оны таңдау,
толығымен талдау қабілеттілігімен ие болу (ЖӨ3);
 логикалық дұрыс, анық, нақты жазбаша және
ойлау қабілеттілігін дұрыс жеткізе білу (ЖӨ-4);
 қызметкерлермен жұмыста белгілі бір
кооперациялар жасауда мәдени мінездің болуы
(ЖӨ-5);
 сыбайлас жемқорлыққа жат көзбен қарау, заң
мен құқыққа жақсы көз қарспен қарау (ЖӨ-6);
 өзін өзі дамытуға тырысу, өзінің білімі мен
деңгейін көтермелеуге тырысу (ЖӨ-7);
 әлеуметтік және қызметтік тапсырмаларды
шешу барысында әлеуметтік, гуманитарлық
және экономикалық ғылымдардың әдістері мен
тәсілдерін қолдана білу (ЖӨ-8);
 әлеуметтік маңызы бар сұрақтар мен
процестерді шешуде талдау қабілеттілігіне ие
болу (ЖӨ-9);
 заманауи ақпараттық қоғамның дамуына
ақпараттың маңызы мен мазмұнын түсіне білу,
осы процесте олардың қауіптілігі мен қатерін
түсіне білу, ақпараттық қауіпсіздік пен
мемлекеттік
құпияны
қорғауда
негізгі

-владеть культурой мышления, способность к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
- способность логически верно, аргументировано
и ясно строить устную и письменную речь;
- иметь нетерпимое отношение к коррупционному
поведению ;
-способность использовать основные положения
и методы социальных, гуманитарных и
экономических
наук
при
решении
профессиональных задач;
- способность анализировать социально значимые
проблемы и процессы;
-владеть основными методами, способами и
средствами получения, хранения и переработки
информации, навыками работы с компьютером
как средством управления информацией;
профессиональные компетенции:
осуществлять
судебноэкспертную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
- способность обеспечивать
соблюдение
законодательства субъектами, назначающими
судебную экспертизу и участвующие или
присутствующие в ее производстве;
-применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в судебно- экспертной
деятельности;
способность
юридически
грамотно
квалифицировать факты и обстоятельства;
- владеть навыками подготовки юридических
документов ( ходатайств и др.);
-способность правильно и полно отражать
результаты судебно- экспертной деятельности в
юридической документации;
-способность правильно толковать различные
правовые акты;
- способность давать консультации по вопросам
судебно- экспертной деятельности.
Руководитель программы: асс.проф.,к.ю.н.
Мушатова К.А.

233

and processes;
- master the basic methods, methods and means of
obtaining, storing and processing information,
computer skills as a means of information
management;
professional competencies:
- carry out forensic activities based on a developed
legal consciousness, legal thinking and legal culture;
- the ability to ensure compliance with the law by
entities that order a forensic examination and
participate or are present in its proceedings;
-apply regulatory legal acts, implement substantive and
procedural law in forensic activities;
- the ability to legally correctly qualify facts and
circumstances;
- have skills in preparing legal documents (petitions,
etc.);
-the ability to correctly and fully reflect the results of
forensic science activities in legal documentation;
-the ability to correctly interpret various legal acts;
- the ability to provide advice on forensic issues.
Program Manager: Associate prof., Ph.D. Mushatova
K.A.

талаптарды орындай білу (ЖӨ-10);
 ақпаратты өңдеу, сақтау, алудың негізгі
әдістері мен құралдарымен меңгере білу,
ақпаратпен жұмыс істеу тәсілі ретінде
компютермен жұмыс істей білу (ЖӨ-11);
 жаһандық компьтерлік жүйеде ақпараттармен
жұмыс істей білу (ЖӨ-12);
 шет тілімен жоғары деңгейде сөйлесе алу
қабілеттілігіне ие болу (ЖӨ-13);
 салауатты өмір салты қағидасына ие болу,
спорттық,
мәдени,
дене
сабақтарына
қатысу.(ЖӨ-14)
- кәсіби өкілеттіліктер (КӨ):
o өзінің қызметтік қабілеттілігіне байланысты
нормативтік құқықтық актілерді өңдеуге біліміне
сай қатысу (КӨ-);
 құқықтық мәдениет және құқықтық ойлау,
құқықтық сананың негізіне сай қызметтік
қабілеттілігін игере білу (КӨ-2);
 құқық субъектілерінің заңнаманы сақтауды
қамтамасыз ету (КӨ-3);
 заңға сәйкес шешім қабылдау және құқықтық
әрекеттер жасау (КӨ-4);
o нормативтік құқықтық актілерді қолдана білу,
қызметтінде материалдық және процестік
құқықтың нормаларын іске асыра білу (КӨ-5);
o жағдайлар мен фактілерді құқықтық дұрыс
саралай білу (КӨ-6);
o құқықтық
құжаттарды
дайындау
қабілеттілігіне ие болу (КӨ-7);
o мемлекет пен қоғамның, жеке адамның
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде және заңдылықты
сақтауда лауазымдық міндеттерді атқара білу
(КӨ-8);
o адам мен азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын қорғау, мүдделері мен көз
қарастарын сыйлау білу (КӨ-9);
o қылмыстард
мен
басқада
құқық
бұзушылықтарды тергеу және ашу, анықтау,
алдын ала білу (КӨ-10);
o құқық бұзушылықтарды ескерту, алдын алу,
олардың пайда болу мен жасалу себептерін
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анықтау (КӨ-11);
o сыбайлас жемқорлыққа баға беру, оның
алдын алуға ат салысу (КӨ-12);
o құқықтық және басқада құжаттарды толтыру
барысында өзінің қызметтік қабілеттілігін
пайдалана білу (КӨ-13);
o нормативтік құқықтық актілерге құқықтық
сараптама жүргізуге қатысу, сонымен қатар
сыбайлас жемқорлық қылмысы пайда болуын
себеп болатын жағдайларды анықтауға қатысу
(КӨ-14);
o әр түрлі құқықтық актілерді талқылау
қабілеттілігіне ие болу (КӨ-15);
o нақты құқықтық қызметке кеңестер мен
сараланған құқықтық қорытынды бере білу (КӨ16);
o құқықтық тәрбиелеуді ұқыпты іске асыра білу
(КӨ-17).
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Н.Д. Тлешалиев.
Пәннің
атауы:
Қылмыстыққұқықбұзушылықтардытергеуді
ұйымдастыру.
Кредиттердегі көлемі(ECTS):4 (1,5+1+0).
Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық құқығы, ҚР
Қылмыстық
процесуалдық
құқығы,
Криминалистика.
Постреквизиттер: Құқыққорғау органдарында
өндірістік тәжірибе; Диплом алды тәжірибе;
ҚАҰ пәні бойынша дипломдық жұмысты
орындау.
Пәннің
нысаналы
мақсатыстуденттерді
тергеуші қызметінің тиімділігін қамтамасыз
ететін біліммен құралдандыру қажеттілігіне
байланысты. Олар келесілерге бағышталған: 1)
студенттердің
тергеушінің
қылмыстарды
анықтау, тергеу және алдын алу бойынша
қызметімен байланысты ұйымдастыру саласы
туралы білім кешенін игеруі тиіс екенінің
қажеттігіне көзін жеткізу және дағдыландыру; 2)
қылмыстарды анықтау, тергеу және алдын алу
бойынша
қызметтің
ұйымдастырушылық

Название
дисциплины:
Организация
расследований уголовных правонарушений.
Объем в кредитах(ECTS):4 (1,5+1+0).
Пререквизиты: Уголовное право РК, Уголовное
процессуальное право РК,Криминалистика.
Постреквизиттер: Құқыққорғау органдарында
өндірістік тәжірибе; Диплом алды тәжірибе; ҚАҰ
пәні бойынша дипломдық жұмысты орындау.
Целевое назначение дисциплины обусловлено
необходимостью вооружить студентов знаниями,
обеспечивающими эффективность деятельности
следователя. Они направлены на следующее: 1)
выработку
у
студентов
убеждения
в
необходимости того, что следователь должен
обладать комплексом знаний об организационной
сфере, связанной с деятельностью по выявлению,
расследованию и предупреждению преступлений;
2) усвоение теоретических знаний и приобретение
навыков,
связанных
с
организационными
основами
деятельности
по
выявлению,
расследованию и предупреждению преступлений;
3) выработку у студентов профессиональных
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Name of discipline: Organization of criminal
investigations.
The amount of credits(ECTS):4 (1.5+1+0).
Prerequisites: Criminal Law of the the Republic of
Kazakhstan, Criminal Procedure Law of the Republic
of Kazakhstan, Criminalistics.
Postequisites: Industrial practice in law enforcement
agencies; Pre-diploma practice; performance of
diploma work in the discipline "Organization of
criminal investigations".
The purpose of the discipline is determined by the
need to equip students with knowledge that ensures the
effectiveness of the investigator. They are aimed at the
following: 1) development of students ' belief in the
need for an investigator to have a set of knowledge
about the organizational sphere related to the detection,
investigation and prevention of crimes; 2) mastering
theoretical knowledge and skills related to the
organizational foundations of the detection,
investigation and prevention of crimes; 3) development
of students ' professional qualities related to the use of
organizational techniques, methods and tools in the

негіздерімен байланысты теориялық білімдер
және
дағдыларды
алуды
меңгеру;
3)
студенттерде
қылмыстарды анықтау, тергеу
және алдын алуда ұйымдастырушылық әдістәсілдерді
және
құралдарды
қолдануға
байланысты кәсіби қасиеттерді дағдыландыру; 4)
іздеу және алдан-алу қызметінің және басқа да
ұйымдастырушылық
әдіс-тәсілдері
мен
криминалистік қызметтің құралдары, басқа
органдармен өзара қарым-қатынастар, тергеуді
жоспарлауды
ұйымдастыру
ерекшеліктері
туралы білімдер мен дағдыларды алу.
Қысқаша
мазмұны:
Бұл
пән
криминалистикадағы жеткіліксіз қарастырылған
қылмысқа қарсы күрестегі өзекті мәселелерді
тереңдетілген түрде игеру болып табылады.
Құқықтық мемлекет құру және қалыптастыру
еліміздегі заңдылық пен құқықтық тәртіпті одан
әрі нығайтуды, азаматтардың құқықтары мен
заңды
мүдделерін
қорғауды
күшейтуді,
қылмысқа қарсы батыл күресті көздейді.
Ұсынылып отырған оқу пәні қылмыстардың
жекелеген
түрлерін
тергеу
бойынша.
студенттердің ой-өрісін кеңейтуге мүмкіндік
береді. Тиісінше аталған мақсатқа сәйкес терең
зерттеу міндеттері анықталған: - қылмыстардың
жекелеген
түрлерін
тергеу
әдістемесінің
теориялық және практикалық ең өзекті
проблемаларын зерттеу; - экономикалық қызмет
және экономика саласындағы қылмыстарды
тергеу тиімділігін арттыру және ұйымдастыру; криминалистика ұсынымдарын халықаралыққұқықтық стандарттарға сәйкес келтіру, осы
тұрғыда тиісті отандық және шетелдік
тәжірибелерді зерттеу; - тергеу әрекеттерін және
тактикалық
операциялар
жүргізу кезінде
тактикалық тәсілдерді қолдану; - тактикалық
шешімдерді негіздеу және қабылдау; тәжірибелік қызметте қылмыстардың жекелеген
түрлерін тергеу әдістемесінің ережелері мен
ұсынымдарын
қолдану;
қылмыстардың
жекелеген түрлері мен топтарын, оның ішінде

качеств,
связанных
с
использованием
организационных приемов, методов и средств при
выявлении, расследовании и предупреждении
преступлений; 4) приобретение знаний и навыков
об особенностях организации планирования
расследования, взаимодействия с другими
органами, розыскной и профилактической
деятельности
и
других
организационных
приемов, методов и средств криминалистической
деятельности.
Краткое содержание: Данная дисциплина
является углубленным освоением актуальных
проблем борьбы с преступностью, которые
недостаточно разработаны в криминалистике.
Формирование
и
становление
правового
государства предполагает дальнейшее укрепление
законности и правопорядка в стране, усиление
охраны прав и законных интересов граждан,
решительную
борьбу
с
преступностью.
Предлагаемый учебный курс позволит расширить
кругозор студентов по расследованию отдельных
видов преступлений. Соответственно указанной
цели определены задачи углубленного изучения: изучение наиболее актуальных теоретических и
практических проблем методики расследования
отдельных видов преступлений; - организация и
повышение
эффективности
расследования
преступлений
в
сфере
экономики
и
экономической
деятельности;
изучение
соответствующего отечественного и зарубежного
опыта в аспекте приведения в соответствие с
международно-правовыми
стандартами
рекомендаций криминалистики; использование
тактических
приемов
при
проведении
следственных действий и тактических операций; обоснование и принятие тактических решений; использование в практической деятельности
положений
и
рекомендаций
методик
расследования отдельных видов преступлений; расследование и раскрытие преступлений
отдельных видов и групп, в том числе
совершенных организованными группами лиц.
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detection, investigation and prevention of crimes; 4)
acquisition of knowledge and skills about the features
of the organization of investigation planning,
interaction with other bodies, investigative and
preventive activities and other organizational
techniques, methods and tools of criminalistic activity.
Brief description: This discipline is an in-depth study
of current issues of fighting crime, which are
insufficiently developed in criminology. The formation
and establishment of a legal state supposes further
strengthening of the rule of law in the country,
strengthening the protection of the rights and legitimate
interests of citizens, and a resolute fight against crime.
The proposed training course will expand the horizons
of students in the investigation of certain types of
crimes. Accordingly, this goal set objectives in-depth
study: - the study of the most relevant theoretical and
practical problems of the methodology of investigating
certain types of crimes; - organization and increase of
efficiency of investigation of crimes in sphere of
economy and economic activities; - study of the
relevant domestic and foreign experience in the aspect
of harmonization with international legal standards and
recommendations of criminology; the use of tactics in
conducting investigations and tactical operations; justification and adoption of tactical decisions; - use in
practice of provisions and recommendations of
methods of investigation of certain types of crimes; investigation and disclosure of crimes of certain types
and groups, including those committed by organized
groups of persons.
Tasks
- formation of initial theoretical knowledge among
students, a general systemic view of the organization of
activities to detect, investigate and prevent crime, its
basic concepts and categories;
- study of general problems of organization of activity
on revealing, investigation and prevention of crimes;
- study of private provisions of the organization of
detection, investigation and prevention of crime;
- developing students' practical skills and abilities

ұйымдасқан топтармен жасалғандарын тергеу
және ашу.
Міндеттер
- студенттерде қылмыстарды анықтау, тергеу
және алдын алу бойынша қызметті ұйымдастыру
туралы бастапқы теориялық білімнің жалпы
жүйелі түсінігін қалытастыру;
- қылмыстарды анықтау, тергеу және алдын алу
бойынша қызметті ұйымдастырудың жалпы
мәселелерін зерттеу;
- қылмыстарды анықтау, тергеу және алдын алу
бойынша қызметті ұйымдастырудың жеке
ережелерін зерттеу;
- студенттердің практикалық дағдыларын және
шеберліктерін
қылмыстардың
жекелеген
түрлерін анықтау, тергеу және алдын алудағы
қызметті
ұйымдастыру
ережелерімен
байланысты құрау.
Зерттеуден күтілетін нәтижелер.
Осы пәнді оқыған студенттер:
біліп алулары керек:
- қылмыстарды анықтау, тергеу және алдын алу
бойынша қызметті ұйымдастырудың жалпы
ережелерін;
- қылмыстарды анықтау, тергеу және алдын алу
бойынша қызметті ұйымдастырудың түсінігі мен
мәнін;
- тергеушінің ұйымдастырушылық қызметінің
міндеттерін, принциптері мен әдістерін;
- қызметті ұйымдастырудың ғылыми және
құқықтық негіздерін;
- қылмыстарды анықтау, тергеу және алдын алу
бойынша қызметті ұйымдастырудың құрылымы
мен мазмұынын;
тергеушінің
қызметін
ғылыми
ұйымдастырудың теориялық негіздерін және
тәжірибелік ұсынымдарын;
- қылмыстарды анықтау, тергеу және алдын алу
бойынша қызметті ұйымдастырудың әртүрлі
нысандарының түсінігін және ерешеліктерін;
біліп үйренулері керек:
- кәсіби қызметті дамыған құқықтық сана,

Задачи
формирование
у студентов
исходных
теоретических знаний, общего системного
представления об организации деятельности по
выявлению, расследованию и предупреждению
преступлений, ее основных понятиях и
категориях;
- изучение общих проблем организации
деятельности по выявлению, расследованию и
предупреждению преступлений;
- изучение частных положений организации
деятельности по выявлению, расследованию и
предупреждению преступлений;
- выработка у студентов практических навыков и
умений, связанных с применением положений
организации деятельности при выявлении,
расследовании и предупреждении отдельных
видов преступлений.
Ожидаемые результаты изучения:
Студенты, изучившие данную дисциплину,
должны:
знать: - общие положения организации
деятельности по выявлению, расследованию и
предупреждению преступлений:
- понятие и значение организации деятельности
по
выявлению,
расследованию
и
предупреждению преступлений;
- задачи, принципы и методы организации
деятельности следователя;
- научные и правовые основы организации
деятельности;
структуру и содержание организации
деятельности по выявлению, расследованию и
предупреждению преступлений;
- теоретические основы и практические
рекомендации
по
научной
организации
деятельности следователя;
- понятие и специфику различных форм
организации деятельности по выявлению,
расследованию и предупреждению преступлений.
уметь: - осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
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related to the application of the provisions of the
organization of activities in detecting, investigating and
preventing certain types of crime.
Expected results of the study:
Students who have studied this discipline must:
know: - general provisions of the organization of
detection, investigation and prevention activities:
- the concept and meaning of organization of activity
on revealing, investigation and prevention of crimes;
- - tasks, principles and methods of organizing the
investigator's activities;
- scientific and legal bases of the organization of
activity;
- structure and content of the organization of activities
for the detection, investigation and prevention of
crimes;
- theoretical bases and practical recommendations on
scientific organization of an investigator's activity;
- the concept and specificity of various forms of
organization of activities on detection, investigation
and prevention of crimes.
Abilities:
- to carry out professional activity on the basis of
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
- to use the basic principles of making decisions and
carrying out legal actions in strict accordance with the
law;
- to use the basic principles of application of normative
legal acts, implementation of substantive and
procedural law norms in professional activity;
- to use the basic principles of the correct qualification
of facts and circumstances;
- the basic rules for the preparation of legal documents;
- to use the principles and norms of respect for the
honour and dignity of the individual, observance and
protection of human and civil rights and freedoms;
As a result of training, the bachelor must have the
following skills:

құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет
негізінде жүзеге асыруды;
- шешім қабылдаудың негізгі принциптерін және
заңды іс-әрекеттерді дәл заңға сәйкестікте
пайдалануды;
кәсіби
қызметте
материалдық
және
процессуалдық құқық нормаларын іске асыруды,
құқықтық-нормативтік актілерді қолданудың
негізгі принциптерін пайдалануды;
- фактілер мен мән-жайларды дұрыс саралаудың
негізгі принциптерін пайдалануды;
- құқықтық құжаттарды дайындаудың негізгі
ережелерін пайдалануды;
- адамдар мен азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын
сақтау
және
қорғау,
адамдардың ар-намыс және қадір-қасиетін
құрметтеудің
принциптері мен нормаларын
пайдалануды.
Оқу барысының нәтижесі бойынша бакалавр
мына дағдыларға ие болуы керек
- кәсіби қызметін дамыған құқықтық сана,
құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет
негізінде жүзеге асыра білу;
- шешім қабылдаудың негізгі принциптерін және
заңды іс-әрекеттерді дәл заңға сәйкестікте
пайдалану;
кәсіби
қызмете
материалдық
және
процессуалдық құқық нормаларын іске асыруды,
құқықтық-нормативтік актілерді қолданудың
негізгі принциптерін пайдалану;
- фактілер мен мән-жайларды дұрыс саралау;
- құқықтық құжаттарды дайындау;
- әртүрлі құқықтық актілерді түсіндіру.
және құзыреттерге ие болуы керек:
- жалпымәдениеттік құзыреттер (МҚ):
кәсіби міндеттерді адал орындау, заңгердің этика
қағидаттарын сақтау;
мақсаттарды алдыға қоя білу және оларға қол
жеткізудің жолдарын таңдау, ойлау мәдениетін,
жинақтау,
талдау
қабілетін,
ақпаратты
қабылдауды меңгеру;
ауызша және жазбаша сөйлеуді дәлелді және

правового мышления и правовой культуры;
использоватьосновные принципы принятия
решения и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
- использоватьосновные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
- использоватьосновные принципы правильной
квалификации фактов и обстоятельств;
- основные правила подготовки юридических
документов;
- использоватьпринципы и нормы уважения чести
и достоинства личности, соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина;
По результатам обучения бакалавр должен
обладать навыками
- профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры;
- использованияосновных принципов принятия
решения и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
- использованияосновных принципов применения
нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
правильной
квалификации
фактов
и
обстоятельств;
- подготовки юридических документов;
- толкования различных правовых актов.
и компетенциями:
- общекультурные компетенции (ОК):
добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
иметь нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и
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- professional skills based on developed legal
awareness, legal thinking and legal culture;
- in using the basic principles of decision making and
performing legal actions in strict accordance with the
law;
- skills in using the basic principles of applying
normative legal acts, implementing the norms of
substantive and procedural law in professional
activities;
- the correct qualification of facts and circumstances;
- preparation of legal documents;
- interpretation of various legal acts.
and competencies:
- general cultural competence (GC):
to perform professional duties in good faith, to observe
the principles of lawyer ethics;
have a culture of thinking, the ability to summarise,
analyse, perceive information, set goals and choose
how to achieve them;
is able to formulate verbal and written speech logically
correctly, argumentatively and clearly;
have an intolerant attitude towards corrupt behaviour
and respect the law;
aspires to self-development, improvement of one's
skills and abilities.
- professional competencies (PC):
- to carry out professional activities on the basis of the
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
- make decisions and perform legal actions in strict
accordance with the law;
- apply normative legal acts, implement the norms of
substantive and procedural law in professional
activities;
- legally correctly qualify the facts and circumstances;
- have the skills to prepare legal documents;
- to respect the honor and dignity of the individual, to
observe and protect the rights and freedoms of a person
and of a citizen;
- identify, suppress, disclose and investigate crimes and
other offences;

KAA 4313 /
PP 4313/ PO
4313

анық логикалық дұрыс құрастыруға қабілетті
болу;
сыбайлас
жемқорлықтық
мінез-құлыққа
төзбеушілік көзқараста болу, құқық пен заңға
құрметпен қарай білу;
өзін-өзі дамытуға, өзінің біліктілігін және
шеберлігін арттыруға ұмтылу.
- кәсіби құзыреттер (КҚ):
кәсіби қызметті дамыған құқықтық сана,
құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет
негізінде жүзеге асыру;
заңды іс-әрекеттерді дәл заңға сәйкестікте
жасау және шешім қабылдау;
кәсіби
қызметте
материалдық
және
процессуалдық құқық нормаларын іске асыру,
құқықтық-нормативтік актілерді қолдану;
фактілер мен мән-жайларды дұрыс саралау;
құқықтық құжаттарды дайындау дағдыларын
игеру;
адамдар мен азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын қорғау, адамдардың ар-намыс
және қадір-қасиетін құрметтеу;
қылмыстарды
және
өзге
де
құқық
бұзушылықтарды анықтау, алдын алу, ашу және
тергеу;
сыбайлас жемқорлықтық мінез-құлықтықты
анықтау, баға беру және оның жолын кесуге
ықпал ету;
кәсіби қызметтің нәтижелерін заңгерлік және
өзге де құжаттамаларда дұрыс және толық
көрсету;
әртүрлі құқықтық актілерді түсіндіру.
Бағдарламаның жетекшісі: з.ғ.м., сеньорлектор Н.Д. Тлешалиев.
Пән
аталуы:
Құқықбұзушылықтардыалдыналу.
Кредит саны(ECTS):4 (1,5+1+0).
Пререквизиттер: Қылмыстық құқық, Мемлекет
және құқық теориясы, Қылмыстық процесс,
Криминология, Әкімшілік құқық,
Постреквизиттер: Құқыққорғау органдарында
өндірістік тәжірибе; Диплом алды тәжірибе;

закону;
стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства.
- профессиональные компетенции (ПК):
осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
владеть навыками подготовки юридических
документов;
уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина;
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения;
выявлять,
давать
оценку коррупционного
поведения и содействовать его пресечению;
правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
толковать различные правовые акты.
Руководитель
программы:
к.ю.н.,
ассоц.профессор Брушковский К.Б.

- identify, assess and prevent corrupt behavior;
-correctly and fully reflect the results of professional
activities in legal and other documentation;
interpret various legal acts.

Название
дисциплины:
Профилактика
правонарушений.
Объем в кредитах(ECTS):4 (1,5+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права,
Административное право, Уголовное право,
Уголовное процессуальное право, Уголовноисполнительное право, Криминология.
Постреквизиты: Производственная практика в

Name of discipline:Prevention of offences.
Amount of credits(ECTS): 4 (1.5 + 1 + 0).
Prerequisites: Theory of State and Law,
Administrative Law, Criminal Law, Criminal
Procedure Law, Criminal Executive Law, Criminology.
Post requisites: Production practice in law
enforcement agencies; Undergraduate practice; The
implementation of the thesis in the disciplines of the
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Head of the educational program:Candidate of
Juridical Sciences, Associate Professor K.B.
Brushkovsky

ҚАҰ пәні бойынша дипломдық жұмысты
орындау.
Пән оқыу мақсаты: мемлекеттің қылмыстық
саясатының қағидаларын іске асыру, тактикалық
білікті қылмыстардың алдын алуға және
қылмыстардың себептері мен жағдайларын
жоюға,оларда
қылмыстылықпен
күрес
мәселелері қойылатын қылмыстылықтың жайкүйі, оның құрылымы және динамикасы туралы
мемлекеттік органдар мен ұйымдарға келіп
түсетін материалдарды терең және жанжақты
талдауға
қабілетті
мамандарда
кәсіби
дүниетанымды
қалыптастыру
мақсатына
бағындырылған.
Қысқаша мазмұны: Қазақстанның дамуының
қазіргі уақыттағы кезеңіндегі маңызыд міндет
болып құқықтық мемлекетті қалыптастыру,
заңдылық пен құқықтық тәртіпті барынша
күшейту,
азаматтардың
конституциялық
құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың
сенімді кепілдерін қамтамасыз ету, сол сияқты
қоғамға, мемлекетке және бір біріне қатысы
бойынша
олармен, міндеттерді
мүлтіксіз
орындау табылады.
Күтілетін оқу нәтижелері:Аталған пән басқа
оқу пәндері арасында криминология пәнінің
негізгі элементі секілді орны оның негізгі
элементтерінің
жалпы
сипаттамасы:
қылмыстылықтың, қылмыскер тұлғасының,
қылмыстылық себептері мен жағдайларының,
қылмыстылықты ескертудің.
Студенттер аталған пәнді оқу барысында;
білуі тиіс

қылмыстылмықты
алдын
алудғаы
мемлекеттік қызметтің ұйымдастырылуы және
қағидалары

кәмелетке толмағандар, қылмыстардың
қайталануы бойынша, ұйымдасқан және күштеу
қылмыстары, меншікке қарсы, есірткінің заңсыз
таралуымен байланысты және т.б, қоғамға аса
қауіпті қылмыстық құқық бұзушылықтарды
алдын алудың ұйымдастырушылық және

правоохранительных органах; Преддипломная
практика; Выполнение дипломной работы по
дисциплинам ППТ.
Целью преподавания дисциплины является:
Получение и усвоение студентами комплекса
криминологических знаний, умений и навыков,
необходимых им в практической деятельности
при выполнении функциональных обязанностей
по предупреждению преступности, профилактике
конкретных уголовных правонарушений.
Краткое содержание: данная дисциплина
представляет
собой
спецкурс
в
рамках
криминологической науки. Предметом его
являются
особенности
деятельности
правоохранительных органов по предупреждению
правонарушений. Знание данной дисциплины
служит обеспечению разработки и осуществления
оптимальных мер предупреждения преступности,
выступает необходимым условием для успешного
овладения смежными отраслями права и
правовыми науками.
Ожидаемые результаты изучения: выработка
научно
обоснованного
подхода
к
предупреждению преступности, необходимого
для эффективного воздействия на нее путем
сочетания
деятельности государственных
органов, направленной на устранение причин и
условий преступности и мер, принимаемых в
отношении конкретных правонарушителей, а
также для разработки эффективных мер,
направленных на предупреждение конкретных
видов преступности.
Студенты, изучившие данную дисциплину,
должны:
Знать:
 принципы
и
организацию
деятельности
государства по предупреждению преступности;
 правовые
и
организационные
основы
предупреждения наиболее опасных для общества
уголовных
правонарушений
несовершеннолетних,
рецидивных,
организованных и насильственных, против
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faculty.
The purpose of teaching the discipline is: Obtaining
and mastering by students a complex of criminological
knowledge, skills and abilities, necessary for them in
practical activities in the performance of functional
duties for crime prevention, prevention of specific
criminal offenses.
Summary: this discipline is a special course in the
framework of criminological science. Its subject is
features of the activities of law enforcement agencies
for the prevention of offenses. Knowledge of this
discipline serves to ensure the development and
implementation of optimal crime prevention measures,
is a prerequisite for the successful mastery of related
branches of law and legal sciences.
Expected results of the study: development of a
scientifically based approach to crime prevention,
necessary to effectively influence it by combining the
activities of state bodies aimed at eliminating the
causes and conditions of crime and measures taken in
relation to specific offenders, as well as to develop
effective measures to prevent specific types of crime.
Students who have studied this discipline should:
Know:
• principles and organization of state crime prevention
activities;
• legal and organizational framework for the prevention
of the most dangerous criminal offenses for society minors, recidivism, organized and violent, against
property related to the illicit trafficking of narcotic
drugs and psychotropic substances, terrorist activities,
etc;
• the activities of law enforcement agencies as a subject
of international cooperation.
Be able to:
• apply acquired criminological knowledge in the
prevention of criminal offenses;
• organize and conduct criminological research;
• analyze the state of crime, evaluate its trends
depending on changes in the socio-political and
economic life of the state, society, individual cities and
settlements;

құқықтық негізі

құқыққорғау органдарының қызметі,
мемлкеттік
ынтымақтастықтың
субьектісі
ретінде
жүзеге асыра алуы

қылмыстық құқық бұзушылықтардың
алдын
алуда
криминологиялық
білімін
пайдалану

криминлогиялық зерттеулер жүргізу
және ұйымдатыру

қалаларда және ауылдыық жерде,
қоғамда, мемлекеттің зкономикалық және саяси
өзгеррістердің
орын
алу
барыснда
қылмыстылықжағдайын бағалау және талдау
жүргізе білу

нақты
және
жеке
түрлердің
криминологиялық байланысын және өзара
байланысын анықтау

белгіленген аумақта қылмыс жасауға
жол бермеуге шараларды жоспарлау, қылмыс
жасаған адамдардың жүріс-тұрысын болжау
Бакалавр
оқу
барысында
келесі
өкілеттіктерге ие болуы тиіс
Жалпымәдени өкілеттіліктер:

өзінің
болашақ
мамандығының
әлеуметтік маңыздылығын түсіну, құқықтық
түсінудің жоғары білімдік деңгейңн меңгеру
(ЖӨ-1);

өзінің қызметтік міндеттерін адал
орындауды білу, заңгердің мәдени қағидаларын
қолдану (ЖӨ-2);

мәдени ойлау қабілеттілігімен ие болу,
оның белгілі бір дәрежеге жету мақсатына оны
таңдау, толығымен талдау қабілеттілігімен ие
болу (ЖӨ-3);

логикалық дұрыс, анық, нақты жазбаша
және ойлау қабілеттілігін дұрыс жеткізе білу
(ЖӨ-4);

қызметкерлермен жұмыста белгілі бір
кооперациялар жасауда мәдени мінездің болуы
(ЖӨ-5);

собственности,
связанных
с
незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, с террористической деятельностью и др;
 деятельность правоохранительных органов, как
субъекта международного сотрудничества.
Уметь:
 применять приобретенные криминологические
знания
в
предупреждении
уголовных
правонарушений;
 организовывать
и
проводить
криминологические исследования;
 анализировать
состояние
преступности,
оценивать ее тенденции в зависимости от
изменений
социально-политической
и
экономической жизни государства, общества,
отдельных городов и населенных пунктов;
 выявлять криминологические взаимосвязи и
взаимозависимости
отдельных
видов
и
конкретных;
 прогнозировать поведение лиц, совершающих
преступления; планировать профилактические
мероприятия по недопущению совершения
преступлений на определенной территории.
По результатам обучения бакалавр должен
обладать навыками:
 сбора, систематизации и анализа информации
об
уголовных
и
административных
правонарушениях,
различных
негативных
социальных
явлениях,
связанных
с
преступностью,
о
лицах,
совершающих
правонарушения;
 оценки
криминогенной
ситуации
на
определенной территории или объекте;
 прогноза показателей преступности;
 определения приоритетов антикриминогенной
предупредительной деятельности.
По результатам обучения бакалавр должен
овладеть следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
 осознание социальной значимости своей
будущей профессии, обладание достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-
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•
identify
criminological
relationships
and
interdependencies of individual species and specific;
• Predict the behavior of perpetrators; plan preventive
measures to prevent the commission of crimes in a
certain territory.
According to the results of training, the bachelor
should have the skills:
• collection, systematization and analysis of
information on criminal and administrative offenses,
various negative social phenomena related to crime, on
persons committing offenses;
• assessment of the criminal situation in a particular
territory or facility;
• forecasting crime rates;
• prioritization of anti-crime prevention activities.
According to the results of training, the bachelor
must master the following competencies:
General cultural competencies:
• awareness of the social significance of their future
profession, the possession of a sufficient level of
professional legal awareness (OK-1);
• the ability to conscientiously fulfill professional
duties, comply with the principles of ethics of a lawyer
(OK-2);
• knowledge of the culture of thinking, the ability to
generalize, analyze, perceive information, set goals and
choose ways to achieve it (OK-3);
• the ability to logically correctly, reasonably and
clearly build oral and written speech (OK-4);
• possession of a culture of behavior, willingness to
cooperate with colleagues, work in a team (OK-5);
• intolerant attitude towards corrupt behavior,
respectful attitude to law and law (OK-6);
• the desire for self-development, improving their skills
and mastery (OK-7);
• the ability to use the basic principles and methods of
the social, humanitarian and economic sciences in
solving social and professional problems (OK-8);
• the ability to analyze socially significant problems
and processes (OK-9).
Professional competencies:
• the ability to participate in the development of legal

- кәсіби өкілеттіліктер (КӨ):

өзінің
қызметтік
қабілеттілігіне
байланысты нормативтік құқықтық актілерді
өңдеуге біліміне сай қатысу (КӨ-);

құқықтық мәдениет және құқықтық
ойлау, құқықтық сананың негізіне сай қызметтік
қабілеттілігін игере білу (КӨ-2);

құқық
субъектілерінің
заңнаманы
сақтауды қамтамасыз ету (КӨ-3);

заңға сәйкес шешім қабылдау және
құқықтық әрекеттер жасау (КӨ-4);

нормативтік құқықтық актілерді қолдана
білу, қызметтінде материалдық және процестік
құқықтың нормаларын іске асыра білу (КӨ-5);

жағдайлар мен фактілерді құқықтық
дұрыс саралай білу (КӨ-6);

құқықтық
құжаттарды
дайындау
қабілеттілігіне ие болу (КӨ-7);

мемлекет пен қоғамның, жеке адамның
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде және заңдылықты
сақтауда лауазымдық міндеттерді атқара білу
(КӨ-8);

адам мен азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын қорғау, мүдделері мен көз
қарастарын сыйлау білу (КӨ-9);

қылмыстар
мен
басқада
құқық
бұзушылықтарды тергеу және ашу, анықтау,
алдын ала білу (КӨ-10);

құқық бұзушылықтарды ескерту, алдын
алу, олардың пайда болу мен жасалу себептерін
анықтау (КӨ-11);

сыбайлас жемқорлыққа баға беру, оның
алдын алуға ат салысу (КӨ-12);

құқықтық және басқада құжаттарды
толтыру
барысында
өзінің
қызметтік
қабілеттілігін пайдалана білу (КӨ-13);

нормативтік
құқықтық
актілерге
құқықтық сараптама жүргізуге қатысу, сонымен
қатар сыбайлас жемқорлық қылмысы пайда
болуын себеп болатын жағдайларды анықтауға
қатысу (КӨ-14);

1);
 способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
 владение культурой мышления, способность к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3);
 способность
логически
верно,
аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
 обладание культурой поведения, готовность к
кооперации с коллегами, работе в коллективе
(ОК-5);
 нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительное отношение к праву и
закону(ОК-6);
 стремление к саморазвитию, повышению
своей квалификации и мастерства (ОК-7);
 способность
использовать
основные
положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-8);
 способность
анализировать
социально
значимые проблемы и процессы (ОК-9).
Профессиональные компетенции:
 способность
участвовать
в
разработке
нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности
(ПК-1);
 способность осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК2);
 способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства субъектами права (ПК-3);
 способность принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом (ПК-4);
 способность
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
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acts in accordance with the profile of their professional
activities (PC-1);
• the ability to carry out professional activities on the
basis of a developed legal consciousness, legal thinking
and legal culture (PC-2);
• the ability to ensure compliance with legislation by
legal entities (PP-3);
• the ability to make decisions and perform legal
actions in strict accordance with the law (PK-4);
• the ability to legally correctly qualify facts and
circumstances (PK-6);
• the ability to respect the honor and dignity of the
individual, to observe and protect the rights and
freedoms of man and citizen (PK-9);
• the ability to detect, suppress, disclose and investigate
crimes and other offenses (PC-10);
• the ability to prevent offenses, identify and eliminate
the causes and conditions conducive to their
commission (SC-11);
• ability to interpret various legal acts (PK-15);
• the ability to effectively implement legal education
(PK-19).
Program Manager: Ph.D., Associate Professor
Kotova N.K.


әр түрлі құқықтық актілерді талқылау
қабілеттілігіне ие болу (КӨ-15);

нақты құқықтық қызметке кеңестер мен
сараланған құқықтық қорытынды бере білу (КӨ16);

құқықтық тәрбиелеуді ұқыпты іске
асыра білу (КӨ-17).
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Н.Д. Тлешалиев.

D/ZhAT
4301P /
PA4301/
PgA4301

 способность уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
 способность выявлять, пресекать, раскрывать
и
расследовать
преступления
и
иные
правонарушения (ПК -10);
 способность осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению (ПК 11);
 способность толковать различные правовые
акты (ПК-15);
 способность
эффективно
осуществлять
правовое воспитание (ПК-19).
Руководитель программы: к.ю.н., ассоц.
профессор Котова Н.К.
Название дисциплины:
Преддипломный/Предпроектный анализ.
Объем в кредитах (ECTS): 6 (2+2+0).
Пререквизиты:Теоретическое
обучение
по
дисциплинам публично-правового и частноправового направления.
Постреквизиты:Защита дипломной работы /
дипломного проекта
Целью
преподавания
дисциплины
является:развитие
навыков
ведения
самостоятельной исследовательской работы и
овладение методикой научного исследования при
решении разрабатываемых проблем и вопросов.
Краткое
содержание:В
рамках
данной
дисциплины рассматривается процесс подготовки
дипломной работы / проекта, начиная с выбора
темы и заканчивая публичной защитой. Изучается
исходная теоретическая база методологии
научного творчества, планирование процесса
написания дипломной работы, способы изучения
и работы с научной литературой, ее отбором и
изучением, особенности композиции, рубрикации
и языковой обработки текста.
Ожидаемые результаты изучения:
Студенты, изучившие данную дисциплину,
должны:
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Знать:
- основы методологии исследования;
- процесс организации научной работы;
- состав и содержание дипломной работы/проекта;
- основные требования по оформлению дипломной
работы/проекта;
- методики работы с учебно-методической и
научной
литературой,
различными
видами
источников;
- понятийный и категориальный аппарат науки;
- требования ГОСТ по библиографическому
описанию публикаций и научно-справочного
аппарата;
- процедуру защиты дипломной работы/проекта.
Уметь:
- определять проблематику своего исследования;
- оценивать уровень современных знаний по
изучаемой проблеме;
составлять
развернутый
план-проспект
содержательной части дипломной работы / проекта
и резюме по ней, оформлять структуру работы;
- работать с различными видами источников,
анализировать и использовать законодательные,
документальные источники;
- оформлять текст дипломной работы/проекта,
научно-справочный и библиографический аппарат.
По результатам обучения бакалавр должен
обладать навыками:
- самостоятельной исследовательской работы,
- сбора, обобщения и анализа собранного материала;
- оформления научных работ;
- методики
структурирования
дипломной
работы/проекта.
сформировать компетенции:
- развернуто обосновать актуальность своего
исследования,
выбор
хронологических
и
территориальных рамок своего исследования;
- обосновать выбор методологического
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