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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 жан-жақты 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

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
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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 allround 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 the State 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 semester of 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

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!

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!

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: ЖЕКЕ ҚҰҚЫҚ
Образовательная программа: ЧАСТНОЕ ПРАВО
Educational program: PRIVATE 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

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/
Әлеуметтік саяси білім модулі (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 социальнополитического знания (политология, культурология)

3

MSPZ 1102/

Socio-political knowledge module (political studies, cultural studies)

MSPK1102

1

1, 2

5

1

1, 2

5

2

3

1, 2

1.2, 3, 4

2

4

ShT1103/IYa1103/
FL1103

Шет тілі / Иностранный язык / Foreign language

K(O)N1104 / K(R)Ya1104 / K(R)L1104

Қазақ (Орыс) тілі / Казахский (Русский) язык / Kazakh (Russian) language

5

AKT2107 / IKT2107 / ICT2107

Information and communication technology

8

DSh / FK / PE

Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical culture

5

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 / Business law
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

1

1

5

KAM1201 / MOS 1201/ MPSK1201

Қоғамдық әлеуметтік модуль (Академиялық адалдық, SL, Мәңгілік ел)/ Модуль
общественно-социальный (Академическая честность, Служение обществу,
Мәңгілік ел) / Module of public and social knowledge (Academic honesty, Service
learning, Мәңгілік ел)

1

1

3

Kosh1202 / Lid 1202 / Ld1202

Көшбасшылық / Лидерство / Leadership

2

3

3

KK(O)T2203 / PK(R)Ya 2203 / PK(R)L2203

Кәсіби қазақ(орыс) тілі / Профессиональный казахский(русский) язык / Professional
Kazakh (Russian) language

2

4

5

ZhDM2204 /MLR 2204 / MPD2204

Жеке дамыту модулі (сөйлеу өнері, дизайнерлік ойлау) /Модуль личностного
развития (Ораторское искусство, дизайн мышления)/ Module of personal
development (Eloquence Training, design thinking)

2

3

3

KBShT2205 / POIYa 2205 / Professional
foreign language

Кәсіби шет тілі / Профессионально-ориентированный иностранный язык /
Professional foreign language

4

1

1

4

MKT 1206 / TGP 1206 / TSL 1206

Мемлекет және құқық теориясы / Теория государства и права / Theory of state and
law

1

2

3

KRRR 1207 / KPRK 1207/ CLRK 1207

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

2

3

5

KR AK 2208 (ZhB) / GP RK (ObCh) 2208 /
CL RK (CP) 2208

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім) / Гражданское
право Республики Казахстан (общая часть) / Civil law of the Republic of Kazakhstan
(common part)

2

4

5

2

3

5

2

4

5

1

2

3

KRMKT 1212/IGPRK 1212 / RKSLH 1212

ҚР мемлекет және құқық тарихы / История государства и права РК /The RK state
and law history

3

5

3

KR MK 3224 / GS RK 3224/ SSRK 3223

ҚР мемлекеттік қызмет / Государственная служба в РК / State service of the RK

2

4

2

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

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлім) / Гражданское
право Республики Казахстан (особенная часть) / Civil law of the Republic of
Kazakhstan (special part)
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім) / Уголовное право
Республики Казахстан (общая часть) / Criminal law of the Republic of Kazakhstan
(common part)
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім) / Уголовное
право Республики Казахстан (особенная часть) / Criminal law of the Republic of
Kazakhstan (special part)

Оқу практикасы / Учебная практика / Practical training
OP / UP / PT

3

6

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

3
OnP / PP / OJTP

Кәсіптік пәндер (КП) / Профилирующие дисциплины (ПД) / Profiling disciplines (PD) – 22 кредит/ кредита / credits

5

3

3

4

5

5

8

KRAIZhK 3302 / GPPRK 3302/ CPLRK 3302

Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы / Гражданское
процессуальное право Республики Казахстан / Civil proceeding law of the Republic
of Kazakhstan

KRKIZhK 3303 / UPPRK 3303/ CPLRK 3303

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы / Уголовнопроцессуальное право Республики Казахстан / Criminal proceeding law of the
Republic of Kazakhstan

DAP/ PdP/ PgT

Диплом алдындағы практика /Преддипломная практика / Pre-graduation training

5

5

12

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
Базалық пәндер (БП) / Базовые дисциплины (БД) / Basic disciplines (BD) – 73 кредит / кредитов / credits
1

1

1

2

2

1

1

2

3

3

3

5

4

5

5

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

ShEMKT 1214 / IGPZS 1214 / FCSLH 1214

Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы / История государства и права
зарубежных стран / History of state and law of foreign countries

KAGK 1214/ OPK 1214 / CLK 1214

Қазақтыңәдет-ғұрып құқығы / Обычное право казахов / Customary law of the
Kazakhs

KE 1215 / PE 1215 / PE 1215

Кәсіби этикасы / Профессиональная этика / Professional ethics

RK 1215 / RP 1215 / RL 1215

Рим кұқығы / Римское право /Roman law

KR AK 2216 / AP RK 2216 / AL RK 2216

ҚР әкімшілік құқығы / Административное право РК / Administrative law of the RK

KR KK 2216 / FP RK 2216 / FL RK 2216

ҚР қаржылық құқық / Финансовое право РК / Financial law of the RK

KR EK 2217 / TP RK 2217 / LL RK 2217

ҚР еңбек құқығы / Трудовое право РК / Labour law of the RK
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KR TUK 2217 / ZhP RK 2217 / RELRK 2217

ҚР тұрғын үй құқығы / Жилищное право РК / Real estate law of the RK

KKO 2218 / PO 2218 / LEA 2218

Құқық қорғау органдары / Правоохранительные органы / Enforcement authorities

OK2218 / SP 2218 / FL 2218

Отбасы құқығы / Семейное право / Family law

EK 2219 / EP ZhP RK 2219 / EL 2219

Экологиялық құқық / Экологическое право / Ecological law

MKOZK 2219/ PSDVP 2219 / PLOLT 2219

Меншік құқығы және өзге де заттық құқықтар / Право собственности и другие
вещные права / Property law and other laws of things

AKKS 2220 / SGP 2220 / SCLR 2220

Азаматтық құқықтық қатынас субъектілері / Субъекты гражданских
правоотношений / Subjects of civil legal relations

MK 2220 / OP 2220/ LO 2220

Міндеттемелік құқық / Обязательственное право / Law of obligations

KRMKK 2221 / AMPRK 2221 / ALRK 2221

ҚР монополияға қарсы құқығы/ Антимонопольное право РК / Antitrust law of the
Republic of Kazakhstan

SK 2221/ SP 2221/ IL 2221

Сақтандыру құқығы / Страховое право / Insurance law

HZhK 3222 / MPP 3222 / IPL 3222

Халықаралық жария құқығы / Международное публичное право / International
public law

HKK 3222 / MUP 3222 / ICL 3222

Халықаралық қылмыстық құқық / Международное уголовное право / International
criminal law

KOHKK 3223 / MPOOS 3223/ILPE 3223

Қоршаған ортаны халықаралық-құқықтық қорғау / Международно-правовая
охрана окружающей среды /International legal protection of environment

HZhK 3223 / MChP 3223 / PIL 3223

Халықаралық жеке құқық / Международное частное право / Private international
law

5
IMK 3225 / PIS 3225 / IPL 3225

SKIT 3225 / IPPU 3225 / HPLD 3225
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Интеллектуальдық меншік құқығы / Право интеллектуальной собственности
/Intellectual property law

Саяси және құқықтық ілімдер тарихы / История политических и правовых учений /

History of political and legal doctrines
3

3

3

4

4

5

5

6

7

7

5

3

5

3

ZhKPKR 3226 / PRN 3226 / LRSU 3226

Жер қойнауын пайдалануды құқықтық реттеу / Правовое регулирование
недропользования / Legal regulation of subsoil use

KK 3226/ TP 3226 / CL 3226

Кеден құқығы / Таможенное право / Customs law

IK 3227 / IP 3227 / IL 3227

Инвестициялық құқығы/ Инвестиционное право / Investment law

KZh 3227/ VP 3227 / Neg 3227

Келіссөздер жүргізу/ Ведение переговоров / Negotiation

ShK 3228 / DP 3228/ CL 3228

Шарттық құқық /Договорное право / Contract law

BK 3228 / BP 3228 / BL 3228

Банк құқығы / Банковское право / Bank law

MKTM 4229 / PTGP 4229 / SLTI 4229

Мемлекет және құқық теориясының мәселелері / Проблемы теории государства и
права / Stateand law theory’sissues

MK 4229 / NP 4229 / IL 4229

Мұрагерлік құқық / Наследственное право/ Inheritancelaw

AKK 4230/PSO 4230 / SCL 4230

Әлеуметтік камсыздандыру құқығы / Право социального обеспечения / Socialse
curity law

5

MKKK 4230 / UPPG 4230 / COAS 4230

Мемлекетке қарсы қылмыстық құқықбұзушылықтар / Уголовные правонарушения
против государства /Criminal offences against the state

Кәсіптік пәндер (КП) / Профилирующие дисциплины (ПД) / Profiling disciplines (PD) – 56 кредит/ кредитов / credits
3

3

6

6

5

Adv 3304 /Adv 3304 /Adv 3304

Адвокатура/ Адвокатура/ Advocateship

Krim 3304 / Krim 3304 / Krim 3304

Криминалистика/ Криминалистика/ Criminalistics

SKK 3305 / SKP 3305/ CCL3305

Салыстырмалы конституциялық құқық / Сравнительное конституционное право /
Comparative constitutional law

5

SS 3305 / SE 3305/ JE 3305

Сот сараптамасы / Судебная экспертология / Judicial Expertology
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3
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5

Not 3306/ Not 3306 /Not 3306

Нотариат/ Нотариат/ Notariate

YuYu 3306 /YuYu 3306/ JJ 3306

Ювеналдық юстиция / Ювенальная юстиция / Juvenile justice

SK 3307 / NP 3307/ TL 3307

Салық құқығы / Налоговое право / Taxlaw

KR PK 3307 / PN RK 3307/ PPSRK 3307

ҚР прокурорлық қадағалау / Прокурорский надзор в РК / Procuracy supervision in
the RK

APO 3308 / PGP 3308/ RCP 3308

Азаматтық процестегі өкілділік / Представительство в гражданском процессе /
Representation in civil proceedings

TK 3308 / AP 3308 / AL 3308

Төрелік құқық / Арбитражное право/ Arbitration Law

AIAIZh 3309 / IPGD 3309 / CEP 3309

Азаматтық істер бойынша атқарушылық іс жүргізу / Исполнительное
производство по гражданским делам / Civil enforcement proceedings

AIIZhK 3309 / PDGD 3309/ PDCC 3309

Азаматтық істер бойынша іс жүргізу құжаттары /Процессуальные документы по
гражданским делам / Proceeding documents in civil cases

TKK 4314 / ZPP 4314/ CRP 4314

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау / Защита прав потребителей / Consumer
rights' protection

AIZhP 4314 / PGP 4314/ WCP 4314

Азаматтық іс жүргізу бойынша практикум / Практикум по гражданскому
процессу / Workshop on civil proceeding

D/ZhAT 4301P / PA4301/ PgA4301
APDD 4310 / DDGP 4310/ EPCP 4310

Диплом алдындағы /жоба алдындағы талдау/
Преддипломный/Предпроектный анализ/ Pre-graduation analysis
Азаматтық процестегі дәлелдемелер және дәлелдеу / Доказательства и
доказывание в гражданском процессе / Evidence and proving in civil proceedings

APEIZh 4310 / OPGP 4310/ SCP 4310

Азаматтық процестегі ерекше іс жүргізу / Особое производство в гражданском
процессe / Special civil proceedings

HAP 4311 / MGP 4311/ ICP 4311

Халықаралық азаматтық процесс / Международный гражданский процесс /
International Civil Proceeding

AKDRBT 4311 / ASRGPS 4311/ AWRCD

Азаматтық-құқықтық дауларды реттеудің баламалы тәсілдері / Альтернативные
способы разрешения гражданско-правовых споров / Alternative ways to resolve civil
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4

4

№

1

7

7

Код / Код /
Code

MKT 1206 /
TGP 1206 /
TSL 1206

4311

disputes

HSK 4312 / MTP 4312/ ITL 4312

Халықаралық сауда құқық / Международное торговое право/ International Trade
Law

SEKK 4312 / PVD 4312/ LFEA 4312

Сыртқы экономикалық қызмет құқығы / Право внешнеэкономической
деятельности / Law of foreign economic activity

PK 4313/PP 4313/ PL 4313

Патенттік құқық / Патентное право/ Patent Law

DM 4313 / DO 4313/ OT 4313

Деликттік міндеттемелері / Деликтные обязательства / Obligations in tort

5

4

Пәннің сипаттамасы / Описание дисциплины / 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 theory of state and law examines and studies the
құқықтық құбылыстар туралы, жалпы тұтас алғанда: и 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
Қазақ тілінде
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конституциялылық,
адам
құқықтары
мен
бостандықтары және оларды қамтамасыз етудегі
заңның рөлі туралы, құқықтық қатынастардың
түрлері, құқыққа сай және құқыққа қайшы мінезқұлық, т.б. туралы қазіргі таңдағы білім беру.
Қысқаша мазмұны:
Мемлекет және құқық теориясы негізгі теориялық
пән болғандықтан, ол мемлекет пен құқықты біртұтас
жүйе ретінде оқып-зерттеуді қамтамасыз етеді,
сонымен қатар мемлекет пен құқық теориясы салалық
заң ғылымдарында
қолданылатын
негізгі
ұғымдар
мен категорияларды, қатынастардың
барлық түрлерін зерттеудің әдіснамалық негізін
жасайды.
Студенттердің
заңи
ойлауы
мен
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

3)
Применение на практике
полученных
знаний при решении юридических ситуаций.
Краткое содержание: Теория государства и
права — фундаментальная юридическая наука,
которая изучает сущность, наиболее общие
закономерности и тенденции происхождения,
развития и функционирования государства и права
в их постоянном взаимодействии, а также
формирует общие для всех юридических наук
понятия
и
категории.
Без
её
усвоения
проблематично
разобраться
в
более
конкретизированных, эмпиричных знаниях о
государстве и праве, используемых основными
юридическими науками. Научное исследование в
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
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solving legal situations.
Summary: The theory of state and law is a
fundamental legal science that studies the
essence, the most general laws and trends of the
origin, development and functioning of the state
and law in their constant interaction, and also
forms concepts and categories common to all
legal sciences. Without mastering it, it is
problematic to understand the more specific,
empirical knowledge of the state and law used by
the basic legal sciences. Scientific research in the
theory of state and law is conducted not in a
single country and not for any one historical era,
but with an orientation on the most developed
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

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;
- 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;

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;
- 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,
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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,
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

- 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, 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

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 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
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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
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,

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
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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KRRR 1207
/ KPRK
1207/ CLRK
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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

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.
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
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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.
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

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
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

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
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
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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,
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;

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 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

отрасли системы действующего права Республики
Казахстан;
- о конституционно – правовых институтах и
методах
регулирования,
реализуемых
в
современных государственно – правовой практике;
- 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
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- 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
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;

интерфейс
ұйымдастыруының
негізгі
принциптерінде;
- кәсіптік қызметтің және оның нысананы
қалыптастырумен
байланысты
есептеу
мен
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.

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 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
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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.
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.

3

KR AK
2208 (ZhB)
/ GP RK
(ObCh)
2208 / CL
RK (CP)
2208

Пән аталуы: Қазақстан Республикасының азаматтық
құқығы (жалпы бөлім)
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
құқықтың жалпы бөлімі үш тараудан құралған:

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
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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Head of the educational program: Candidate
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

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;
-құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау және
құрастыруға,
жеке және заңды тұлғалардың
сұранысы
бойынша
негізделген
ақпаратты

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
по запросам юридических и физических лиц;
логического анализа проблемных ситуаций,
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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;
Skills:
- have the skills of collecting and processing

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.

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
государственных
и
правовых
институтов
Республики Казахстан.
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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: Қазақстан Республикасының азаматтық
құқығы (ерекше бөлім)
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
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.

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
законодательства, результатом которой становится
выработка представления о целесообразности
наличия тех или иных норм, о логичности ряда
законодательных установлений, о необходимости
их
усовершенствования,
изменения
или
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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,
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

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;
-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

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,
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
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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
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

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.
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Пән
аталуы:
Қазақстан
Республикасының
қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
Кредит саны (ECTS): 5 (2 +1+0)
Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы
философия, социология

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
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
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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.

Name of the 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

RK (CP)
2210

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
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,

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 уголовного права, 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.
Умения:
способен применять нормы Общей части
уголовного права в точном 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:
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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:
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

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
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.

 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;
 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
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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;
• 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
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Пән
аталуы:
Қазақстан
Республикасының
қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
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
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

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
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
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Name of the 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
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

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 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;
- 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

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.
- 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;
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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
Law in 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
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

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.
7

KRMKT
1212/IGPR
K 1212 /
RKSLH
1212

Пән аталуы: ҚР мемлекет және құқық тарихы
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
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.

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
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
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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
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

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:
- 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

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);
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:
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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,
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

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
тарихи кезеңдерін дұрыс бағалау және олардың
негізінде мемлекеттік және құқықтық
Бағдарлама
жетекшісі:
з.ғ.м., сеньор-лектор
Касымбек А.О.

- 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
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.
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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
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.

8

KR MK
3224 / GS
RK 3224/
SSRK 3223

Пән аталуы: ҚР мемлекеттік қызмет
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
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;

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
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
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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
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

- 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
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

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.
уметь:
- 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.
овладеть навыками:
- профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры;
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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;
- 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

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;
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.

- 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.
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
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;
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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):
- 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 A.A.
Karayev.
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- 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: Қазақстан Республикасының азаматтық Название
дисциплины:
Гражданское Name of discipline: Civil Procedure Law of the
іс жүргізу құқығы Кредит саны (ECTS): 5 (2 +1+0)
процессуальное право Республики Казахстан
Republic of Kazakhstan
Пререквизиттер: ҚР азаматтық құқық, ҚР азаматтық Объем в кредитах (ECTS): 5 (2 +1+0).
Amount of credits (ECTS): 5 (2 + 1 + 0).
іс жүргізу құқығы.
Пререквизиты: Теория государства и право; Prerequisites: Theory of State and Law;
Постреквизиттері: жоқ.
Конституционное право; Гражданское право; Constitutional law; Civil law; Labor law; Family
Пән оқыту мақсаты: «ҚР азаматтық іс жүргізу Трудовое право; Семейное право; Налоговое право; law; Tax law; Financial right.
құқығы» курсын оқудың мақсаты студенттердің Финансовое право.
Post requisites: Enforcement proceedings;
азаматтық істер бойынша сот төрелігін іске асыру Постреквизиты: Исполнительное производство; Lawyer in civil proceedings; Alternative ways of
барысында сот пен іске қатысушылардың арасында Адвокат в гражданском процессе; Альтернативные considering civil rights.
туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық способы рассмотрения гражданских прав.
The goal: “Civil Procedural Law of the Republic
нормаларының маңызын, құқықты қорғаудың соттық Цель: «Гражданское процессуальное право of Kazakhstan” is to ensure that students
нысанының басымдылығын, құқық нормаларының Республики Казахстан» состоит в том, чтобы understand the meaning of the rules of law
оларды
практикада
қолданумен
тығыз студенты
уяснили
значение
норм
права, governing various forms of protection of
байланыстылығын түсінуі, студенттерде құқықтық регулирующих
различные
формы
защиты subjective rights and the procedural procedure of
көзқарастарды, барлық негізгі іс жүргізушілік субъективных прав и процессуальный порядок legal proceedings. In the course of studying this
институттар мен ұғымдар туралы дұрыс көзқарасты судопроизводства. В ходе изучения указанной discipline, students master knowledge of the rules
қалыптастырады: азаматтық іс жүргізу құқығы дисциплины студенты овладевают знаниями норм of civil procedural law, are able to apply them to
саласының мәні, азаматтық іс жүргізудің соттық сот гражданского процессуального права, умеют их specific legal relations and master the skills of
төрелігін жүзеге асыру бойынша қызметі екендігі, іс применять к конкретным правоотношениям и interpretation of the relevant procedural rules.
жүргізушілік құқықтық қатынастардың ерекшелігі, овладевают
навыками
толкования Content
соттың және азаматтық сот ісін жүргізуге соответствующих процессуальных норм.
The subject of knowledge of this training course
қатысушылардың құқықтары мен міндеттері, процесс Содержание
is the rule of law that regulates social relations
сатылары туралы, яғни азаматтық іс жүргізу құқығы Предметом познания данного учебного курса that arise when administering civil justice in
басшылыққа алатын құқықтық категориялар туралы являются
нормы
права,
регулирующие courts, defining the procedure for protecting the
дұрыс түсінік қалыптастыру.
общественные отношения, возникающие при subjective rights of citizens and organizations, as
Қысқаша мазмұны: Курсты оқу барысында отправлении правосудия по гражданским делам в well as legal categories, scientific views and
студенттер азаматтық іс жүргізу құқығының жалпы судах,
определяющие
порядок
защиты concepts specific to the science of civil procedure
қағидаларын білуге, әрбір процессуалдық норманың субъективных прав граждан и организаций, а также law.
мазмұнын, оның әрекет ету мазмұнын терең түсініп правовые категории, научные взгляды и концепции, Expected results of studying the discipline: The
білуге, сот пен азаматтық процеске қатысушы характерные
для
науки
гражданского main place in civil procedural law is occupied by
тұлғалардың құқықтары мен міндеттерін нақты процессуального права.
the judicial form of protecting the subjective and
ажырата білуге, судья, прокурор, адвокат ретінде Ожидаемые результаты изучения дисциплины: the assimilation by students of judicial and other
жұмысты орындау үшін тәжірибелік дағдыларға ие Основное место в гражданском процессуальном forms of protection of subjective rights - a
болып, іс жүргізу құжаттарын (талап арызды, праве занимает
судебная форма защиты necessary condition for the formation of future
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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;
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

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
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
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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;
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

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
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.

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;
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.
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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
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.
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Пән
аталуы:
Қазақстан
Республикасының
қылмыстық іс жүргізу құқығы
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
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

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
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
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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
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;

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.
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;

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
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;
- 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;
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- 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
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.

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,
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.

- 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
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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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
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 / Описание дисциплины / 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

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

40

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

қажетті ақпаратты қамтиды, құқықтық қызметтің
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
кәсіптік қызметтің негізгі принциптері;

специальность" является вводной
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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of law as, for example, judicial speech, conflict
management, 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;
- methods for the detection and suppression of
offences;

- 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
біліктілігінің негізгі қағидаттарын қолдануға;
- құқықтық құжаттарды дайындаудың негізгі
ережелері;

- 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
точном соответствии с законом;
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- 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.
- 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

- 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,
құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті
жүзеге асырудың негізгі қағидалары аясында;
заңға сәйкес заң әрекеттерін жасау,
шешімдерін қабылдаудың негізгі қағидалары
аясында;

- 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
достижения;
-способен понимать сущность и значение

43

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
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

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;
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

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;
иметь нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и
закону;
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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 A.R.
Kalimbekova

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,
Азаматтық процестік құқық, Қылмыстық
процестік құқық, Прокурорлық қадағалау,
Пән оқыту мақсаты: студенттердің шет елдер
мен Қазақстан Республикасындағы сот билігінің

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,
Гражданско-процессуальное право (общая часть),
Гражданско-процессуальное право (особенная
часть), Уголовно-процессуальное право (общая
часть),
Уголовно-процессуальное
право
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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: Civil Service, Civil Procedure Law
(general part), of Civil Procedure Law (special part),
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

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;
- 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,
әлеуметтік-

(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
развития
судов
и
системы
органов,
осуществляющих правосудие;
- знать сущность понятия правосудия как
основной функции судебной власти;
- знать специфику и принципы организации
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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
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

экономикалық, 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 салыстырмалықұқықтық 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

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
информации,
имеющих
значение
для
сравнительно-правового исследования системы
органов правосудия в зарубежных странах и
Республике Казахстан;
- иметь навыки использования юридической
терминологии;
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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
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

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
/
IGPZS 1214
/
FCSLH
1214

Пән аталуы: Шет елдердің мемлекет және
құқық тарихы
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

- 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
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
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justice institutions of the Republic of Kazakhstan.
Head of the educational program: Zhursimbayev
S.K.

Name of discipline: Foreign countries' state and law
history
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.

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
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

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
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
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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
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:

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
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;

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 историкоправовой 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 историко-
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- 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
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

- 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
1214 / CLK
1214

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

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;
- 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., сеньорлектор Сагинаев М.Е.
Название дисциплины: Обычное право
казахов
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
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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).
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

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 саясиқұқықтық
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;

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
Казахстана;
- знать основные особенности развития политикоправовой организации национальной казахской
государственности,
специфику
основных
правовых институтов и из взаимосвязь с этапами
эволюции казахского народа;
- знать основные 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:
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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
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

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
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):

- 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):
- 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,
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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):
- 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

3

KE 1215 /
PE 1215 /
PE 1215

-тарихи
қалыптасқан
саяси-құқықтық социально-правовые институты и отношения;
құбылыстарды,
әлеуметтік-құқықтық - юридически правильно квалифицировать
институттар мен қатынастарды дербес талдау;
исторически сформировавшиеся юридические
- тарихи қалыптасқан заңдық фактілер мен факты и обстоятельства;
жағдайларды заңды түрде дұрыс саралау;
- правильно оценивать основные исторические
- Қазақ мемлекеті мен құқығының қалыптасуы этапы становления и развития казахского
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применяет
азаматтармен
моральные
қарым-қатынас
нормы и жасау.
правила поведения
- использовать
в определенных
принципы
принятия
- использовать
и со
legal
acts, the
implementation
of действий
the normsв точном
of the соо
олардың іс-әрекеттерін және этикалық және моральдық
ситуациях
нормалар тұрғысынан басқалардың действий
в точном
соответствии
с законом;
Basic and procedural
in professional
activities; нормати
әрекеттерін бағалау
- найти нормативные требования, касающиеся
- использовать
профессионального
основные law
поведения
принципы
применения
- использовать
осно
- the basic principles of an appropriate qualification of
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facts and
conditions;
кәсіби қызметті тиімді және адал жүзеге асыруға қатысты
юриста;нормативтік және нақты ақпаратты реализации
норм
материального и процессуального
реализации нормправа
ма
- basic
rules for the preparation of legal
documents;
жинау, өңдеу және қолдану дағдылары;
- этическая оценка фактов и явлений профессиональной
деятельности;
деятельности;
деятельности;
- rules
and
normsколлективного
of
respect for
the- honor
and dignity
- қызметтік міндеттер ауқымын белгілеу, оларды жүзеге
- применение
асырудың
моральных
тиімді жолдарын
норм и таңдау,
правил поведения,
- использовать
принципов
основные
принципы
правильной
использовать
квалификации
основны
ф
ofв a определенных
person who
respects
and respects
the
rights
and по
кәсіби қызметінде этикалық реттеу әдістерін қолдану
взаимодействия
дағдылары;
и профессиональных отношений
- основные
правила
подготовки
жизненных
юридических
- основные
документов;
правила
freedoms ofпринципы
man and citizen;
- тиімді кәсіби қарым-қатынас дағдылары, командалық
ситуациях;
жұмысты, кәсіби қызметте этикеттің - использовать
и нормы -уважения
использовать
чести прин
и
- methods
and methods
for detecting,
preventing
crime;
қолданылуы;
- организует связь в соответствии с социальными
соблюдения
инормами
защиты
прав
и правилами,
и свобод
человека
соблюдения
и гражданина;
и защиты
- Rules for
the clarification
various
legal
acts.
- кәсіби деформацияланған мінез-құлықты кәсіби қызметтің
присущими
сыртқы
официальному
факторларының
общению;
әсерінен - использовать
методы
и способыof
выявления,
- использовать
пресечения
методы
правон
Skill: ethically
evaluate
the различных
facts and
phenomena
of
ажырата білу;
-иллюстрация и анализ надлежащего и нецелесообразного
- использовать
правила
профессионального
толкования
- использовать
правовыхправила
актов.
professional activity.
- кәсіптік қызметте моральдық-этикалық қақтығыстарды
поведения
шешудің
юриста;тиімді әдістерін таңдау Навыки:
Навыки:
- деформации;
applies
standards
and rules
of
conduct
inс aпост
мүмкіндігі
- установление наличия признаков профессиональной
- оценки
своих moral
поступков
и поступков
- окружающих
оценки
своих
точк
- заңгердің кәсіби мінез-құлқына қойылатын объективті
- выявление
талаптарды
и выявление
жүйелеу
профессиональных
және жүйелеу конфликтов
морали.certain life situation
морали.
standards
and rules ofоценки
conductсвоих
in certain
мүмкіндігі, заңгердің кәсіптік мінез-құлықты сапалы
осуществление
орындау,профессиональной
тиімді қарым-қатынас,
деятельности
оценки
на applies
основе
своих moral
правовой
поступков
грамотности,
и поступков
окружающих
споступ
точки
моральдық-этикалық нормалар тұрғысынан кәсіби правового
мінез-құлықты
мышления
бағалау
и правовой
үшін талаптарын
культуры; морали.life situations
морали.
applies
moral standards
and rules
conductвinсоответствии
орындау жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу
- применять основные принципы принятия решений
поведения
и противоправные
в коллективе
и общения
действия
с гражданами
в ofповедения
вcertain
коллектив
situations
құқықтық сауаттылық, құқықтық ойлау және құқықтық
соответствии
мәдениетке
с законом;
негізделген кәсіби қызмет; оценки life
своих
поступков и поступков окружающих
оценки своих
с точки
поступко
зрен
- find
requirements
regarding
theиобра
- шешімдер қабылдаудың негізгі қағидаларын және
- применять
заңға қайшы
основные
әрекеттерді
принципы
заңға сәйкес
применения
навыками
нормативных
сбора,regulatory
обработки
правовых
и
применения
актов, навыками
нормативной
сбора,
фа
professional
lawyer; имеющей
қолдануға;
реализовывать нормы материального и процессуального
имеющей
права
значение
в conduct
профессиональной
дляof a эффективного
и добросовес
значение
- ethical assessment of facts and
phenomena of
- нормативтік құқықтық актілерді қолданудың деятельности;
негізгі қағидаттарын пайдалану, кәсіби профессиональной
профессиональной
professional
activity;
қызметтегі негізгі және іс жүргізу құқығы нормаларын
- применять
іске асыру;
основные принципы надлежащей- квалификации
навыками
установления
фактов
и ситуаций;
круга должностных
- навыками
обязанностей,
установле
application ofиспользования
moral standards
andихrules
of
- фактілер мен жағдайларды дұрыс білу;
- основные правила подготовки правовых документов;
путей -ихtheвыполнения,
путей
способов
выполнени
этическо
conduct, человека,
theдеятельности;
principles
of collective
interaction and дея
- құқықтық құжаттарды дайындау;
- применять правила и нормы уважения честипрофессиональной
и достоинства
уважающего
профессиональной
professional
relations
in certain life situations;
- түрлі құқықтық актілерді түсіндіру
и защищающего права и свободы человека и гражданина;
-навыками
эффективного
профессионального
-навыками
общения,
эффективно
коллект
- organizes
communication
in accordance
with деятельнос
social этик
- применение методов и методов выявления иприменения
пресечения
норм
преступлений;
этикета
в своей профессиональной
применения
норм
Құзыреттілігі:- жалпы мәдени компетенциялар (ЖК):
norms
rules inherent
in official communication;
Өз кәсіби міндеттерін адал орындау, заңгер этика қағидаларын
- применятьсақтау;
правила толкования различных правовых
-способностью
актов.andотличать
профессионально-деформированное
-способностью отлича
-других
illustration
andэтическими
analysis ofидеятельности;
theвнешних
appropriate
and про
Ойлау мәдениетін үйрену, ақпаратты жалпылау,
Навыки:
талдау,- оценивать
алу мүмкіндіктерін
свои действия
үйрену,
и действия
внешних
факторов
людей
профессиональной
факторов
inappropriateвыбирать
professionalэффективные
behavior of
lawyer;
мақсаттарды қою және оған жету жолдарын таңдау қабілетіне
моральными
ие болу;
нормами.
- способностью
- aспособностью
пути решения
выб
establishingи моральных
the presence
of signs
of professional
Ауызжа және жазбаша сөйлеуді логикалық тұрғыдан
оценкадұрыс,
их действий
дәлелдіи действий
және айқын
других
жүзеге
с точкиконфликтов
зрения- этических
в
норм.
конфликтов
профессиональной
deformation;
асыру;
взаимодействие с гражданами в соответствии- способностью
с нормами
коллективного
систематизировать
поведения
и дать
- способностью
собственнуюсистем
оцен
- identification
and identification
of professional
Жемқорлық жүріс-тұрысқа жол бермеу, заң мен құқықты
и этики.
қадірлеу;
требованиям
к профессиональному
поведению
требованиям
юриста,
к профес
сформ
conflicts
Өзінен өзі білімділігін жоғарылатуға ынтасы, өз біліктілігін
оценка их
және
действий
шеберлілігін
и действий
көтеру.
других с точкипозрения
совершенствованию
этических и моральных
системы норм
требований
по совершенствованию
к профессиональн
the implementation
of professional
activities
on
the
навыки сбора, обработки и использования
оценивать
нормативной
профессиональное
и достоверной
поведениеоценивать
с позиций
профессион
добросо
- кәсіби компетенциялар (КК):
basis ofкоммуникации,
legal literacy,
legal
thinkingэффективной
and
legal culture;
Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық
информации,
мәдениеткасающейся
негізінде кәсіби
эффективного
қызметін эффективной
и добросовестного
осуществления
соблюдения
морально-нравственн
коммуни
- apply the basic
principles на
of decision-making
and пра
жүзеге асыру;
профессиональной деятельности;
профессиональной
деятельности
основе
профессиональной
развитого
де
illegal
actions
inкультуры;
accordance
with theмышления
law;
Заң негізінде шешімдерін қабылдау және заңи әрекеттерді
- навыки
жүзегеустановления
асыру;
масштабов функциональных
мышления
и правовой
обязанностей,
выбора
и правовой
- apply
theосновных
basic principles
of application
of regulatory
Кәсіби қызметте нормативтік құқықтық актілерді
оптимальных
жүзеге путей
асыру,их реализации,
материалды применения
және - использования
методов
этического
регулирования
принципов
принятия
- использования
решенияоснов
и со
legal
acts, implement
the сnorms
of
substantive
and соо
процессулды құқық нормаларын жүзеге асыру;
в профессиональной деятельности;
действий
в точном
соответствии
законом;
действий
в точном
procedural командную
law
in professional
activities;
Заңи тұрғыдан фактілер мен жағдайларды дұрыс саралау;
- навыки эффективного профессионального
- использования
общения,
основных
принципов
работу,
- применения
использования
нормати
осно
- apply
basic principles
ofреализации
an appropriate
Заңи құжаттарды әзірлеу дағдыларын иелену;
применение этикета в профессиональной деятельности;
реализации
нормtheматериального
и процессуального
нормправа
ма
qualification
of facts andвнешних
situations; деятельности;
Адамның ар-ождан және қадір-қасиетін қадірлеу,
- различать
адам профессионально
және азамат құқықтар
деформированное
мен деятельности;
поведение
от воздействия
- basic квалификации
rules for the preparation
legal
documents;квалифик
бостандықтарын сақтау және қорғау;
факторов профессиональной деятельности; - правильной
фактов иofобстоятельств;
- правильной
- applyюридических
the rules
and norms
of respect
for the honorюридичес
and
Қылмыстарды, өзге құқықбұзушылықтарын аңықтау- және
возможность
жолын кесу;
выбора эффективных методов
- подготовки
разрешения
морально-этических
документов;
- подготовки
dignityразличных
of a personправовых
who respects
and- protects
the rights
Жемқорлық жүріс-тұрысын аңықтау, оған баға беру конфликтов
және оған жол
в профессиональной
бермеуге жәрдемдесу;
деятельности
- толкования
актов
толкования
различны
and freedoms
of manтребований
and citizen; Компетенции:
Заңи және өзге құжатнамада кәсіби қызметтің нәтижелерін
- выработка
дұрыспредложений
және толық көрсету;
по совершенствованию
системы
исполнения
Компетенции:
- the application of methods and techniques for the
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detection and компетенции
suppression
of crimes;
Әртүрлі құқықтық актілерге түсінік беру.
юриста для качественного выполнения
профессионального
поведения,
- общекультурные
(ОК): - общекультурные ко
- apply
the
rulesсofточки
interpretation
legal acts.
эффективного
добросовестно
поведения
исполнять
профессиональные
зрения of various
добросовестно
обязанности,
исполн
собл
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., асс.профессоры Калимбекова
А.Р.общения, оценки профессионального
Skills: - evaluate
their actions and the
actions of other
морально-этических норм, возможности юриста;
систематизации
и систематизации
юриста;
people
with
ethical
and moral
norms.владеть ккультурой
объективных требований к профессиональному
владеть
поведению
культурой
юриста
мышления,
способностью
обобщению
м
assessment
of theirдеятельность,
actions
and theпутей
actions
others
in
правовая грамотность, правовое мышлениеинформации,
и профессиональная
постановке
цели
и выбору
информации,
ееofдостижения;
постанов
terms
of ethicalверно,
and moral
standards.способен
основанная на правовой культуре;
способен
логически
аргументировано
и ясно
логически
строитьв
with citizens
in accordance
with the norms
- применять основные принципы принятия решений
речь; interaction
и противоправные
действия
в речь;
of collectiveотношение
behavior andк ethics.
соответствии с законом;
иметь нетерпимое
коррупционному
иметь нетерпимое
поведению,
отну
actions актов,
and thoseправу
of others
in terms
- использование основных принципов применения
праву иassessment
нормативных
закону; of their
правовых
и закону;
of ethical
and moral
standards
реализация основных и процессуальных нормстремится
в профессиональной
к саморазвитию,
деятельности;
повышению своей
стремится
квалификации
к саморазви
им
skills in the компетенции
collection, processing
and use of
- правильно знать факты и обстоятельства; - профессиональные
(ПК):
- профессиональные
к
normative
and reliable information
regarding
the ра
- подготовка правовых документов;
осуществлять
профессиональную
деятельность
осуществлять
на основе
професс
effective
and и правовой
conscientious
implementation
of
- разъяснение различных правовых актов
правового
мышления
культуры;
правового мышления
и
professional
activities;
принимать
решения
и совершать юридические
приниматьдействия
решенияв и
Компетенции: - общекультурные компетенции
(ИП):
- skills
to establish
the scope
of functional
Добросовестное исполнение своих профессиональных
законом;
обязанностей,
соблюдение
законом;
responsibilities,
choose
the bestакты,
ways
to implement
правил юридической этики;
применять
нормативные
правовые
применять
реализовывать
нормативн
но
them,анализировать,
apply
ethical
regulation
methods
in professionalправа
Знание культуры мышления, умение обобщать,
процессуального
права
в профессиональной
получать
процессуального
деятельности;
activities;
информацию, ставить цели и выбирать пути достижения.;
юридически
правильно квалифицироватьюридически
факты и обстоятельств
правильно
-навыками
skills
ofподготовки
effectiveустной
professional
communication,
Логически правильное, мотивированное ивладеть
четкое
осуществление
юридических
и владеть
документов;
навыками подг
application личности,
of etiquette
in professional
письменной речи;
уважатьteamwork,
честь и the
достоинство
уважать
соблюдать
честьи изащи
дост
Коррупционное поведение, уважение закона ичеловека
прав; activities;
и гражданина;
человека и гражданина
- distinguish
deformed
behavior
from ри
Стремиться к повышению самообразования,
выявлять,
повысить
пресекать,
свою professionally
квалификацию
раскрывать и расследовать
и выявлять,
преступления
пресекать,
theдавать
effects оценку
of external
factors of professional
activity;
мастерство.
выявлять,
коррупционного
выявлять,
поведения
давать
и содейство
оценк
- the ability
to choose
effectiveрезультаты
methods
for профессионал
resolving
- профессиональные компетенции (КК):
правильно
и полно
отражать
правильно
и полно
and
ethical
conflicts
in professional
activitiesи иной д
Осуществление профессиональной деятельности
юридической
наmoral
основе
и иной
развитого
документации;
правового
юридической
- development
of proposals
for improving
theразличные
system
сознания, правового мышления и правовой культуры;
толковать
различные правовые
акты.
толковать
п
fulfilling
the requirements
a lawyer
for theКалимбекова
quality
Принятие решений на законодательной основе
Руководитель
и ofосуществление
программы:
юридических
к.ю.н.,ofасс.профессор
Руководитель
програ
implementation of professional behavior, effective
действий;
communication, assessing
professional behavior in
Осуществление нормативных правовых актов в профессиональной
деятельности,
terms of moral and ethical standards, the possibility of
реализация норм материального и процессуального права;
systematizing
systematizing
objective
Правильный анализ фактов и ситуаций с юридической
точки зрения; and
requirements for the professional behavior of a lawyer
Приобретение навыков разработки юридических документов;
legal и
literacy,
legal
thinking
and professional activities
Уважение чести и достоинства человека, соблюдение
защита
прав
и свобод
based on legal culture;
человека и гражданина;
- apply the basic principles of decision-making and
Выявление и пресечение преступлений, иных правонарушений;
illegal actions правонарушений;
in accordance with the law;
Определение, оценка и содействие недопущению коррупционных
- the use of the деятельности
basic principlesв for the application of
Правильное и полное отражение результатов профессиональной
regulatory legal acts, the implementation of basic and
юридической и иной документации;
procedural rules in professional activities;
Разъяснение различных правовых актов.
correctly knowА.Р.
the facts and circumstances;
Руководитель программы: к. ю. н., асс.профессор -Калимбекова
- preparation of legal documents;
- clarification of various legal acts
Competencies: - general cultural competencies
(CC):
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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:

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

59

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;
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
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.

«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
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.

право» является изучение процесса эволюции
римского права, обоснование необходимости и
целесообразности
его
последующего
использования в законодательстве многих, в том
числе и современных государств, процесс
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
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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
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

Күтілетін оқу нәтижелері:
Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушылар
Ежелгі Рим мемлекеті мен құқығы дамуының
негізгі
бағыттары,
даму
үрдістерінің
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

общеправовых дисциплин, и осуществляется в
логической взаимосвязи с другими учебными
дисциплинами.
Ожидаемые
результаты
изучения:В
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;
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and institutions in various historical eras;
Knowledge:
the basic principles of professional activity on the basis
of a developed legal consciousness, legal thinking and
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;

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 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

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;
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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the correct qualification of facts and circumstances;
preparation of legal documents;
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;
толковать различные правовые акты.
Руководитель
программы:
к.ю.н.,
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Пән аталуы: ҚР әкімшілік құқығы.
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
білімдерді сындарлы ұғыну және өзін өзі сынға
алу қабілеттілігі. ҚР заңнамасын сындарлы
бағалай білу. Сауатты, негізді талдау және

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;
- основные принципы принятия решения и
совершения юридических действий в точном
соответствии с законом;
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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
administrative material and procedural law;
- methods for preventing administrative offences,
identifying and eliminating the causes and conditions

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
алдын алу isposoby, олардың туындауына ықпал
ететін себептер мен жағдайларын анықтау және
жою;
- сәйкестендіру әдістері, сыбайлас жемқорлық
мінез-құлық бағалау және оның жолын кесуге

- 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;
- использоватьосновные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм
административного
материального
и
процессуального права;
- использоватьметоды испособы выявления,
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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
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

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 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

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
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 административно-
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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;
- 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;

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.

KR KK

Пән аталуы: ҚР қаржылық құқық.

правовой 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;
- 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.
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- 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

Name of discipline: Financial Law of the Republic of

2216 / FP
RK 2216 /
FL RK 2216

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;
- 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

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
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

68

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
(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

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
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

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.
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
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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
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

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.
5

KR EK
2217 /
TP RK 2217
/ LL RK
2217

Пән аталуы: ҚР еңбек құқығы.
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
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.

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
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
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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
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

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
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

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
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
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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
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

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
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.

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
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
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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
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.

KR TUK
2217 /
ZhP RK
2217 /
RELRK
2217

Пән аталуы: ҚР тұрғын үй құқығы.
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
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,

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,
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
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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
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

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
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

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
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;
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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.
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

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
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;

- 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
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
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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 (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
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;

- 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
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.

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
законодательства субъектами права;
- способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
- способен применять нормативные правовые
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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
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.

- 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.
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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

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., 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
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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

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
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

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
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
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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
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.

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
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;

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.
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;
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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;
- 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

 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;
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

 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
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;
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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: Master of
Juridical Sciences, senior-lecturer N.D. Tleshaliyev

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

OK2218 /
SP 2218 /
FL 2218

Пән аталуы: Отбасы құқығы
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: 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;

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
Название дисциплины: Семейное право
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: 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
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Name of discipline: Family Law
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 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 this academic 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

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,
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

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.
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;
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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
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

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;
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;

- 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.
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;

83

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
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;

- 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;
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;

- 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
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
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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
activities in legal and other documentation;
interpret various legal acts.
Head of the educational program: Zh.T.
Kumisbekova

заңи және өзге құжаттамада кәсіби қызметтің
нәтижелерін дұрыс және толық көрсету;
әртүрлі құқықтық актілерге түсінік беру.
Бағдарлама жетекшісі: Кумысбекова Ж.Т.
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Пән аталуы: Экологиялық құқық.
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

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: 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
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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.

жүзеге асырады. Бұл қатынастар мемлекеттік
құқықтық реттеудің барлық бағыттарымен
қамтиди, сәйкесінше көптеген мемлекетті
коргандардың және құрылымдардың қызмет
пәніне кіреді.
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

государства.
Общественные
отношения
в
сфере
взаимодействия
общества
и
природы
регулируются комплексом отраслей права. Среди
них
основополагающее
значение
имеют
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
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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
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

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
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Чингисбаева А.Е.
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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

занятиях и при выполнении самостоятельных
работ,
подготовки
дипломной
работы.
Полученные знания помогут правильно решать
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
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issues, the formation of students' skills in studying and
evaluating these views, theories, concepts during
seminars, writing dissertations;
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.

адамның еркі бойынша қалыптасады, оған
қатысушылардың санасынан және ырқынан
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

собственности,
исследование
вопросов
соотношения права собственности и вещных прав
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
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Summary: the discipline "Ownership and other
property rights" provides for the study of the main
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;
құқыққолданушылық қызметі:
дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және

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
информацией;
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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;
• owns skills in preparing legal documents;
in expert advisory activities:

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.

 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:
д.ю.н.,проф.Алиханова Г.А.
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• 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: Азаматтық құқық қатынастың
субъектілері.
Кредит саны (ECTS): 5 кр. (2+1+0).
Пререквизиттер:
Мемлекет және құқық
теориясы, ҚР азаматтық құқығы.
Постреквизиттер:
Кәсіпкерлік
құқық,
Халықаралық жеке құқық
Пәнді
оқыту
мақсаты:
азаматтық
құқыққатынастар саласы бойынша жүйелі
білімді иелену, экономика және әлеумет
салаларын реформалау бойынша мемлекет
саясатын айқындау; Қазақстан Республикасында
жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің пайда
болуы мен дамуын және заңды тұлғалардың
ұйымдастыру-құқықтық нысанын оқып үйрену.
Қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасы
жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға
өту кезеңін басынан өткеруде. Дәл осы тұста
экономика саласында сауатты адамдардың және
коммерциялық мекемелердің үлесі өте үлкен.
Азаматтық құқықтық қатынастардың басым
көпшілігі
коммерциялық
емес
заңды
тұлғалардың қатысуымен пайда болады.
Күтілетін оқу нәтижелері: бұл пәнді оқып
үйрену нәтижесінде студент «Азаматтық
құқыққатынастың субъектілері» туралы білімді
еркін иеленеді. Осы пән аясындағы құқықтық
нормаларды саралау және талдау, нақты
құқықтық мәселелер бойынша шешім қабылдау
ептілігін көрсетуі керек.
Білім:
- АҚС туралы негізгі ережелерді, олардың
жүйесін;
- АҚС құқықтық мәртебесінің маңызын;
- азаматтардың құқықтық субъектілігі туралы
түсінікті;
- заңды тұлғалардың түсінігі, белгілерін;
- заңды
тұлғалардың
кейбір
ұйымдастырушылық құқықтық нысандарының
құқықтық жағдайларының ерекшеліктерін білуі
тиіс.
Іскерлігі:
- АҚС өз бетінше сипаттап, құқықтық
жағдайын бағалау;

Название дисциплины:Субъекты гражданских
правоотношений
Объем в кредитах (ECTS): 5 кр. (2+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права,
Гражданское право РК.
Постреквизиты: Предпринимательское право,
Международное частное право
Цель изучения дисциплины:
 овладение студентами системой знаний в
области субъектов гражданских правоотношений,
уяснение политики государства в сфере
экономических и социальных реформ;
 изучение становления и развития правового
статуса физического лица и организационноправовых форм юридических лиц в Республике
Казахстан;
 анализ проводимых реформ в сфере
предпринимательства.
Краткое содержание: Республика Казахстан
переживает переходный период, в который страна
отказывается от плановой экономики и переходит
к рыночной экономике. Успех в этом достигается
с помощью компетентных в сфере экономики
граждан, а также коммерческих организаций.
Значительная
доля
гражданско-правовых
отношений
возникает
и
с
участием
некоммерческих юридических лиц.
Ожидаемые результаты изучения: по итогам
освоения учебной
программы «Субъекты
гражданских правоотношений» студент свободно
владеет знаниями данной дисциплины; способен
проявить
умениев
части
анализа
соответствующих правовых норм, применить
навыки при принятии решений по конкретным
вопросам, касающихся правового положения
субъектов гражданско-правовых отношений.
Знания:
- основные положения о СГП, их система;
- сущность правового статуса СГП;
- понятие правоспособности, дееспособности и
деликтоспособности граждан;
- понятие, признаки юридического лица;
- особенности правового положения отдельных
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Name of discipline: Subjects of Civil Law Relations
The amount of credits (ECTS): 5 (2+1+0).
Prerequisites: Theory of State and Law, Civil Law of
the Republic of Kazakhstan.
Postrequisites: Business Law, Private International
Law
The purpose of the discipline:
• students ' mastering of the system of knowledge in the
field of subjects of civil law relations, understanding of
the state policy in the field of economic and social
reforms;
• study of the formation and development of the legal
status of an individual and the organizational and legal
forms of legal entities in the Republic of Kazakhstan;
• analysis of ongoing reforms in the field of
entrepreneurship.
Summary: The Republic of Kazakhstan is in a
transition period in which the country is abandoning a
planned economy and moving to a market economy.
Success in this process is achieved with the help of
economically competent citizens as well as commercial
organizations. A significant proportion of civil law
relations also arise with the participation of non-profit
legal entities.
The expected results of the study: At the end of the
course "Subjects of Civil Law Relations" the student
freely acquires knowledge of this discipline; is able to
demonstrate the ability to analyze the relevant legal
norms, apply skills in making decisions on specific
issues related to the legal status of subjects of civil law
relations.
Knowledge:
- basic provisions on subjects of civil law relations,
their system;
- the essence of the legal status of subjects of civil law
relations;
- the concept of legal capacity, legal capacity and
delinquency of citizens;
- concept and characteristics of a legal entity;
- features of the legal status of certain organizational
and legal forms of legal entities.
Abilities:
- independently characterize and evaluate the legal
status of subjects of civil law relations;

- заңды
тұлғалардың
барлық
ұйымдастырушылық құқықтық нысандарының
құқықтық
жағдайларын
анықтауға
жауапкершілікпен қарау;
- АҚС құқықтық реттеудің мәселелерін білу;
- жекелеген
АҚС
құқықтық
жағдайын
реттейтін нормативтік құқықтық актілерді
сауатты қолдану.
Дағдысы:
- заң терминологиясын жітік игеру;
- нормативтік құқықтық актілермен жұмыс
істеу шеберлігі;
- АҚС
қатысуымен
әртүрлі
құқықтық
жағдайларға талдау жасау.
Құзыреттелігі:
Жалпымәдени құзыреттілік:
 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.
 өзінің кәсіби қызметіне сәйкес, нормативтікқұқықтық актілерді әзірлеуге қатысуға қабілетті.
 өз шеберлігін жоғарлатуға;
 әлеуметтік және кәсіби мәселелерді шеші
барысында
әлеуметтік,
гуманитарлық,
экономикалық әдістер мен негізгі ережелерді
қолдануға қабілетті;
 әлеуметтік
маңызды
мәселелер
мен
процестерді талдауға қабілетті;
 топта жұмыс істей білу, топ ішіндегі
қатынастар мен міндеттемелерді қабылдай білуге
әзірлік.
 өзінің кәсіби қызметіне сәйкес, нормативтікқұқықтық актілерді әзірлеуге қатысуға қабілетті;

организационно-правовых форм юридических
лиц.
Умения:
- самостоятельно характеризовать, оценивать
правовое положение СГП;
- критически подходить к осмыслению правового
положения всех организационно-правовых форм
юридических лиц;
- иметь представление об имеющихся проблемах
в правовом регулировании СГП;
- уметь грамотно использовать нормативные
правовые
акты,
регулирующие
правовое
положение отдельных СГП.
Навыки:
- владения юридической терминологией;
- умения работать с нормативными правовыми
актами;
- анализа различных правовых ситуаций с
участием СГП.
Компетенции:
общекультурные компетенции:
 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;
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- take a critical approach to understanding the legal
status of all organizational and legal forms of legal
entities;
- have an idea of the existing problems in the legal
regulation of subjects of civil law relations;
- be able to correctly use normative legal acts that
regulate the legal status of individual subjects of civil
law relations.
Skills:
- skills of mastering legal terminology;
- skills of working with normative legal acts;
- skills in analyzing various legal situations involving
civil law subjects.
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;
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

 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;
 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.

 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:
в нормотворческой деятельности:
 способен
участвовать
в
разработке
нормативных 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
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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
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.

Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Чингисбаева А.Е.

MK 2220 /
OP 2220/
LO 2220

Пән аталуы:Міндеттемелік құқық.
Кредит саны (ECTS): 5 кр. (2+1+0).
Пререквизиттері: ҚР Азаматтық құқығы
(Жалпы және ерекше бөлімдер)
Постреквизиттері: жоқ.
Пән
оқыту
мақсаты:
Студенттердің
міндеттемелік құқығын теорияда ғана емес,
сондай-ақ іс жүзінде, практикада қолданылуын
тереңінен меңгеруіне ықпал ету болып
табылады.
Қосымша мазмұны:
Міндеттемелік
құқық міндеттемелік
қатынаста реттейтін азаматтық құқықтың
қосалқы саласы болып табылатын, азаматтық
құқық нормаларының жиынтығы.
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

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
и
общекультурных
(надпрофессиональных)
компетенций, являющихся предпосылкой для
своевременной адаптации студента в любой
профессиональной среде.
Руководитель программы: к.ю.н., доцент
Климкин С.И.
Название
дисциплины:Обязательственное
право.
Объем в кредитах: (ECTS)5 кр. (2+1+0).
Пререквизиты: Гражданское право РК
Постреквизиты: нет.
Цель
изучения
дисциплины:
обязательствоенное право Республики Казахстан»
заключается в изучении студентами основных
положений казахстанского обязательственного
права как учебной дисциплины, юридической
науки и отрасли права, приобретении
студентами
теоретических
знаний
и
практических
навыков
применения
норм
предпринимательского права.
Краткое содержание: обязательственное право
является одной из самых древних подотраслей
гражданского права. Развитие обязательственного
права протекало в обычном праве многих
народов. Еще древние римляне в своей
юриспруденции положили начало формирования
современной концепции обязательственного
права. В наши дни обязательства возникают на
основании различных юридических фактов, таких
как договоры и сделки, административные акты,
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Head of the educational program: Candidate of
Juridical Sciences, Associate Professor S.I. Klimkin

Name of discipline: Law of Obligations.
The amount of credits (ECTS): 5 (2+1+0).
Prerequisites: Civil Law of the Republic of
Kazakhstan.
Postrequisites: no.
The purpose of studying the academic discipline:
"Law of Obligations" is to study the main provisions of
Kazakhstani business law as an academic discipline,
legal science and branch of law, students acquire
theoretical knowledge and practical skills in applying
the rules of law of оbligations.
Summary:the law of obligations is one of the most
ancient sub-branches of civil law. The development of
the law of obligations took place in the customary law
of many peoples. The ancient Romans, in their
jurisprudence, initiated the formation of the modern
concept of law of obligations. Today, obligations arise
on the basis of various legal facts, such as contracts and
transactions, administrative acts, court decisions, as a
result of causing harm to another person, etc. All this
variety of legal relations requires legal regulation,
which is what the civil legislation in this area is aimed
at.
Expected results of the study: According to the

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
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.

судебные решения, вследствие причинения вреда
другому лицу и т.п. Все это разнообразие
правоотношений
требует
правового
регулирования, на что и направлено действие
норм гражданского законодательства в данной
области.
Ожидаемые результаты изучения: по итогам
освоения
учебной
программы
«Обязательственное право» студент свободно
владеет знаниями данной дисциплины; способен
проявить уменияв
части анализа норм
предпринимательского
законодательства;
применить навыки относительно
принятия
правовых решений
по
конкретным
ситуациям в сфере предпринимательства.
Знания: Студенты должны знать: углубленно
обязательственное праве в целом; основные
принципы
договорной
ответственности;
механизмы исполнения обязательств; механизмы
обеспечение исполнения обязательств; основания
возникновения ответственности за нарушение
исполнения обязательства. общие положениями о
договоре; правовое регулированием договоров;
защиту прав договорных отношений; основания
недействительности договоров.
Умения: выделять основания возникновения
обязательств;
составлять различные виды
договоров; выделять правонарушение (деликт) в
основе недоговорных обязательств; рассчитывать
неустойку законную, различать отдельные
способы обеспечения исполнения обязательств и
др.
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
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results of the educational program "Law of
Obligations", the student is fluent in the knowledge of
this discipline; is able to demonstrate the ability to
analyze the norms of business legislation; apply skills
in making legal decisions on specific situations in the
field of entrepreneurship.
Knowledge: Students should know: in-depth the law of
obligations in General; the basic principles of
contractual liability; mechanisms for the performance
of obligations; mechanisms for ensuring the
performance of obligations; grounds for liability for
breach of obligations. General provisions on the
contract; legal regulation of contracts; protection of the
rights of contractual relations; grounds for invalidity of
contracts.
Abilities: identify the grounds for the occurrence of
obligations; draw up various types of contracts;
identify an offense (tort) based on non-contractual
obligations; calculate legal penalties, distinguish
individual ways to ensure the performance of
obligations, etc.
Skills: development and drafting of legal documents,
preparation of reasonable information at the request of
legal entities and individuals; logical analysis of
problem situations, learning and memorizing the full
range of circumstances and details related to the area of
work performed, establishing and maintaining
relationships with colleagues; establishing and
developing interpersonal relationships taking into
account the implementation of professional duties,
interviewing and consulting on legal issues; conducting
questioning and speaking in court debates.
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

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-психологиялық
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.
 өзінің кәсіби қызметіне сәйкес, нормативтікқұқықтық 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

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
информацией;

способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях;

владеет
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном
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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 (PC):
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

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;
 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: з.ғ.м., сеньор-лектор
Чингисбаева А.Е.

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)
компетенций, являющиеся предпосылкой для
своевременной адаптации студента в любой
профессиональной среде.
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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
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: Doctor of
Juridical Sciences, Professor A.G. Didenko

Пән аталуы: ҚР монополияға қарсы құқық.
Объем в кредитах (ECTS): 4 (1,5+1+0).
Пререквизиты:Мемлекет және құқық теориясы,
ҚР әкімшілік құқығы,
Постреквизиты: жок
: Пән оқыту мақсаты; практикалық, ғылыми
және білім беру қызметі үшін студенттерге
Қазақстан Республикасының монополияға қарсы
заңнамасы
саласындағы
теориялық
және
практикалық
білімдер
жиынтығын
беру;
қолданыстағы монополияға қарсы реттеу
бөлігінде сын тұрғысынан ойлауды дамытуға
ықпал етеді.

9

KRMKK
2221 /
AMPRK
2221 /
ALRK 2221

Қосымша
мазмұны:
Қазақстан
Республикасының
монополияға
қарсы
заңнамасы» пәні - бәсекелестікті қорғау,
монополиялық қызметті болдырмау және жолын
кесу және Қазақстан Республикасының тауар
нарықтарында
жосықсыз
бәсекелестікпен
байланысты қатынастарды реттейтін заңдар мен
өзге
де
нормативтікқұқықтықактілердіңжиынтығы
Күтілетін оқу нәтижелері:Қазіргі заманғы
оқыту
әдістерін
қолданумен
«Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
қызметі»
құқықтық тәртіпті зерделеу монополияға қарсы
реттеу саласында туындайтын әртүрлі мәселелер
мен
жағдайларды
шешудағдыларынқалыптастыруғакөмектеседі.
Білім:
- монополияға қарсы саясаттың мақсаттарын
білу;
- монополияға қарсы заңнаманың және оның
көздерінің орны туралы білімді алу;
монополиялық
қызметтің
және
әділетсіз
бәсекелестік құрамы туралы білімді алу;
- Қазақстан Республикасының монополияға
қарсы реттеуінің негізгі мәселелері туралы
білімді алу
Іскерлігі:

Руководитель программы: д.ю.н.,профессор
Диденко А.Г.
Название дисциплины: Антимонопольное право
РК.
Объем в кредитах (ECTS): 4 (1,5+1+0).
Пререквизиты: Теория государства и права;
Административное право РК;
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины:дать студентам
комплекс теоретических и практических знаний в
области антимонопольного права Республики
Казахстан для практической, научной и
педагогической
деятельности;способствовать
развитию критического мышления в части
имеющегося антимонопольного регулирования.
Краткое
содержание:предметом
изучения
дисциплины «Антимонопольное право РК»
является совокупность законов
и иных
нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, связанные с защитой конкуренции,
предупреждением
и
пресечением
монополистической
деятельности
и
недобросовестной конкуренции на товарных
рынках Республики Казахстан
Ожидаемые результаты изучения: Изучение
юридической дисциплины «Государственная
служба РК» с применением современных методик
преподавания позволит привить знания и
выработать навыки, позволяющие решать
различные задачи и ситуации, возникающие в
сфере антимонопольного регулирования.
Знания:
- приобретение знаний о целях антимонопольной
политики;
- приобретение знаний о месте антимонопольного
права и его источниках;
приобретение
знаний
о
составе
монополистической
деятельности
и
недобросовестной конкуренции;
-приобретение знаний о основных проблемах
антимонопольного регулирования Республики
Казахстан
Умения:
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Name of discipline: Antitrust law of the Republic of
Kazakhstan.
Amount of credits (ECTS): 4 (1.5 + 1 + 0).
Prerequisites: Theory of state and law; Administrative
law of the Republic of Kazakhstan;
Post requisites: no
The purpose of studying the discipline: to give students
a set of theoretical and practical knowledge in the field
of antitrust law of the Republic of Kazakhstan for
practical, scientific and pedagogical activities; to
contribute to the development of critical thinking
regarding the existing antitrust regulation.
Summary: the subject of study of the discipline
"Antitrust Law of the Republic of Kazakhstan" is a set
of laws and other regulatory legal acts regulating
relations related to the protection of competition,
prevention and suppression of monopolistic activity
and unfair competition in the commodity markets of
the Republic of Kazakhstan
Expected results of the study: Studying the legal
discipline “Public Service of the Republic of
Kazakhstan” using modern teaching methods will help
to instill knowledge and develop skills that allow
solving various problems and situations that arise in the
field of antitrust regulation.
Knowledge:
- acquisition of knowledge about the goals of antitrust
policy;
- acquisition of knowledge about the place of antitrust
law and its sources;
the acquisition of knowledge about the composition of
monopolistic activity and unfair competition;
-acquisition of knowledge about the main problems of
antitrust regulation of the Republic of Kazakhstan
Be able 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

- 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
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.
Құзыреті:
- жалпы мәдени құзыреттілік (QA):
- адвокаттың этикалық қағидаттарын сақтауға,
кәсіби міндеттерді адал орындауға;
- ойлау мәдениетін, ақпарат жинау, талдау,
қабылдау, мақсаттар қою және оған қол жеткізу
жолдарын таңдау мүмкіндігі;
- ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық
түрде дұрыс, ақылға қонымды және анық түрде
жасай алатын; - жемқор мінез-құлыққа, заңға
және заңға құрметпен қарауға төзбеушілік
таныту; - өзін-өзі дамытуға, олардың дағдылары
мен дағдыларын жақсартуға ұмтылады. - кәсіби
құзыреттілік (ДК)
- Қазақстан Республикасының монополияға
қарсы заңнамасының негізгі тұжырымдамалары
мен мәселелерімен жұмыс істейді;
- белгілі бір әрекеттерді білу үшін монополияға
қарсы заңнаманы қолданады;
монополияға қарсы органмен және Қазақстан
Республикасының
соттарымен
қарым-

- 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;
- 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.
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
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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 the methods and methods of detecting,
suppressing 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;
- Interpretation of various legal acts.
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):
- to operate with the basic concepts and problems of
antitrust law of the Republic of Kazakhstan;
- apply antitrust laws to qualify certain acts;
- to represent and protect qualified business entities in a
relationship with the antimonopoly authority and in the
courts of the Republic of Kazakhstan.
- correctly and fully reflect the results of professional
activities in the field of antitrust law in legal and other

қатынастарда
кәсіпкерлік
субъектілерінің
мүдделерін
біліктілігін
және
қорғауын
қамтамасыз ету.
- Заңнамалық және басқа құжаттамада
монополияға қарсы заңнаманың саласында
кәсіби қызметтің нәтижелерін дұрыс және толық
көрсету;
Бағдарлама
жетекшісі:
доктор
PhD,
асс.профессор Дильмухаметов С.Л.

SK 2221/
SP 2221/
IL 2221

Пән аталуы:Сақтандыру құқығы.
Кредит саны (ECTS): 4 кр. (1,5+1+0).
Пререквизиттері: ҚР азаматтық құқығы
Постреквизиттері:Халықаралық жеке құқық.
Пәнді оқыту мақсаты: студенттерге отандық
сақтандыру құқықтық қатынастарын саралауды,
оны жетік меңгеруді уйрету мақсатында
оқытылады. Курс аясында «Сақтандыру қызметі
туралы» ҚР заңы, сондай-ак; сақтандыру саласын
реттеуге бағытталған азаматтық құқықтық және
әкімшілік құқықтық актілер
зерттеледі.
Сонымен қатар сақтандыруға қатысты істерді
сотта қараудың ерекшеліктері талданады.
Қосымша мазмұны: Студентке кешенді білім
беру, сақтандыру құқықтық қатынастарды
реттеуде практикада қолданылатын нормативтік
актілердің қолданылуын білуі тиіс. Сақтандыру
құқығының теориялық және практикалық
негіздерін, Актуарий, сақтандыру брокері,
сақтандыру агенті, сақтандыру қызметінің негізгі
түсініктерін, Сақтандыру құқығының негізгі

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):
оперировать основными понятиями и
проблемами антимонопольного права Республики
Казахстан;
- применять антимонопольное законодательсто
для квалификации тех или иных деяний;
- квалифицированно представлять и защищать
интересыхозяйствующих
субъектов
во
взаимоотношениях с антимонопольным органом
и в судах РК.
- правильно и полно отражать результаты
профессиональной
деятельности
в
сфере
антимонопольного права в юридической и иной
документации;
Руководитель программы: доктор PhD,
асс.профессор Дильмухаметов С.Л.
Название дисциплины: Страховое право.
Объем в кредитах (ECTS): 4 кр. (1,5+1+0).
Пререквизиты: Гражданское право РК
Постреквизиты: Международное частное право.
Цель изучения дисциплины:
формирование знаний о страховом праве как
отрасли
национальной
правовой
системы
Казахстана,
представляющей
совокупность
гражданско-правовых
норм,
регулирующих
общественные отношения, складывающиеся в
процессе организации и функционирования
страхования.
Краткое содержание: раскрытие места и
значения
страхового права
в
правовом
регулировании общественных отношений; дать
будущему специалисту комплексные знания: о
правовом регулировании страховых операций;
основных законодательных установлениях в этой
сфере; сориентировать студентов на системное,
комплексное и последовательное изучение
институтов гражданского и страхового права;
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documentation;
Program Manager: PhD, Associate Professor S.
Dilmukhametov

Name of discipline: Insurance law.
Amount of credits (ECTS): 4 cr. (1.5 + 1 + 0).
Prerequisites: Civil Law of the Republic of
Kazakhstan
Post requisites: Private international law.
The purpose of studying the discipline:
the formation of knowledge about insurance law as a
branch of the national legal system of Kazakhstan,
representing a set of civil law rules governing social
relations emerging in the process of organization and
functioning of insurance.
Summary: disclosure of the place and importance of
insurance law in the legal regulation of public
relations; give the future specialist comprehensive
knowledge: on the legal regulation of insurance
operations; basic legislative regulations in this area; to
orient students on a systematic, comprehensive and
consistent study of civil and insurance law institutions;
teach students to make the right decisions in the most
common situations related to insurance in modern
business.

принциптерін, Қазақстан Республикасындағы
сақтандырудың негізгі түрлері мен нысандарын
зерделей білуі керек.
Күтілетін
оқу
нәтижелері:
Сақтандыру
саласында қабылданған заңдар мен нормативтік
құжаттардың даму бағыттары мен оларды
болашақта өз кәсібінде қолдануды үйренуі.
Білім: Құқықтық түсініктерді, Қазақстаннаың
сақтандыру заңдылықтарының тарихи даму
жолдарын, сақтандыру шартының түрлері мен
нысандарын практикада қолдануды, сақтандыру
жағдайы туғанда талдау әдісі мен сақтандыру
төлемі кезінде оларды шешудің оңтайлы
тәсілдерін таба білуді, сақтандыру жағдайы
кезінде туған дауды уақытылы шешуді білуітиіс.
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 істей алуы керек.
Дағдысы: гуманитарлық және әлеуметтікэкономикалық ғылымдар бойынша алынған
білімдер мен әдістерді кәсіби қызметінде
пайдалану, олардың кәсіби қызметі саласына
кіретін заң нормалары мен қатынастарды
талдау, құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау
және
құрастыруға,
жеке
және
заңды
тұлғалардың сұранысы бойынша негізделген
ақпаратты дайындау, дауларды шешудің балама
тәсілдерін қолдану мен нормативтік құжаттар
мен заңды шешімдердің жүзеге асырылу
механизмын
жетілдіру
мүмкіндіктерін
іздестіруге дағдылануы керек.
Құзыреттелігі: Студенттің өзі таңдаған кәсіптік

научить студентов принимать правильные
решения в наиболее часто встречающихся в
современном бизнесе ситуациях, связанных со
страхованием.
Ожидаемые
результаты
изучения:
по
итогамосвоенияучебной программы «Страховое
право»
студент свободно владеет знаниями
данной дисциплины; способен
проявить
уменияв
части
анализа
страховых норм;
применить навыки относительно
принятия
правовых
решений
по
конкретным
страховым правоотношениям.
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
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
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Expected results of the study: according to the results
of mastering the insurance law study program, the
student is fluent in knowledge of this discipline; able to
show skills in the analysis of insurance standards;
apply skills regarding the adoption of legal decisions
on specific insurance relations.
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.
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; conducting interrogations
and speaking in court debates.
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

қызметіне
қатысты
ғылыми-зерттеу
жұмыстарына қатысты сараптамалық әдістер мен
тәсілдерді игеру, құқықтық көмекті өкілеттік
шегінде кәсіби жүзеге асыру және оған дамыған
ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар
тәжірбиесін енгізуі.
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
міндеттілігі;
-Ғылыми тәсілдермен жұмыс істеу қабілеттілігі,
ерекше
маңызды
салыстырмалы-құқықтық
талдау тәсілді иеленуі;
- 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
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 жеке-психологиялық
қабілеттіктерінің болуы; соның ішінде сынға алу
және
мадақтауды
дұрыс
түсінудің
қабілеттілігімен
байланысты;
әлеуметтік,

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
информацией;

способен работать с информацией в
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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 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;

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.
-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.
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.

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.
Постановка данных целей направлена на
формирование профессиональных компетенций и
общекультурных(надпрофессиональные)
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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: PhD, Associate Professor S.
Dilmukhametov

10

HZhK 3222
/ MPP 3222
/ IPL 3222

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
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

компетенций, являющиеся предпосылкой для
своевременной адаптации студента в любой
профессиональной среде.
Руководитель программы: доктор PhD,
асс.профессор Дильмухаметов С.Л.
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
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
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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
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

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
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

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;
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
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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
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

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,
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

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
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
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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.
Postprerequisites: Issues of the Theory of State and
Law, Criminal Offences against the State;
Fundamentals of Operational and Investigative
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

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
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;

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:
 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);
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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:
• 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

- 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;
- 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
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);
 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);
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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
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

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

 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
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
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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 Professor N.K. Kotova

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.

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
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;

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
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
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- 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
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

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
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.

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
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.,
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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
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

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
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

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;
- 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
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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
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

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;
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

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
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):
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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
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

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;
- 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

 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;
 владеет
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном
языке;
 владеет навыками ведения здорового образа
жизни, участвует в занятиях физической
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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
professional competencies and general cultural (supraprofessional) competencies, which are a prerequisite
for the timely adaptation of a student in any

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
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 /

Пән аталуы:
құқығы.

Интеллектуальдық

меншік

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: м.ю.н., сеньордектор Сулейменов Н.С.
Название
дисциплины:
Право
интеллектуальной собственности.
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professional environment.
Program
Manager:
m.l.
N.S.Suleimenov

Senior

Name of discipline: Intellectual Property Law.
Amount of credits (ECTS): 5 (2 + 1 + 0).

Lecturer

IPL 3225

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.
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

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;
 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.
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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
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

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
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.

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.
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
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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:
• 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


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 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

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
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

118

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;
• 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;

процессуалдық құқық нормаларын іске асыруға,
нормативтік құқықтық актілерді қолдануға
қабілетті;
 фактілер мен мән-жайларды заңи тұрғыдан
дұрыс саралауға қабілетті;
 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.

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
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции;
 способен толковать различные правовые акты;
 способен
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в
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• 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: 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,

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.
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
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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.

демократия, заңнама және басқада мәселелерді
теориялық ой-елегінен өткізу ерекше маңызды
болып табылады.
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;

вопросов приобретает особое значение в периоды
глубоких социальных перемен, общественнополитических кризисов, проявления глубоких
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

121

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
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

Студенттердің құқықтық тұрғыдан ойлау
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.

реализации
права
в
профессиональной
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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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;
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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Пәнаталуы: Жер қойнауын пайдалануды
құқықтық реттеу.
Кредит саны (ECTS): 5 кр. (2+1+0).
Пререквизиттері: ҚР Конституциялық құқығы,
ҚР Азаматтық құқығы (Жалпы бөлім), ҚР
Азаматтық құқығы (Ерекше бөлім).
Постреквизиттері: Халықаралық жеке құқық,
Төрелік құқық, Инвестициялық құқық.
Пән оқыту мақсаты: 1) шетел елдерiндегi тау
заңының дамытуын тарихын зерттеу, сонымен
қатар жер қойнауы және жер қойнауын
пайдалану туралы Қазақстан Республикасының
заңнамасының тарихи және қазiргi күйлерi; 2)
Қазақстан
заңнамасының
жүйесінде
жер
қойнауы және жерқойнауын пайдалану туралы

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: Правовое регулирование
недропользования.
Объем в кредитах (ECTS): 5 кр. (2+1+0).
Пререквизиты: Конституционное право РК,
Гражданское
право
РК
(общая
часть),
Гражданское право РК (особенная часть).
Постреквизиты: Международное частное право,
Арбитражное право, Инвестиционное право.
Цель изучения дисциплины: 1) изучение
история развития горного законодательства в
зарубежных странах, а также истории и
современного
состояния
законодательства
Республики
Казахстан
о
недрах
и
недропользовании;
2)
определение
места
законодательства о недрах и недропользовании в
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Name of the academic discipline: Legal Regulation of
Subsoil Use.
The amount of credits (ECTS): 5 (2+1+0).
Prerequisites: Constitutional Law of the the Republic
of Kazakhstan, Civil Law of the the Republic of
Kazakhstan (general part), Civil Law of the the
Republic of Kazakhstan (special part).
Postequisites: Private International Law, Arbitration
Law, Investment Law.
The purpose of studying the discipline: 1) study the
history of the development of mining legislation in
foreign countries, as well as the history and current
state of the legislation of the Republic of Kazakhstan
on subsoil and subsoil use; 2) determination of the
place of the legislation on subsoil and subsoil use in the

заңның орынын анықтауы және құқықтың
жүйесiнде жер қойнауын пайдалану құқықтың
институтының орнын анықтауы; 3) жер
пайдалануды
құқықтың
заңға
сүйенген
табиғатын зерттеу және азаматтық құқық
объектiлерiнiң жүйесiндегi жер қойнауын
пайдалану құқығының орны; 4) жер қойнауын
пайдалану
құқығының
пайда
болуының
негiздерiнiң зерттеу; 5) жер қойнауы және жер
телiмдерiне қатысты құқықты бекіту; 6) жер
пайдалануды саладағыжәне контрактке қол
қоюды және тәжiрибенiң зерттеуi; 7) жер
қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы
заңнаманы бұзғаны үшін
жауапкершiлiктiң
негiзгі формаларын зерттеуi.
Қысқаша мазмұны: Шет елдердің тау
заңнамасына және жер қойнаулары және жер
қойнауларын пайдалану туралы Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
жалпы
сипаттама.
Жер
қойнауларына
заттық
құқықтардың объектілері. Жер қойнауларына
заттық құқықтардың түсінігі және жүйесі. Жер
қойнауларын
пайдалану
құқығының
субъектілері. Жер қойнауларына құқықтардың
пайда болу негіздері. Салық салу тәртіптері және
жер қойнауын пайдалану саласындатауарларды,
жұмыстарды және қызметтерді сатып алу
мәселелері. Жер қойнауын пайдалану құқығы
және басқа жер қойнауларына құқықтардың
тоқтатылуы. Жер қойнаулары саласындағы
заттық құқықтарды қорғау және бұзушылықтар
үшін жауапкершілік
Күтілетін оқу нәтижелері: Курсты оқу
нәтижесінде студенттер тау заңнамасы, жер
қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы
Қазақстан Республикасының заңнамасы, жер
қойнауына заттық құқықтардың объектілері, жер
қойнауына заттық құқықтар түсінігі және
белгілері, жүйесі, пайда болуы және тоқтатылуы,
жер қойнауын пайдалануға келесім-шарты, жер
қойнауына заттық құқықтарды қорғау, жер
қойнауын пайдалану туралы заңнаманы бұзғаны
үшін
жауапкершiлiк мәселелері бойынша
білімдерді, дағдыларды және іскерлікті алуға

системе казахстанского законодательства и
определение
места
института
права
недропользования
в
системе
права;
3)
исследование
правовой
природы
права
недропользования
и
места
права
недропользования
в
системе
объектов
гражданских права; 4) изучение оснований
возникновения права недропользования; 5)
установление соотношения прав на недра земли и
земельные участки; 6) изучение правового
регулирования
и
практики
заключения
контрактов в сфере недропользования; 7)
изучение форм и оснований ответственности за
нарушение законодательства о недрах и
недропользовании.
Краткое содержание: Общая характеристика
горного законодательства зарубежных стран и
законодательства Республики Казахстан о недрах
и недропользовании. Объекты вещных прав на
недра. Понятие и система вещных прав на недра.
Субъекты права недропользования. Основания
возникновения
прав
на
недра.
Режимы
налогообложения и вопросы приобретения
товаров, работ и услуг в сфере недропользования.
Прекращение права недропользования и иных
прав на недра.
Защита вещных прав и ответственность за
нарушения в сфере недропользования
Ожидаемые результаты изучения: В результате
изучения курса студенты должны приобрести
знания, умения и навыки по вопросам горного
законодательства
зарубежных
стран
и
законодательства Республики Казахстан о недрах
и недропользовании; объектов вещных прав в
сфере недропользования; вещных прав на недра
(участки недр); возникновения и прекращения
прав на участки недр; контрактов в сфере
недропользования; защиты вещных прав на недра
и ответственности за нарушения в сфере
недропользования.
Знания: В результате изучения курса студенты
должны знать основные правовые понятия в
сфере
недропользования;
законодательство
Республики
Казахстан
о
недрах
и
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system of Kazakhstan law and the definition of place of
Institute of the right of subsoil use in the system of law;
3) study of the legal nature of subsoil use rights and
place the rights of subsoil use in the system of objects
of civil law; 4) the study of the grounds for the right of
subsoil use; 5) establishing the ratio of rights to the
earth's subsoil and land plots; 6) studying the legal
regulation and practice of concluding contracts in the
field of subsoil use; 7) studying the forms and grounds
of liability for violation of legislation on subsoil and
subsoil use.
Summary:General characteristics of mining legislation
of foreign countries and legislation of the Republic of
Kazakhstan on subsoil and subsoil use. Objects of
rights in rem to mineral resources. Concept and system
of rights in rem to mineral resources. The subjects of
the subsoil use rights. Grounds for the emergence of
rights to mineral resources. Taxation regimes and
issues of purchasing goods, works and services in the
field of subsoil use. Termination of subsurface use
rights and other rights to subsurface resources.
Protection of rights in rem and liability for violations in
the field of subsoil use
Expected results of the study: as a result of studying
the course students must acquire the knowledge,
abilities and skills on the mining legislation of foreign
countries and of the legislation of the Republic of
Kazakhstan on subsoil and subsoil use; objects of
rights in rem in the sphere of subsoil use; rights in rem
on subsoil; the emergence and termination of rights to
subsoil plots; contracts for subsoil use; protection of
rights in rem on subsoil and responsibility for
violations in the sphere of subsoil use.
Knowledge: As a result of the course students should
know the basic legal concepts in the sphere of subsoil
use; legislation of the Republic of Kazakhstan on
subsoil and subsoil use at historical stages; peculiarities
of the state regulation in the sphere of subsoil use;
peculiarities of functioning of the legal system and the
state mechanism of the Republic of Kazakhstan on
subsoil use issues; content of regulatory legal acts and
theoretical approaches defining its activity in the
sphere of subsoil use, understand their significance for
the implementation of law in the professional activities;

тиіс.
Білім: Курсты оқу нәтижесінде студенттер жер
қойнауларын пайдалануды құқықтық реттеу
саласындағы 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,
қабылданған
заңдар мен нормативтік құжаттардың даму
бағыттары мен болашағы туралы білу керек.
Іскерлігі: Курсты оқу нәтижесінде студенттер
жер қойнауларын пайдалануды құқықтық реттеу
саласындағы заңдар мен өзге де нормативтік
құқықтық
актілерді
талқылауды
және
қолдануды; 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 және олар үшін жауапкершілігі
шараларын анықтауды; бұзылған құқықтарды
қалпына келтіру үшін қажетті шараларды
қолдануды істей білу керек.
Дағдысы:
Курсты
оқу
нәтижесінде
студенттердің жер қойнауларын пайдалануды
құқықтық реттеу жөнінде алынған білімдер мен
әдістерді кәсіби қызметінде пайдалануға; жер
қойнауларын пайдалануды құқықтық реттеу
саласына
кіретін
заң
нормалары
мен
қатынастарды талдауға; жер қойнауларын
пайдалану саласында құқықтық сипаттағы
құжаттарды жасау және құрастыруға, жеке және
заңды
тұлғалардың
сұранысы
бойынша
негізделген ақпаратты дайындауға; дауларды
шешудің балама тәсілдерін қолдануға; жер
қойнауларын
пайдалану
саласындағы
нормативтік құжаттар мен заңды шешімдердің

недропользовании на исторических этапах;
особенности государственного регулирования в
сфере
недропользования;
особенности
функционирования
правовой
системы
и
государственного
механизма
Республики
Казахстан по вопросам недропользования;
содержание нормативных правовых актов и
теоретических подходов, определяющих его
деятельность
в
сфере
недропользования,
понимать их значение для реализации права в
профессиональной деятельности;
Умения:В результате изучения курса студенты
должны уметь творчески применять полученные
знания по вопросам недропользования на
практике, уметь перевести новые знания в
конкретные
предложения;
самостоятельно
совершенствовать
свою
квалификацию,
пополнять знания и приобретать новые навыки и
умения по вопросам правового регулирования
недропользования; получать и обрабатывать
необходимую
информацию
по
вопросам
недропользования; разбираться в вводимых
законодательных новшествах по вопросам
недропользования; логически грамотно выражать
и обосновывать свою точку зрения; использовать
компьютерные
и
иные
инновационные
технологии;
Навыки:В результате изучения курса студенты
должны приобрести навыки разработки и
составления
юридических
документов
по
вопросам
недропользования,
подготовки
обоснованной
информации
по
запросам
юридических и физических лиц по вопросам
недропользования;
логического
анализа
проблемных ситуаций в сфере недропользования,
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
вопросам
правового
регулирования
недропользования;
ведения
допроса
и
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Abilities: As a result of studying the course, students
should be able to creatively apply their knowledge on
subsurface use in practice, be able to translate new
knowledge into concrete proposals; independently
improve their qualifications, add knowledge and
acquire new skills and abilities on legal regulation of
subsurface use; receive and process the necessary
information on subsurface use; understand the
introduced legislative innovations on subsurface use;
logically correctly express and justify their point of
view; use computer and other innovative technologies;
Skills: As a result of the course, students should
acquire skills in developing and compiling legal
documents on the issues of subsoil use, preparation of
substantiated information at the request of legal entities
and individuals on the issues of subsoil use; logical
analysis of problematic situations in the field of subsoil
use, mastering and memorizing the whole range of
circumstances and details related to the area of work
performed, establishing and maintaining relations with
colleagues, establishing and developing interpersonal
relations, taking into account the implementation of
professional duties; interviewing and consulting on
issues of legal regulation of subsurface use; conducting
questioning and speaking in court debates in processes
on subsurface use;
Competencies:As a result of studying the course
students must be competent in: application of legal
rules and theories in individual cases in the sphere of
subsoil use; legal technique, the ability to identify
implicit assumptions, to see mistakes and omissions in
reasoning; distinction between facts and consequences;
assess the importance of facts and arguments; develop
plans and possible system actions; the use of
knowledge from different industries to plan solutions to
legal problems; study of all the circumstances of the
legal case and making an informed decision.
Head of the educational program: Doctor of
Juridical Sciences, Professor K.M. Ilyassova

KK 3226/
TP 3226 /
CL 3226

жүзеге
асырылу
механизмын
жетілдіру
мүмкіндіктерін іздестіруге дағдылары болу
керек.
Құзыреттілігі:
Курсты
оқу
нәтижесінде
студенттер
жер
қойнауларын
пайдалану
саласында құқық қолдану 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
тәжірибесін теоретикалық білімге байланыстыра
қолдануға құзыретті болу керек.
Бағдарлама
жетекшісі: з.ғ.к., ассоц.
профессор Казиева Г.Т.
Пән аталуы: Кеден құқығы.
Кредит саны (ECTS): 5 кр. (2+1+0).
Пререквизиттері: Қаржылық құқық.
Постреквизиттері – жоқ.
Пәнді оқыту мақсаты: Студенттердің кеден
құқығының маңызды институттарын оқып
түсіндіру, талдауға үйрету және олардың кеден
құқығы аясындағы мәселелер бойынша ҚР
халықаралық қатынастары туралы білім беру
және негізгі кеден құқықтық ұғымдардың білу,
кеден құқығы нормаларын жеке өздерінің
саралауға
қабілетті
болуы.
Кедендік
алымдар,салық пен төлемдер түсінігі, және
оларды төлеу тәртібі.
Қысқаша мазмұны: Кедендік құқық құқық пен
ілім саласында ерекше сала. Ол кедендік
құқық,кедендік
рәсімдеу,кедендік
режимдер,кеден
органдары
жүйесі,кедендік
реттеу,кеден заңдылықтарын бұзғаны үшін
жауапкершіліктер,кедендік төлемдерден босату
құқықтық институттарынан тұрады.Мемлекеттің
кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлік
құралдарын өткізумен байланысты қоғамдық
қатынастарды реттеудің қалыптасқан тәжірбесін

выступления в судебных прениях в процессах по
вопросам недропользования;
Компетенции:В результате изучения курса
студенты должны быть компетентными в:
применении правовых норм и теорий в
конкретных практических ситуациях в сфере
недропользования; 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: д.ю.н., профессор
Ильясова К.М.
Название дисциплины: Таможенное право.
Объем в кредитах (ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиты – Финансовое право.
Постреквизиты -нет.
Цель изучения дисциплины: познание предмета
и метода правового регулирования Таможенного
права Республики Казахстан (далее – ТП РК),
его принципов и системы. Понятие таможенных
пошлин, налогов, сборов и платежей, а также
порядок их оплаты. Система таможенных органов
Республики Казахстан, ответственность за
нарушение таможенного законодательства в
Республике Казахстан.
Краткое содержание: Таможенное право РК
представляет собой отдельную отрасль права и
учебную
дисциплину.
Таможенное
право
включает в себя такие правовые институты, как
таможенный контроль, таможенное оформление,
таможенные режимы, система таможенных
органов,
таможенное
регулирование,
ответственность за нарушение таможенного
законодательства, освобождение от уплаты
таможенных платежей и пошлин, международное
сотрудничество
в
области
таможенной

126

Name of discipline: Customs Law.
The amount of credits (ECTS): 5 (2+1+0).
Prerequisites - Financial Law.
Postequisites - no.
Purpose of studying the academic discipline:
learning the subject and method of legal regulation of
the Customs Law of the Republic of Kazakhstan
(hereinafter – RoK CL), its principles and system. The
concept of customs duties, taxes, fees and payments, as
well as the procedure for their payment. The system of
customs authorities of the Republic of Kazakhstan,
liability for violation of customs legislation in the
Republic of Kazakhstan.
Summary: Customs Law of the Republic of
Kazakhstan is a separate branch of law and academic
discipline. Customs law includes such legal institutions
as customs control, customs clearance, customs
regimes, the system of customs authorities, customs
regulation, liability for violation of customs legislation,
exemption from customs payments and duties, and
international cooperation in the field of customs
activities.
The expected results of studying the course Customs
Law of the Republic of Kazakhstan should be

көрсету. ҚР кеден іінқұқықтық реттеудің нақты
жағдайларын одан әрі дамытуға, жетілдіруге
студенттерді жетелеу.
Күтілетін оқу нәтижелері: Студенттердің кеден
заңнамасымен жұмыс істеуге дағдылануы, оны
қолдану мәселелері бойынша қорытынды беруге
және нақты қаржы-құқықтық дауды шешуге
қабілетті болуы.
Білім: Қазақстанның құқықтық
жүйесінде
жақын және қиыр шет мемлекеттермен саудалық
және басқа да қатынастарды дамыту, сондай ақ
кеден
құқығының
ерекшеліктерін
ескере
отырып, республиканың
кеден
шекарасы
арқылы тауарлар мен көлік құралдарының
өтуімен байланты экономикалық қатынастарды
реттеуге қатысты маңызы мен мүмкіндігін
ескере отырып, күрделі міндеттер қойылады.
Заңгер үшін кеден құқығын білу – оның кәсіби
дайындығының маңызды элементі екендігі.
Іскерлігі: Студенттер үшін ең негізгі көңіл
бөлуді қажет ететін
кеден
құқығындағы
нормативтік құқықтық актілердің көпшілігін
ескере отырып көкейкесті қатарын анықтау мен
олармен жұмыс істеуді үйренуі. Осының ішінде
Кеден құқығының ережелерін кең көлемде
зерттеу ғана емес, ҚР КҚ нормаларымен жұмыс
істеуді түсіну, әсіресе қатынастарды негіздеудегі
заңдық фактілердің негіділігін қолдану.
Дағдысы: Қазақстан Республикасының кеден
құқығы – құқықтық ғылымның дербес саласы
екендігіне және де бұл қоғам өмірінде және
әрбір жеке адам үшін үлкен маңыздылығымен
байланыстылығына студенттің дағдылануы.
Құзыреттелігі:- Осы курс бойынша базалық
білімдерді меңгеру, кеден құқығы пәнінде
қолданылатын терминдерді жатқа білу мен
коллизиялық
нормаларды
Қазақстан
Республикасының
аумағында
тікелей
қолданылатын басқа нормалардан ажырата білуі;
- ҚР кеден ісі құрылысымен танысу;- ҚР кеден
режимдерін қарау;- тауарлар мен көлік
құралдарына кедендік рәсімдеу жүргізу мен
танысу; - кедендік және валюталық бақылау
жүргізуді қарау, кедендік төлемдердің негізгі

деятельности.
Ожидаемые результаты изучения
курса ТП
РК должны проявляться через взаимосвязанное
единство
знаний,
умений,
навыков,
компетенций, в частности:
Знания, как показывает
практика,
это
наработанный опыт и развивающейся науки
таможенного
права,
т.е результаты
познавательной
деятельности
студента,
отвечающие требованиям их качества, быть
точными,
не
противоречить
истине,
соответствовать современному уровню научного
содержания программного курса Таможенного
права Казахстана;
Умения – освоенный способ выполнения на
основе
теоретических (научных) знаний, т.е.
виртуальные
действия студента
в
части
практического понимания содержания ТП РК,
его правовых принципов и норм. При этом
касаются
они
не
только
анализа
макроструктурных
положений Таможенного
права, но и практического понимания работы
с нормами
ТП 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
таможенных (финансово-правовых, налоговых)
отношений с последующим принятием по ним
мотивированных решений.
Компетенции: В результате изучения данного
курса студенты должны:
–
получить представление о таможенных
режимах, о процессе таможенной очистки;
– понять порядок регулирования и уплаты
таможенных пошлин, налогов, сборов и
платежей;
– знать о современной системе пересечения
товаров
и
транспортных
средств,
перемещающихся через таможенную границу.
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manifested through an interconnected unity of
knowledge, abilities, skills, competencies, in particular:
Knowledge, as practice shows, is the accumulated
experience and developing science of customs law, i.e.
the results of the student's cognitive activity that meet
the requirements of their quality, be accurate, do not
contradict the truth, meet the modern level of scientific
content of the program course of Customs law of
Kazakhstan;
Abilities – a mastered way to perform on the basis of
theoretical (scientific) knowledge, i.e. virtual actions of
the student in terms of practical understanding of the
content of the RoK Customs Law, its legal principles
and norms. Thus they concern not only the analysis of
macro-structural provisions of the Customs Law, but
also practical understanding of the RoK Customs Law
norms, especially to justify the relationships,
conditions and causes which are considered to be 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
controversial (problematic) situations on customs
(financial, legal, tax) relations with the subsequent
adoption of motivated decisions on them.
Competencies: as a result of studying this course,
students should:
– get an idea about customs regimes and the process of
customs clearance;
- understand the procedure for regulating and paying
customs duties, taxes, fees and payments;
- know about the modern system of crossing goods and
vehicles moving across the customs border.
– After studying the course, students should be able to
apply their knowledge in practice.
Head of the educational program: Doctor of Juridical
Sciences, Professor A.A. Chernyakov
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түрлеріме танысу, кеден және басқа да құқық
қорғау органдарының арақатынасын айқындау;
- халықаралық кеден ұйымдарымен танысу.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., ассоц. профессор
Казиева Г.Т.
Пән аталуы: Инвестициялық құқық.
Кредит саны(ECTS): 3 кр. (1+1+0).
Пререквизиттері: ҚР азаматтық құқығы (жалпы
бөлім), ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлімі),
Кәсіпкерлік құқық.
Постреквизиттері: Халықаралық жеке құқық,
Халықаралық азаматтық іс жүргізу.
Пән
оқыту
мақсаты:
Қазақстан
Республикасында
инвестицияларды
жүзеге
асырудың
құқықтық
негіздерді
оқу,
инвестициялық
қатынастарды
реттейтін
Қазақстан Республикасының заңды және басқа
нормативтік актілерді оқу, жақын және алыс шел
елдердің
инвестициялық
заңнамасына
салысырмалы
талдау
жасау,
шетел
инвестициялардың
халықаралық-құқықтық
реттеу негіздерін оқу, инвестициялық қызметті
жүзеге асыру кезінде қолданылатын әртүрлі
шарттық нысандарды анықтау, студеттердің
инвестициялық құқықтың нормаларын қолдану
бойынша теориялық білімдерді және тәжірибелік
дағдыларды алу.
Қысқаша мазмұны: Инвестициялық құқықтың
түсінігі және жүйесі. Инвестициялық заңнама.
Инвестициялар
ұғымы
және
түрлері.
Инвестициялық
құқықтық
қатынастар.
Инвестициялық
құқықтық
қатынастардың
субъектілері.
Инвестициялық
құқықтық
қатынастардың объектілері және олардың
мазмұны. Инвестициялық қызметтің мемлекеттік
реттелуі. Инвестициялық заңдарды бұзу үшін
жауапкершілік. Шетелдік инвестициялардың
құқықтық реттелуі. Шетелдік инвестициялардың
халықаралық-құқықтық
реттелуі.
Инвестициялық
шарт.
Инвестициялық
шарттардың жүйесі. Жер қойнауын пайдалануға
инвестициялық
шарттар.
Инвесторлардың
құқықтарын қорғау және инвестициялық

– После изучения учебного курса студенты
должны уметь применять полученные знания в
практической деятельности.
Руководитель программы: д.ю.н., профессор
А.А. Черняков.
Название дисциплины: Инвестиционное право.
Объем в кредитах(ECTS): 3 кр. (1+1+0).
Пререквизиты: Гражданское право РК (общая
часть), Гражданское право РК (особенная часть),
Предпринимательское право.
Постреквизиты: Международное частное право,
Международный гражданский процесс.
Цель изучения дисциплины: «Инвестиционное
право» заключается в изучении студентами
основных положений инвестиционного права как
учебной дисциплины, юридической науки и
отрасли
права,
приобретении
студентами
теоретических знаний и практических навыков
применения норм инвестиционного права.
Краткое содержание: Инвестиционное право
представляет собой комплексную отрасль права,
регулирующих предпринимательские отношения,
тесно с ними связанные иные, в том числе
некоммерческие отношения, а также отношения
по
государственному
регулированию
хозяйствования в целях обеспечения интересов
государств и общества. Отношения в сфере
предпринимательского
права
строятся
на
принципах
свободы
предпринимательской
деятельности,
равенства
различных
форм
собственности, государственного воздействия на
отношения
в
народном
хозяйстве
преимущественно
на
основе
применения
экономических мер и методов, свободы
конкуренции и защиты от монополизма,
законности.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:
1. правовые понятия;
2. государственно-правовое и конституционное
развитие Казахстана на исторических этапах;
3. особенности функционирования правовой
системы
и
государственного
механизма
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Name of discipline: Investment Law.
Amount of credits(ECTS): 3 cr. (1 + 1 + 0).
Prerequisites: Civil law of the Republic of Kazakhstan
(general part), Civil law of the Republic of Kazakhstan
(special part), Business law.
Post
requisites:
Private
International
Law,
International Civil Procedure.
The purpose of studying the discipline: “Investment
Law” is to study the basic principles of investment law
by students as an academic discipline, legal science and
the branch of law, students to acquire theoretical
knowledge and practical skills of applying investment
law.
Summary: Investment law is a comprehensive branch
of the law governing entrepreneurial relations, other
closely related relations, including non-profit relations,
as well as relations on state regulation of business in
order to ensure the interests of states and society.
Relations in the field of entrepreneurial law are based
on the principles of freedom of entrepreneurial activity,
equality of various forms of ownership, state influence
on relations in the national economy, mainly based on
the application of economic measures and methods,
freedom of competition and protection from
monopolism, legality.
Expected Study Results:
Knowledge:
1. legal concepts;
2. state-legal and constitutional development of
Kazakhstan at historical stages;
3. features of the functioning of the legal system and
the state mechanism of the Republic of Kazakhstan;
4. The content of regulatory legal acts and theoretical
approaches that define a specific area of its activity,
understand their importance for the implementation of
law in professional activities;
Be able to:
1. creatively apply the acquired knowledge in practice,

дауларды шешу.
Күтілетін оқу нәтижелері: Курсты оқу
нәтижесінде
студенттер
инвестициялық
құқықтың құқық жүйесіндегі орны және басқа
құқық
салаларымен
оның
арақатынасы,
инвестициялық құқықтың пәні және әдісі,
инвестициялық
құқықтың
қағидалары,
инвестициялық заңнама, инвестициялар түсінігі
және
оның
мәні,
инвестициялардың
классификациялары
және
оның
түрлері,
инвестициялық
құқықтық
қатынастар
(субъектілері, объектілері және мазмұны),
инвестициялық қызметтің мемлекеттік реттелуі,
инвестициялық
заңдарды
бұзу
үшін
жауапкершілік,
экономиканың
әр-түрлі
салаларында
инвестициялардың
құқықтық
реттелуі, шетел инвестициялардың құқықтық
реттелуі, шетел инвестициялардың халықаралық
құқықтық реттелуі,
инвестициялық шарт,
инвестициялық шарттар және олардың жүйесі,
инвесторлардың құқықтарын қорғау және
инвестициялық дауларды шешу мәселелері
бойынша білімдерді, дағдыларды және іскерлікті
алуға тиіс.
Білім: Курсты оқу нәтижесінде студенттер
инвестициялақ құқық саласындағы негізгі
ұғымдарын;
Қазақстан
Республикасының
инвестициялық
қызметке
қатысты
конституциялық
негіздерін,
ҚР
заңнамасын; инвестициялық
қызмет
саласындағы
мемлекеттік
органдардың
құрылымын, қызметін және қағидаларын;
инвестициялар саласында құқықтық және
мемлекеттік құбылыстардың мәнін, мінезін және
арақатынасын;
инвестициялық
құқықтың
білімдердің біртұтас жүйесіндегі заң пәндермен
арақатынасын және кәсіби қызметтегі құқықты
жүзеге асыру үшін маңызын, инвестициялық
қызмет саласында қабылданған заңдар мен
нормативтік құжаттардың даму бағыттары мен
болашағы туралы білу керек.
Іскерлігі: Курсты оқу нәтижесінде студенттер
инвестициялық қызмет саласындағы заңдар мен
өзге де нормативтік құқықтық актілерді,

Республики Казахстан;
4. содержание нормативных правовых актов и
теоретических
подходов,
определяющих
конкретную область его деятельности, понимать
их значение для реализации права
в
профессиональной деятельности;
Умения:
1. творчески применять полученные знания на
практике,
2. уметь перевести новые знания в конкретные
предложения;
3. самостоятельно
совершенствовать
свою
квалификацию, пополнять знания и приобретать
новые навыки и умения;
4. получать и обрабатывать необходимую
информацию;
5. разбираться в вводимых законодательных
новшествах;
6. логически грамотно выражать и обосновывать
свою точку зрения;
использовать
компьютерные
и
иные
инновационные технологии
Навыки:
1. разработка
и
составления
документов
правового характера,
2. подготовка 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;
3. налаживания и развития межличностных
отношений
с
учетом
реализации
профессиональных
обязанностей,
интервьюирования и консультирования по
правовым вопросам;
4. ведения допроса и выступления в судебных
прениях.
Компетенции:
Студент, изучив дисциплину, должен обладать
следующими компетенциями:
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМИ (ОК):
ОК-1. Осознает социальную значимость своей
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2. be able to translate new knowledge into specific
proposals;
3. independently improve their qualifications, replenish
knowledge and acquire new skills;
4. receive and process the necessary information;
5. to understand the introduced legislative innovations;
6. Logically competently express and justify their point
of view;
use computer and other innovative technologies
Skills:
1. development and drafting of legal documents,
2. 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;
3. establishing and developing interpersonal relations,
taking into account the implementation of professional
duties, interviewing and advising on legal issues;
4. conducting interrogations and speaking in court
debates.
Competencies:
The student, having studied the discipline, must have
the following competencies:
GENERAL CULTURAL (OK):
OK-1. Recognizes the social significance of his future
profession, has a sufficient level of professional legal
awareness;
OK-2. Able to conscientiously fulfill professional
duties, comply with the principles of ethics of a lawyer;
OK-3. He owns a culture of thinking, is capable of
generalizing, analyzing, perceiving information, setting
goals and choosing ways to achieve it;
OK-4. Able to logically correctly, reasonedly and
clearly build oral and written speech;
OK-7. strives for self-development, improving their
skills and mastery;
OK-9. Able to analyze socially significant problems
and processes;
PROFESSIONAL COMPETENCIES (PC):
PC-2. Able to carry out professional activities on the
basis of a developed legal consciousness, legal thinking
and legal culture;

халықаралық шарттарды талқылауды және
қолдануды; 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 және олар үшін жауапкершілігі
шараларын анықтауды; бұзылған құқықтарды
қалпына келтіру үшін қажетті шараларды
қолдануды істей білу керек.
Дағдысы:
Курсты
оқу
нәтижесінде
студенттердің «Инвестициялық құқық» пәнін оқу
шеңберінде алған білімдер мен әдістерді кәсіби
қызметінде
пайдалануға;
инвестициялық
қызметті құқықтық реттеу саласына кіретін заң
нормалары
мен
қатынастарды
талдауға;
инвестициялық қызмет саласында құқықтық
сипаттағы құжаттарды жасау және құрастыруға,
жеке және заңды тұлғалардың сұранысы
бойынша негізделген ақпаратты дайындауға;
дауларды шешудің балама тәсілдерін қолдануға;
инвестициялық қызмет саласындағы нормативтік
құжаттар мен заңды шешімдердің жүзеге
асырылу механизмын жетілдіру мүмкіндіктерін
іздестіруге дағдылары болу керек.
Құзыреттілігі:
Курсты
оқу
нәтижесінде
студенттер инвестициялық қызмет саласында
құқық қолдану 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
тәжірибесін теоретикалық білімге байланыстыра
қолдануға құзыретті болу керек.
Бағдарлама
жетекшісі: з.ғ.к., ассоц.
профессор Казиева Г.Т.

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;
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;
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ
(ПК):
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: д.ю.н., профессор
C.П. Мороз
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PC-3. Able to ensure compliance with legislation by
legal entities;
PK-4. Able to make decisions and perform legal
actions in strict accordance with the law;
PC-5. Able to apply regulatory legal acts, implement
the norms of substantive and procedural law in
professional activities;
PK-6. Able to legally qualify facts and circumstances;
PK-7. He has skills in preparing legal documents;
PK-13. Able to correctly and fully reflect the results of
professional activities in
legal
and other
documentation;
PK-15 Able to interpret various legal acts;
Program Manager: Doctor of Law, Professor S.P.
Moroz

KZh 3227/
VP 3227 /
Neg 3227

Пән аталуы: Келіссөздерді жүргізу.
Кредит саны (ECTS): 3 кр. (1+1+0).
Пререквизиттері:Психология,ҚР азаматтық іс
жүргізу құқығы.
Постреквизиттері: жок.
Пәнді оқыту мақсаты: студент-заңгерлерді
дербес практикалық қызметке дайындау. Қазіргі
таңда, оқудың кредиттік жүйеге өтуіне
байланысты, оған қоса, студенттерден «кәсіби
жылдамдықты» да талап ете бастады, яғни
білімнің жаңа салаларын үйрену және меңгеру
қабілеті. Осыған байланысты жоғарғы оқу
орындарында білім беру процесі студенттің
дербестігіне, шығармашылық белсенділігіне
көбірек негізделеді.
Қысқаша мазмұны: У. Шекспирдің сөздерін
басқаша айтқанда бүкіл әлем театр,ал біздер
ондағы актерлерміз, яғни «Біздің өміріміздің бәрі
келссөздер
де
және
біз
оның
қатысушыларымыз».
Студент
теориялық
негіздерге түсіндірме беруді, талдау жасауды,
тәжіриберік жағдайларға талдау жасап шешім
табуды, сөз байлығын қолдануды, берілген
тақырып бойынша ғылыми іздеу жасап, келіссөз
жүргізудің теориясындағы пікірлерге талдау
жасауды
үйренеді.
Курс
келіссіөдердің
түсінігіне, функцияларына, оған даындықтарға,
тәсілдеріне, тактикасы мен оны жүргізудегі
ерекшеліктеріне арналған.
Күтілетін оқу нәтижелері: Келіссөздерді
жүргізудің ережелері, тактикасы, функциялары,
мәні туралы теориялық білімді меңгеруге;
келіссөздерді
жүргізу
бойынша
негізгі
дағдыларға ие болуға тиісті.
Білім: Осы курсты игеру нәтижесінде студенттер
келісөз жүргізудің теориялық негіздерін,
- негізгі ұғымдарын,
- Келіссөздерді жүргізу тәіслдерін таңдауы;
- Оның стратегиялық институттарын,
- дауларды арнайы тәртіппен болдырмау,
- келіссөз жүргізудің бастауларын,
- келіссіөдердің
әрбәр
сатысындағы
ережелерді;
- келіссіөзерді
қай
кезде
жүргізуге

Название дисциплины: Ведение переговоров.
Объем в кредитах (ECTS): 3 кр. (1+1+0).
Пререквизиты:
Психология,
Гражданское
процессуальное право РК.
Постреквизиты: нет.
Цель
изучения
дисциплины:
дать
представления о теоретических и практических
аспектах ведения переговоров, тем самым дать
будущим специалистам навыки планирования,
организации
и
проведение
эффективных
переговоров в будущей профессиональной
деятельности.
Краткое содержание:
Перефразируя известное изречение У.Шекспира о
том, что весь мир театр, и все мы в нем актеры,
можно с полным основанием заявить - «Вся наша
жизнь – переговоры и все мы их участники».
Каждый из вас, практически каждый день, так
или иначе, ведет переговоры, порою не осознавая,
что он это делает. От умения грамотно провести
деловую встречу и переговоры будут зависеть
результаты Вашей будущей профессиональной
деятельности.
Курс в значительной степени ориентирован на
прикладной
характер,
предусматривает
использование игровых моделей и рассматривает
следующие проблемы: понятие и сущность
переговоров, функции переговоров, подготовка к
переговорам, этапы переговоров, итоговые
документы переговоров, стратегии переговоров,
тактические приемы ведения переговоров,
правила ведения переговоров.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:
 место дисциплины «Ведение переговоров»
среди других, изучаемых студентом дисциплин и
её значение при изучении последующих курсов;
 определения переговоров;
 альтернативы ведению переговоров;
 когда имеет смысл вести переговоры;
 стадии проведения переговоров;
 что следует и не следует делать на каждой
стадии переговоров;
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Name of discipline: Negotiating.
Amount of credits (ECTS): 3 cr. (1 + 1 + 0).
Prerequisites: Psychology, Civil Procedure Law of the
Republic of Kazakhstan.
Post requisites: no.
The purpose of the discipline: to give an idea of the
theoretical and practical aspects of negotiating, thereby
giving future specialists the skills of planning,
organizing and conducting effective negotiations in
future professional activities.
Summary:
Paraphrasing the famous dictum of W. Shakespeare
that the whole world is a theater, and we are all actors
in it, we can justifiably say - “Our whole life is
negotiations and we are all participants”. Each of you,
almost every day, one way or another, negotiates,
sometimes not realizing that he is doing this. The
results of your future professional activity will depend
on the ability to competently conduct a business
meeting and negotiations.
The course is largely focused on the applied character,
involves the use of game models and considers the
following problems: the concept and essence of
negotiations, the functions of negotiations, preparation
for negotiations, stages of negotiations, final
documents of negotiations, negotiation strategies,
tactics of negotiations, rules of negotiation.
Expected Study Results:
Knowledge:
• the place of the discipline "Negotiating" among other
disciplines studied by the student and its importance in
the study of subsequent courses;
• definitions of negotiations;
• alternatives to negotiation;
• when it makes sense to negotiate;
• stages of negotiations;
• what should and should not be done at each stage of
the negotiations;
• two main groups of signals of interest;
• keywords and customer replicas;
• types of questions;
• rules of conduct for weaknesses and strengths;
• work with installations;
• the most famous tricks of influence in negotiations;

болатыынын;
- мүдделердің түйісу ортаығынығң маңызын;
- түйінді сөздер мен клиенттің репликасы;
- сұрақтардың типтерін;
- Мықты және әлсіз жақтың өздерін ұстауы;
- Гарвардық келіссөздерді жүргізу жобасының
қағидалары
- негізгі ережелерін білуге тиіс.
Іскерлігі: Сіздердің әрқайсыңыз күн сайын
дерлік келіссөздер жүргізесіздер, мұның келіссөз
екенін сіз білмеуіңіз де мүмкін. Бұрын саяси
қайраткерлер мен іскер адамдардың тар
шеңберінің кәсіби қызметінің неғұрлым көп
бөлігін құраған келіссөздер қазір біздің
қоғамымыз ашық болған сайын көптеген
тұлғалар мен ұйымдардың, соның ішінде
заңгерлердің де кәсібінің ажырамас атрибутына
айналып отыр. Келіссөздерге түспестен бұрын
тараптар осыны ұйымдастырудағы басты
мақсаттарын білуі тиіс.
Дағдысы:
-Келіссөздердегі стратегия сөз байланысына
қатысушының тәжірибесіне сүйенуі;
- эрудицисына және мәдениетіне студенттің
дағдылануы;
Құзыреттелігі:
1) Жалпы мәдени құзыреттілігі;
- курсты оқу барысында студент теориялық
негіздерге түсіндірме беруді,
- - талдау жасауды,
- -тәжіриберік жағдайларға талдау жасап
шешім табуды,
- -сөз байлығын қолдануды,
- Өз сөзін нақты және фактілеумен жеткізуі;
- Тараптармен ұжымдыққа, ұжыммен жұмыс
істей алуға бейімделуі;
- Маңызды
әлеуметтік
мәселелер
мен
процестерді сараптау;
- Ақпараттарды алу,сақтау, өндеу әдістері мен
тәсілдерін және құралдарын қолдана білуі;
- Іскерлік араласуды, ел алдында сөйлеу
мәнерін
меңгеруі,іскерлік
хатталармен
жұмысты,электрондық қоммуникацияны жүргізе
білуі;

 две основные группы сигналов интереса;
 ключевые слова и реплики клиента;
 типы вопросов;
 правила поведения слабой и сильной сторон;
 работа с установками;
 самые
известные
уловки
влияния
в
переговорах;
 принципы Гарвардского проекта проведения
переговоров;
Умения:
 анализировать
соотношение
сил
в
переговорном процессе;
 проводить
быструю
подготовку
к
переговорам;
 проводить персональный SWOT-анализ;
 использовать метод интуитивного анализа
партнера по переговорам;
 применять приемы преодоления уловок в
переговорах;
 определять
свою
НАОС
(наилучшую
альтернативу обсуждаемому соглашению);
 применять основные приемы активного
слушания;
Навыки:
 владеть
методическим
аппаратом,
позволяющим успешно планировать и проводить
деловые переговоры;
 навыками
личной
эффективности
для
достижения социального успеха.
Компетенции:
1) Общекультурные компетенции:
 владение культурой мышления, способностью
к
восприятию,
обобщению
и
анализу
информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-5);
 умение логически верно, аргументировано и
ясно строить устную речь (ОК- 6);
 готовность к кооперации с коллегами, работе
в коллективе (ОК-7);
 способность
находить
организационноуправленческие решения и готовность нести за
них ответственность (ОК-8);
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• The principles of the Harvard Negotiating Project;
Abilities:
• analyze the balance of power in the negotiation
process;
• conduct quick preparations for negotiations;
• conduct a personal SWOT analysis;
• use the method of intuitive analysis of the negotiating
partner;
• apply techniques to overcome tricks in negotiations;
• determine its own NEA (the best alternative to the
agreement under discussion);
• apply the basic techniques of active listening;
Skills:
• own a methodological apparatus that allows you to
successfully plan and conduct business negotiations;
• skills of personal effectiveness to achieve social
success.
Competencies:
1) General cultural competencies:
• knowledge of the culture of thinking, the ability to
perceive, generalize and analyze information, setting
goals and choosing ways to achieve it (OK-5);
• the ability is logically correct, reasoned and clearly
build oral speech (OK-6);
• willingness to cooperate with colleagues, work in a
team (OK-7);
• the ability to find organizational and managerial
decisions and the willingness to bear responsibility for
them (OK-8);
• the ability to analyze socially significant problems
and processes (OK-13);
• possession of the basic methods, methods and means
of obtaining, storing, processing information, computer
skills as a means of information management (OK-17);
• ability to carry out business communication: public
speaking,
negotiations,
meetings,
business
correspondence, electronic communications (OK-19);
• the ability to take into account the consequences of
managerial decisions and actions from a position of
social responsibility (OK-20);
2) Professional competencies:
organizational and management activities:
• the ability to design an organizational structure, to
carry out the distribution of powers and responsibilities

- Баскарушылық шешімдерді жүзеге асыру,
жиналыстар өзкізу, әлеуметтік жауапкершілік
тұрғысынан жүргізу;
- берілген тақырып бойынша ғылыми іздеу
жасап,
- келіссөз жүргізудің теориясындағы пікірлерге
талдау жасауды үйренеді.
2) Кәсіби біліктілігі:
Ұйымдастырушылық-басқару қызметі;
-Ұйымдастырушылық құрылымын жобалау
қасеттері, құзыртеттері мен жауапкершіліктерді
енуі бойынша бөлу қабілеттілігі;
-Бақылау әдістері мен процедураларын талдау
дайындығы;
-Топтын динамикасын мен командаларды құру
қағидалары процесін біле отырып,топтық
жұмыстарды ұйымдастыру;
-Ұйымдастырушылық-басқарушылық
шешімдердің шарттары мен нәтижелерін бағалай
білу қабілеттілігі;
Ақпараттық-сараптамалық қызметтерінде;
-Ең үздік тәжірибелерді зерттеуден және
сараптаудан
алынған
ақпараттарды
өз
тәжірибесінде нақты қолдана білу қабілеті;
-Нарықтық және арнайыланған тәуекелдерге
сараптама жасай білу мен оны басқарушылық
шешеімдер қабылдауда қолдана білуі;
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м.,сеньор-лектор
Чингисбаева А.Е.
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ShK 3228 /
DP 3228/
CL 3228

Пән аталуы: Шарттық құқық.
Кредит саны (ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиттер:
ҚР Азаматтық
(Жалпы және Ерекше бөлімдер);

құқығы

 способность
анализировать
социально
значимые проблемы и процессы (ОК-13);
 владение основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером
как средством управления информацией (ОК-17);
 способность осуществлять деловое общение:
публичные выступления, переговоры, проведение
совещаний, деловую переписку, электронные
коммуникации (ОК-19);
 способность
учитывать
последствия
управленческих решений и действий с позиции
социальной ответственности (ОК-20);
2) Профессиональные компетенции:
организационно-управленческая деятельность:
 способность проектировать организационную
структуру,
осуществлять
распределение
полномочий и ответственности на основе их
делегирования (ПК-2);
 готовность к разработке процедур и методов
контроля (ПК-3);
 способность
эффективно
организовать
групповую работу на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования
команды (ПК-5);
 способность оценивать условия и последствия
принимаемых
организационно-управленческих
решений (ПК-8);
информационно-аналитическая деятельность:
 умение
использовать
в
практической
деятельности информацию, полученную в
результате исследований и сравнительного
анализа лучших практик (ПК-36);
 способность проводить анализ рыночных и
специфических
рисков,
использовать
его
результаты для принятия
управленческих
решений (ПК-42);
Руководитель программы: м.ю.н., сеньор
лектор Чингисбаева А.Е.
Название дисциплины: Договорное право.
Объем в кредитах (ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиты: Гражданское право (Общая и
Особенная части).
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based on their delegation (PP-2);
• willingness to develop control procedures and
methods (PK-3);
• the ability to effectively organize group work on the
basis of knowledge of the processes of group dynamics
and the principles of team formation (PK-5);
• the ability to assess the conditions and consequences
of organizational and managerial decisions (PK-8);
information and analytical activity:
• the ability to use in practice the information obtained
as a result of research and comparative analysis of best
practices (PK-36);
• the ability to analyze market and specific risks, use its
results to make managerial decisions (PK-42);
Program
Manager:
m.l.,
Senior
Lecturer
Chingisbaeva A.E.

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.

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
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,

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
«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
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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
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

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
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

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
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
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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
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

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 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

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 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
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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
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 Professor E.V.
Nesterova

Максатов Н.Р.

BK 3228 /
BP 3228 /
BL 3228

Пән аталуы: Банк құқығы.
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

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:
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
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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;

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
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

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,
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
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- 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.
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;

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: Мемлекет және
құқық
теориясының мәселелері
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.

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;
- 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
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- 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

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

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
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.

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
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
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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
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

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.
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.

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,
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
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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
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,

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).

исполняет профессиональные обязанности и
соблюдает принципы этики юриста; владеет
культурой правового мышления. Использует,
выработанные способности
к обобщению,
анализу, восприятию правовой информации,
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).
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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.
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.

Постреквизиттер: жоқ.
Пән оқыту мақсаты:
 мұрагерлік құқық саласында білім жүйесіне
студенттердің ие болуы;
 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»

Постреквизиты: нет.
Цель изучения дисциплины:
 овладение студентами системой знаний в
области наследственного права;
 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
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The purpose of studying the discipline:
• students mastering the knowledge system in the field
of inheritance law;
• study of the formation and development of
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;

оқу бағдарламасын меңгеру нәтижесінде студент
аталған пән біліміне еркін ие болады; ұлттық
заңнама нормаларын талдау жөнінде өз білімін
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;

представления и пр.
Ожидаемые результаты изучения: по итогам
освоения учебной программы «Наследственное
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):
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- structure of hereditary operations;
- principles on the basis of which hereditary relations
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;

 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
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

 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;
 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
professional competencies and general cultural (supraprofessional) competencies, which are a prerequisite

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
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.
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MKKK
4230 /

Пән аталуы: Мемлекетке қарсы қылмыстық
құқық бұзушылықтар.

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.
Название
дисциплины:
Уголовные
правонарушения против государства.
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for the timely adaptation of a student in any
professional environment.
Program Manager: A. Gaidash, Senior Lecturer.

Name of the discipline: Criminal Offences against
the State.

UPPG 4230/
COAS 4230

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
«Мемлекетке
қарсы
қылмыстық
құқық
бұзушылықтар» курсын меңгеруде студенттер
білуі тиіс:
 Қылмыстық құқық институттарын негізгі

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
применения
норм
уголовного
права,
регламентирующих ответственность за уголовные
правонарушения против гоударства;
- нормативной правовой базы, которая составляет
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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
qualification of criminal offenses against the state.
Abilities:
- qualify criminal offenses against the state;
- to distinguish between related elements of criminal

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
тәсілдерін қолдана білу (ЖӨ-8);
 әлеуметтік маңызы бар сұрақтар мен
процестерді шешуде талдау қабілеттілігіне ие
болу (ЖӨ-9);
 заманауи ақпараттық қоғамның дамуына

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
закону;
стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства.
- профессиональные компетенции (ПК):
осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового
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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;
- 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

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);
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,

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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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
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

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
(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
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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.
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

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:
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

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;
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
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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.
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

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
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.

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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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) / Profiling disciplines (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
Қысқаша мазмұны: Адвокат қызметін танудың судопроизводстве и по делам об административных administrative proceedings.
маңызды элементтері болып, азаматтық және правонарушениях.
Expected results of the study:
қылмыстық
іс
жүргізудегі
құқықтық Ожидаемые результаты изучения:
Knowledge:
қатынастарды
реттейтін
заңнамалардың Знания:
- the main concepts of the discipline in their historical
мазмұнын терең меңгеру ғана емес, сонымен -основные
понятия
дисциплины
в
их development;
қатар,
құқықтық
нұсқауларды
қолдану историческом развитии;
- the essence of the legal nature, role and significance
тәжірибесін меңгеру, қылмыстық азаматтық -сущность правовой природы, роли и значения of the bar in the state and society;
істерді сотқа дейін және сотта іс жүргізу адвокатуры в государстве и обществе;
-- features of legal regulation of the organization and
барысында пайда болған жағдайларға оң баға --особенности
правового
регулирования activity of the bar;
беруге студенттердің белгілі бір қабілеттерін организации и деятельности адвокатуры;
- legal status of a lawyer;
қалыптастыру, тәжірибелік сұрақтарға дұрыс -правового статуса адвоката;
-the main types of legal assistance provided by lawyers
жауаптарды іздестіру мен табуды үйрету және -основные
виды
юридической
помощи, and standardization issues.
тиісті
процессуалдық
құжаттарды
заңды оказываемой
адвокатами,
и
проблемах Ability:
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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
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

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:
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
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- 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;
- 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

Krim 3304 /
Krim 3304 /
Krim 3304

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,
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.

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
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.

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

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

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

Name
of
discipline:
Forensic
Science
(Criminalistics)
The 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
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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
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;

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
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
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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;
- 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

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,
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);

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;
— 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
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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
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.

 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
қарастарын сыйлау білу (КӨ-9);
 қылмыстард
мен
басқада
құқық

(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;
-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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- 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.
Brushkovsky
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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:
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,

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
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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

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
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

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
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;
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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
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

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;
- 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,

 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
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;
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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):
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.

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.

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.

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.
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
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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

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
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

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;
- 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.
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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
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;

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);
 салауатты өмір салты қағидасына ие болу,
спорттық,
мәдени,
дене
сабақтарына
қатысу.(ЖӨ-14)
- кәсіби өкілеттіліктер (КӨ):

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
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
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-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;
- 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.

 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
себеп болатын жағдайларды анықтауға қатысу
(КӨ-14);
 әр түрлі құқықтық актілерді талқылау
қабілеттілігіне ие болу (КӨ-15);

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.
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20

Not 3306/
Not 3306
/Not 3306

 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
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

Название дисциплины: Нотариат.
Объем в кредитах (ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиты:
Теориягосударства
и
права,Гражданское право РК(Части Общая и
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
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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
Parts); Civil Procedure Law of the Republic of
Kazakhstan.
Postrequisites: Lawyer in Civil Procedure; 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

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:
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;

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
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
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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;
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;

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
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

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
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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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;
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;

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;
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.

владеет
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном
языке;
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
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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• 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
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 3306

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
болады.
Күтілетін оқу нәтижелері: Мамандандырылған

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
основу действующего права
вообще,
и
квалификации правонарушений против детей;

170

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
child in various areas;
- qualify violations of the rights and freedoms of the

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;
бұзылған құқықтарды қалпына келтіру үшін
қажетті шараларды қолдануды блулері тиіс.
Дағдысы: - гуманитарлық және әлеуметтікэкономикалық ғылымдар бойынша алынған

- отраслевых принципов уголовного права;
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
квалификации и мастерства.
- профессиональные компетенции (ПК):
осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового
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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
observe and protect the rights and freedoms of a person
and of a citizen;
- identify, suppress, disclose and investigate crimes and
other offences;
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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
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

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.

- 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.
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

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

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;
-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;

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
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
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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
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

-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.
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

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.
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
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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
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

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
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

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
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
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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
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.

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
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.

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)
компетенций, являющиеся предпосылкой для
своевременной адаптации студента в любой
профессиональной среде.
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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.

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
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

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:
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
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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
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

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,
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

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
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;
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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
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:

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
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:

- 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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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

22

APO 3308 /
PGP 3308/
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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 атауы: Азаматтық процестегі өкілдік
Кредит саны (ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиттер: Азаматтық құқық (Жалпы
және ерекше бөлімдер), Азаматтық іс жүргізу
құқығы
Постреквизиттер: жоқ.
Пәнді оқыту мақсаты:
студенттерге сот
өкілдерінің азаматтық істер бойынша сот
төрелігін жүзеге асыру барысында білікті заң
көмегін көрсету және ұйымдастыру саласында
білім беру кешенін беру, студенттерді азаматтық
сот ісін жүргізуде өкіл ретінде жұмысқа
дайындау. Соның ішінде, студенттерге білікті
заң көмегін көрсету институтының мәні туралы
ғылыми
пайымдауларды
қалыптастыруға
көмектесу,студенттерді адвокаттық қызмет және
заң консультанттары көрсететін заң көмегі
туралы қолданыстағы заңнамалармен, азаматтық
іс жүргізу заңнамасының және басқа да салалық
заңнаманың нормаларымен, сондай-ақ осы оқу
курсы
бойынша
арнайы
әдебиеттермен
таныстыру,
адвокатура
мен
заң
консультанттарының
қоғамдастығының
құрылымын;
адвокаттар
мен
заң
консультанттарының құқықтық мәртебесі мен

Наименование дисциплины: Представительство
в гражданском процессе
Количество кредитов (ECTS): 5 (2+1+0).
Пререквизиты: Гражданское право (общая и
особенная части), Гражданское процессуальное
право
Постреквизиты: нет.
Цель изучения дисциплины: дать студентам
комплекс знаний в области организации и
оказания
квалифицированной
юридической
помощи при отправлении правосудия по
гражданским делам представителями судов,
подготовить студентов к работе в качестве
представителя в гражданском судопроизводстве.
В частности, помощь студентам в формировании
научных соображений о сущности института
оказания
квалифицированной
юридической
помощи,ознакомление студентов с действующим
законодательством об адвокатской деятельности
и
юридической
помощи,
оказываемой
юридическими
консультантами,
нормами
Гражданского процессуального законодательства
и других отраслевых законодательств, а также
специальной литературой по данному курсу
обучения, формирование структуры сообщества
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Name of discipline: Representation in Civil Procedure
The amount of credits (ECTS): 5 (2+1+0).
Prerequisites: Civil Law (general and special parts),
Civil Procedure Law
Postrequisites: no.
The purpose of discipline: to give students complex
knowledge of the organization and provide qualified
legal assistance in the administration of justice in civil
cases by the courts, to prepare students to work as a
representative in civil proceedings. In particular,
helping students to form the scientific considerations
about the nature of the Institute provide qualified legal
assistance,familiarization of students with the current
law on advocacy and legal assistance provided by legal
consultants, rules of Civil Procedure law and other
sectoral laws as well as special literature for this course
of study, the formation of the community structure of
the legal profession and legal advisers.; analysis of the
legal status and ethical standards of lawyers and legal
entities conducting a comparative analysis of the state
of Kazakhstan's model of judicial representation and its
correlation with foreign analogues, as well as
determining the main directions for implementing
foreign experience to improve the Institute of providing
qualified legal assistance in the Republic of

этикалық нормаларын талдау, студенттерде сот
өкілдігінің
доктринасы
туралы
түсінік
қалыптастыруға көмектесу; сот өкілдігінің
Қазақстандық моделінің жай-күйі мен шетелдік
аналогтармен арақатынасына салыстырмалы
талдау
жүргізу,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасында білікті заң көмегін көрсету
институтын жетілдіру бойынша шетелдік
тәжірибені
енгізудің
негізгі
бағыттарын
айқындау; азаматтық сот ісін жүргізуде білікті
заң көмегін көрсету институтының міндеттеріне
табысты қол жеткізуге қабілетті, қоғам
дамуының қазіргі заманғы проблемаларын
шешуге
ғылыми-практикалық
тұрғыдан
көзқарасы бар жаңа буын заңгерлерін дайындау
Қысқаша мазмұны: "Азаматтық процестегі
өкілдік"
пәні
сот-құқықтық
реформаның
динамикасында білікті заң көмегін көрсету және
адвокаттық
қызмет
және
заң
консультанттарының қызметі туралы заңнаманы
жаңарту институтының ұйымдастырылуы мен
қызметін қарастырады және зерттейді.
Күтілетін
оқу
нәтижелері:
"Азаматтық
процестегі өкілдік" атты құқық пәнін оқытудың
заманауи әдістемелерін қолдана отырып оқыту
білікті заң көмегін көрсету кезінде азаматтық
процесте туындайтын түрлі міндеттер мен
жағдайларды шешуге мүмкіндік беретін білім
беруге және дағдыларды қалыптастыруға
мүмкіндік береді.
Білім: дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау
және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби
қызметті жүзеге асырудың негізгі принциптері;
- шешім қабылдаудың және заңға дәл сәйкестікте
заң әрекеттерін жасаудың негізгі принциптері;
- нормативтік құқықтық актілерді қолданудың
негізгі
принциптері,
кәсіби
қызметте
материалдық және процессуалдық құқық
нормаларын жүзеге асыру;
- фактілер мен жағдайларды дұрыс саралаудың
негізгі принциптері;
- заң құжаттарын дайындаудың негізгі ережелері;
- жеке адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін
құрметтеу, адамның және азаматтың құқықтары

адвокатуры и юридических консультантов.;
анализ правового статуса и этических норм
адвокатов
и
юридических
проведение
сравнительного анализа состояния казахстанской
модели
судебного
представительства
и
соотношения с зарубежными аналогами, а также
определение основных направлений внедрения
зарубежного опыта по совершенствованию
института
оказания
квалифицированной
юридической помощи в Республике Казахстан;
подготовка юристов нового поколения с научнопрактическим подходом к решению современных
проблем развития общества, способных успешно
достичь
задач
института
оказания
квалифицированной юридической помощи в
гражданском судопроизводстве.
Краткое
содержание:
дисциплина
"представительство в гражданском процессе"
рассматривает и изучает организацию и
деятельность
института
по
оказанию
квалифицированной юридической помощи и
обновлению законодательства об адвокатской
деятельности и деятельности юридических
консультантов в динамике судебно-правовой
реформы.
Ожидаемые результаты обучения: обучение по
предмету
право"
представительство
в
гражданском процессе " с применением
современных методик обучения позволит дать
знания и навыки, позволяющие решать различные
задачи и ситуации, возникающие в гражданском
процессе при оказании квалифицированной
юридической помощи.
Образование:
основные
принципы
осуществления профессиональной деятельности
на основе развитого правового сознания,
правового мышления и правовой культуры;
- основные принципы принятия решений и
совершения юридических действий в точном
соответствии с законом;
- основные принципы применения нормативных
правовых актов, реализация норм материального
и процессуального права в профессиональной
деятельности;
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Kazakhstan; training of a new generation of lawyers
with a scientific and practical approach to solving
modern problems of society development, who can
successfully achieve the goals of the Institute of
providing qualified legal assistance in civil
proceedings.
Brief description: the discipline "Representation in
Civil procedure" examines and studies the organization
and activities of the institution for providing qualified
legal assistance and updating legislation on advocacy
and legal consultants in the dynamics of judicial and
legal reform.
Expected results of the study: training in the subject
"Representation in Civil Procedure" with the use of
modern training methods will give you the knowledge
and skills to solve various problems and situations that
arise in civil proceedings when providing qualified
legal assistance.
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.
Abilities: - to carry out professional activity on the
basis of developed legal awareness, legal thinking and
legal culture;
- using the basic principles of making decisions and
carrying out legal actions in strict accordance with the
law;
- using the basic principles of application of normative
legal acts, implementation of substantive and

мен бостандықтарын сақтау және қорғау
қағидалары мен нормалары;
- құқық бұзушылықты анықтау, жолын кесу
әдістері мен тәсілдері;
- әр түрлі құқықтық актілерді түсіндіру
ережелері
Іскерлігі: - дамыған құқықтық сана, құқықтық
ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби
қызметті жүзеге асыру;
- заңды іс-әрекеттер жасау және шешім
қабылдаудың негізгі принциптерін заңға сәйкес
қолдану;
- нормативтік құқықтық актілерді қолданудың
негізгі принциптерін қолдану, кәсіби қызметте
материалдық және процессуалдық құқық
нормаларын жүзеге асыру;
- фактілер мен жағдайларды дұрыс саралаудың
негізгі принциптерін қолдану;
- заң құжаттарын дайындаудың негізгі ережелері;
- жеке адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін
құрметтеу, адамның және азаматтың құқықтары
мен бостандықтарын сақтау және қорғау
қағидалары мен нормаларын пайдалану;
- құқық бұзушылықты анықтау, жолын кесу
әдістері мен тәсілдерін пайдалану;
- түрлі құқықтық актілерді түсіндіру ережелерін
қолдану.
Дағдысы:- дамыған құқықтық сана, құқықтық
ойлау және құқықтық мәдениет негізіндегі кәсіби
қызмет;
- шешім қабылдаудың және заңды іс-әрекеттер
жасаудың негізгі қағидаттарын заңға сәйкес
пайдалану;
- нормативтік құқықтық актілерді қолданудың
негізгі принциптерін қолдану, кәсіби қызметте
материалдық
және
іс
жүргізу
құқығы
нормаларын жүзеге асыру;
- фактілер мен жағдайларды дұрыс саралау;
- заң құжаттарын дайындау;
- түрлі құқықтық актілерді түсіндіру.
Құзыреттілігі:- жалпы мәдени құзыреттер
(ЖҚ):
кәсіби міндеттерді адал орындау,
Заңгердің этика қағидаларын сақтау;
ойлау мәдениетін, ақпаратты жалпылау, талдау,

основные
принципы
правильной
дифференциации фактов и ситуаций;
- основные правила подготовки юридических
документов;
- правила и нормы уважения чести и достоинства
личности, соблюдения и защиты прав и свобод
человека и гражданина;
- методы и способы выявления, пресечения
правонарушений.
Умения: - осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правового
сознания, правового мышления и правовой
культуры;
- применение в соответствии с законом основных
принципов совершения юридических действий и
принятия решений;
- применение основных принципов применения
нормативных правовых актов, реализация норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
- применение основных принципов правильной
дифференциации фактов и ситуаций;
- основные правила подготовки юридических
документов;
-уважать честь и достоинство личности,
использовать правила и нормы соблюдения и
защиты прав и свобод человека и гражданина;
- использование методов и способов выявления,
пресечения правонарушений;
- применение правил толкования различных
правовых актов.
Навыки: - профессиональной деятельности на
основе развитого правового сознания, правового
мышления и правовой культуры;
- использовать в соответствии с законом
основные принципы принятия решений и
совершения юридических действий;
- применение основных принципов применения
нормативных правовых актов, реализация норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
- правильный анализ фактов и ситуаций;
Компетенции: - общекультурные компетенции:
добросовестное выполнение профессиональных
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procedural law norms in professional activity;
- using the basic principles of the correct qualification
of facts and circumstances;
- the basic rules for the preparation of 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;
- using of methods and ways of detection and
suppression of offenses;
- using 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;
- correct analysis of facts and situations;
Сompetencies:
- general cultural competence (GC):
conscientious performance of professional duties,
compliance with the principles of lawyer ethics;
possess a culture of thinking, the ability to generalize,
analyze, accept, set goals and choose ways to achieve
it;
logical, motivated and clear presentation of ideas in
oral and written form;
intolerance to corrupt behavior, respect for the law and
the law;
self-development, the desire to improve their skills and
skills.
- professional competence (PC): the implementation of
professional activities based on a developed legal
consciousness, legal thinking and legal culture;
making decisions and taking legal actions in
accordance with the law;
application of normative legal acts, implementation of
norms of substantive and procedural law in
professional activity;
legally correct qualification of facts and circumstances;
acquisition of skills in preparing legal documents;

қабылдау, мақсат қою және оған қол жеткізу
жолдарын таңдау қабілетін меңгеру;
ауызша және жазбаша түрде ойды қисынды,
дәлелді және анық жеткізе білу;
сыбайлас жемқорлық мінез-құлыққа төзбеушілік,
құқық пен заңға құрметпен қарайды;
өзін-өзі дамытуға, өзінің біліктілігі мен
шеберлігін арттыруға ұмтылу.
- кәсіби құзыреттер (КҚ): дамыған құқықтық
сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет
негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру;
заңға сәйкес шешім қабылдау және заңды
әрекеттер жасау;
нормативтік құқықтық актілерді қолдану, кәсіби
қызметте материалдық және іс жүргізу
құқығының нормаларын іске асыру;
фактілер мен жағдайларды заңды түрде дұрыс
саралау;
заң құжаттарын дайындау дағдысын меңгеру;
жеке адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін
құрметтеу, адамның және азаматтың құқықтары
мен бостандықтарын сақтау және қорғау;
сыбайлас жемқорлық мінез-құлқын анықтау,
оған баға беру және оның жолын кесуге
жәрдемдесу;
заң және өзге де құжаттарда кәсіби қызметтің
нәтижелерін дұрыс және толық көрсету;
түрлі құқықтық актілерді түсіндіру.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Максатов Н.Р.

TK 3308 /
AP 3308 /
AL 3308

Пән атауы: Төрелік құқық
Кредиттер саны (ECTS): 5 (2+1+0)
Пререквизиттер:Азаматтық құқық (Жалпы
бөлім), Азаматтық құқық (Ерекше бөлім), ҚР
азаматтық іс жүргізу құқығы
Постреквизиттер: жоқ.

обязанностей, соблюдение принципов этики
юриста;
владеть культурой мышления, способностью
обобщать, анализировать, принимать, ставить
цели и выбирать пути ее достижения;
логическое, мотивированное и четкое изложение
мыслей в устной и письменной форме;
нетерпимость к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону;
саморазвитию, стремление к повышению своей
квалификации и мастерства.
профессиональные
компетенции
(ПК):
осуществление профессиональной деятельности
на основе развитого правового сознания,
правового мышления и правовой культуры;
принятие решений и совершение законных
действий в соответствии с законом;
применение нормативных правовых актов,
реализация
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
юридически правильной квалификации фактов и
обстоятельств;
приобретение навыков подготовки юридических
документов;
уважение чести и достоинства личности,
соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина;
выявление, оценка и содействие в пресечении
коррупционного поведения;
правильное и полное отражение результатов
профессиональной
деятельности
в
законодательных и иных документах;
разъяснение различных правовых актов.
Руководитель программы: к.ю.н., ассоц.проф.
Тлегенова Ф.А.
Название дисциплины: Арбитражное право.
Объем в кредитах (ECTS): 5 (2+1+0)/
Пререквизиты:
Гражданское
право
РК,
Гражданское процессуальное право РК.
Постреквизиты: нет.
Цель:
На
современном
этапе
развития
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respect for the honor and dignity of the individual,
observance and protection of human and civil rights
and freedoms;
identification, assessment and assistance in curbing
corrupt behavior;
correct and complete reflection of the results of
professional activity in legislative and other
documents;
explanation of various legal acts.
Head of the educational program: Candidate of
Juridical Sciences, Associate Professor F.A.
Tlegenova

Name of discipline: Arbitration Law.
The amount of credits (ECTS): 5 (2+1+0)/
Prerequisites: Civil Law of the the Republic of
Kazakhstan, Civil Procedure Law of the the Republic
of Kazakhstan.
Postprerequisites: No.

Пән оқыту мақсаты: қазақстандық қоғамның
қазіргі даму кезеңінде дауларды реттеудің
баламалы тәсілдері өзекті болып табылады.
Заңтанудың қай саласында еңбек ететіндігіне
қарамстан, болашақ заңгерлер бұзылған немесе
даулы құқықтардығ бостандықтарды және заңи
мүдделерді қорғаудың соттық нысанын реттейтін
азаматтық іс жүргізу заңнамасы жөніндегі
білімге ғана емес, төрелік құқық саласындағы
білімге де ие болуы тиіс. Азаматтық-құқықтық
дауларды реттеудің баламалы тәсілдерінің бірі –
төреліктің ұйымдастырылуы мен процессуалдық
қызметін реттейтін нормалардың жиынтығы
ретінде төрелік құқықтың мәні мен ерекшелігін
білу өте маңызды.
Қысқаша
мазмұны:
азаматтық-құқықтық
дауларды шешудің баламалы рәсімі ретінде
төреліктің мәні, құқықтық табиғаты, мағынасы,
түсінігі, тарихы. Төреліктің артықшылықтары
мен
кемшіліктері.
Төрелік
қызметімен
байланысты негізгі мәселелер. Төрелік құзыреті
үшін заңи негіз ретінде төрелік келісім. Төрелік
келісімнің мәні, құқықтық табиғаты және
мағынасы. Төрелік келісімнің жарамдылығы.
Төрелік қарау субъектілері. Дауларды төрелікте
қарау. Төрелік қаулысы. Төрелік шешіміне дау
айту. Негізгі төрелік мекемелер. Төрелікте іс
қозғау. Төрелік шешімі. Төрелік шешімінің
күшін жою негіздері. Төрелік шешімін орындау
Күтілетін оқу нәтижелері: төрелік табиғатын
дұрыс түсіне білу, төрелікке құрметпен қарай
білу және мемлекеттік соттар мен төреліктерге
құрметпен қарай білу.
Білім:
1) төрелік құқықтың негізгі ұғымдары, мәні,
мазмұны жөнінде;
2) экономика саласында дауларды баламалы
реттеу тәсілдерінің жіктелуі, жүйесі жөнінде;
3) төреліктерде дәлелдемелерді жинау және
ұсыну тәртібі, дәлелдеу рәсімінің ерекшеліктері
жөнінде;
4) төрелікте іс қарау тәртібі жөнінде.
Іскерлігі:

казахстанского
общества
актуальными
и
востребованными стали именно альтернативные
способы урегулирования споров. Будущие
юристы, независимо от того, в какой сфере
юриспруденции они будут трудиться, должны
обладать не только знанием гражданского
процессуального
законодательства,
регулирующего
судебную
форму защиты
нарушенных или оспоренных прав, свобод и
охраняемых законом интересов, но и знаниями в
области арбитражного права.
Очень важно
познать сущность и специфику арбитражного
права, как совокупность норм, регулирующих
организацию и процессуальную деятельность
одного из видов альтернативных способов
урегулирования гражданско-правовых споров –
арбитража.
Краткое содержание дисциплины: история,
понятие, сущность, правовая природа и значение
арбитража как альтернативной процедуры
разрешения
гражданско-правовых
споров.
Преимущества и недостатки арбитража Основные
проблемы,
связанные
с
деятельностью
арбитража.
Арбитражное
соглашение
как
юридическое основание для компетенции
арбитража. Сущность, правовая природа и
значение
арбитражного
соглашения.
Действительность арбитражного соглашения.
Патология арбитражного соглашения. Субъекты
арбитражного разбирательства. Рассмотрение
споров
в
арбитраже.
Постановление
арбитражного
суда. Оспаривание решений
арбитража. Основные арбитражные учреждения.
Возбуждение дела в арбитраже. Решение
арбитража. Оспаривание решений арбитража.
Основания для отмены решения
арбитража.
Исполнение решений арбитража
Ожидаемые
результаты
изучения
дисциплины: умение правильно понимать
природу арбитража, выработка уважительного
отношения к арбитражу и цивилизованному
соотношению компетенции государственного и
арбитражного суда. В результате изучения курса
студент должен приобрести:
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Aim: At the present stage of development of the
Kazakhstan society exactly alternative ways of dispute
settlement became actual and demanded. The future
lawyers, irrespective of what sphere of jurisprudence
they will work in, should possess not only knowledge
of the civil procedural legislation regulating the judicial
form of protection of the broken or challenged rights,
freedoms and interests protected by the law, but also
knowledge in the field of arbitration law. It is very
important to know the essence and specifics of
arbitration law, as a set of rules governing the
organization and procedural activities of one of the
types of alternative ways to settle civil disputes arbitration.
Summary: history, concept, essence, legal nature and
meaning of arbitration as an alternative procedure for
resolving civil law disputes. Advantages and
disadvantages of arbitration The main problems
associated with the activities of arbitration. Arbitration
agreement as a legal basis for arbitration competence.
The essence, legal nature and meaning of the
arbitration agreement. Validity of the arbitration
agreement. Pathology of the arbitration agreement.
Subjects of arbitration proceedings. Consideration of
disputes in arbitration. Decision of the arbitration court.
Challenging the decisions of the arbitral tribunal.
Main arbitration institutions. Initiation of the case in
arbitration.
The decision of the arbitration.
Challenging the decisions of the arbitral tribunal.
Grounds for setting aside the arbitral award. Execution
of the decisions of the arbitration.
Expected results of the discipline: the ability to
correctly understand the nature of arbitration, develop a
respectful attitude to arbitration and the civilized ratio
of competence of the state and the arbitration court. As
a result of studying the course the student must acquire:
Knowledge:
1. about the essence, content, basic concepts and
categories of arbitration law;
2. on classification of alternative dispute resolution
methods in the sphere of economics;
3. on the system of alternative dispute resolution
methods in the sphere of economics;
4. the peculiarities of the procedure of proving, the

1) төрелік құқықтың негізгі ұғымдарын сауатты Знания:
қолдана білу;
2) заңи фактілерді, құжаттарды, мән жайларды
талдау және талдау негізінде дәлелдеу пәнін
және төрелікте іс бойынша дәлелдемелер
құрамын анықтау;
3) төрелікте дәлелдеу және дәлелдемелерді
жинау, ұсыну процесінде материалдық және
процессуалдық құқық нормаларын дұрыс
қолдану, талдау және түсіндіру;
4) заңға сәйкес құқықтық іс әрекеттер жасау
және төрелік шешімдер қабылдау;
5) төрелікте істі қарауға қажетті процессуалдық
құжаттарды дұрыс құрастыру және рәсімдеу.
Дағдысы:
1) төрелік қызметін реттейтін нормативтік, өзге
де құқықтық актілермен жұмыс істеу;
2) төрелікте істі қарауға қажетті процессуалдық
құжаттарды құрастыру;
3) дәлелдеу пәніне енетін мән жайларды талдау,
жекелеген іс санаттары бойынша дәлелдемелерді
қарау және бағалау;
4) төрелікте тараптарды татуластыру және
келісім шарттары негізінде шешім қабылдау.
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
кооперациялар жасауда мәдени мінездің болуы;

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

өзін өзі дамытуға тырысу, өзінің білімі

1. о сущности, содержании, основных понятиях и
категориях арбитражного права;
2. о классификации способов альтернативного
урегулирования споров в сфере экономики;
3. о системе способов
альтернативного
урегулирования споров в сфере экономики;
4. об особенностях процедуры доказывания,
порядке сбора и представления доказательств в
арбитражных судах.
Умения:
1. грамотно оперировать основными понятиями и
категориями арбитражного права;
2. анализировать юридические факты, документы,
обстоятельства и на основании анализа
устанавливать предмет доказывания и состав
доказательств по делу в арбитражном суде;
3. анализировать, толковать и правильно
применять
нормы
материального
и
процессуального права в процессе сбора,
представления доказательств и доказывания в
арбитражном суде;
4. принимать арбитражные решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законодательством;
5.
правильно
составлять
и
оформлять
процессуальные документы, необходимые для
производства дела в арбитражном суде.
Навыки:
1. работы с нормативными, иными правовыми
актами,
документами,
регулирующими
деятельность арбитража;
2. составления процессуальных документов,
необходимых для арбитражного производства;
3. анализа обстоятельств, входящих в предмет
доказывания, осмотра и оценки доказательств, в
том числе и по отдельным категориям дел;
4. примирения сторон в арбитражном суде и
вынесения решения на согласованных условиях.
Компетенции: общекультурные компетенции
(ОК):
осознает социальную значимость своей
будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания;
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procedure for collecting and presenting evidence in
arbitration courts.
Abilities:
1. competently operate the basic concepts and
categories of arbitration law;
2. to analyze legal facts, documents, circumstances and
on the basis of the analysis to establish the subject of
proof and the composition of evidence in the case in
the arbitration court;
3. to analyze, interpret and correctly apply the rules of
substantive and procedural law in the process of
collection, presentation of evidence and proof in the
arbitration court;
4. make arbitral awards and take legal actions in exact
accordance with the law;
5. correctly draw up and execute the procedural
documents necessary for the production of the case in
the arbitration court.
Skills:
1. work with regulations, other legal acts, documents
governing the activities of the arbitration;
2. drawing up procedural documents required for the
arbitration proceedings;
3. analysis of the circumstances involved in the subject
matter of proving, examination and evaluation of
evidence, including in certain categories of cases;
4. conciliation of the parties in the arbitral tribunal and
rendering of the award on agreed terms.
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

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;
•
жағдайлар мен фактілерді құқықтық
дұрыс саралай білу;
•
процессуалдық құжаттарды дайындау
дағдысына ие болу;
сараптамалық-кеңестік қызметте:

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
нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
в правоприменительной деятельности:
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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;
professional competencies (PC):
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
professional activities;
• able to legally correctly qualify facts and
circumstances;
• has the skills to prepare legal documents;
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•
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.

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 процессуальных
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
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: з.ғ.м., сеньорлектор Максатов Н.Р.

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.

Пән атауы: Азаматтық істер бойынша
атқарушылық іс жүргізу.
Кредиттер саны (ECTS):5 кр. (2+1+0).
Пререквизиттер: Азаматтық құқық (Жалпы
бөлім), Азаматтық құқық (Ерекше бөлім), ҚР
азаматтық іс жүргізу құқығы.
Постреквизиттер: жоқ.
Пән оқыту мақсаты: мәжбүрлеп орындату

Название
дисциплины:
Исполнительное
производство по гражданским делам.
Объем в кредитах (ECTS): 5 кр. (2+1+0).
Пререквизиты: Гражданское
право РК;
Гражданское процессуальное право РК.
Постреквизиты: нет.
Цель
изучения
дисциплины:
изучение
исполнительного
законодательства
и

Name of discipline: Civil enforcement proceedings.
Amount of credits (ECTS): 5 cr. (2 + 1 + 0).
Prerequisites: Civil law of the Republic of
Kazakhstan; Civil procedural law of the Republic of
Kazakhstan.
Post requisites: no.
The purpose of the discipline: the study of executive
law and law enforcement in enforcement bodies and
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Head of the educational program: Master of
Juridical Sciences, senior-lecturer N.R. Maksatov

органдарында және соттарда атқарушылық іс
жүргізу заңнамасын және құқық қолданушылық
тәжірибені меңгеру.
Қысқаша мазмұны: Атқарушылық іс жүргізу
қазіргі
таңда
доктриналды,
норма
шығармашылық және құқық қолданушылық
аспектілерде біртұтас заңи құрылым ретінде
түсіндіріледі. Қолданыстағы ҚР АПК-ге сәйкес
соттардан олар қабылдаған сот актілерін және
өзге атқарушылық құжаттардың орындауын
қамтамасыз ету жөніндегі тікелей міндеттер
алынып тасталған. Соттардың міндеті құқықтық
дауды шешу және сот актісін шығару, сонымен
қатар оның қатысушыларының бірі шағым және
арыз берген жағдайда атқарушылық іс жүргізу
процесіне бақылау жасау болып табылады.
Сондықтан
Каспий
университетінде
атқарушылық іс жүргізу тек азаматтық іс жүргізу
курсымен ғана емес, материалдық құқықпен де
байланысты, дербес пән ретінде оқытылады.
Күтілетін оқу нәтижелері: «Азаматтық істер
бойынша атқарушылық іс жүргізу» оқу
бағдарламасын меңгеру нәтижесінде студент
аталған пәннің біліміне еркін ие болады; ұлттық
заңнама нормаларын талдау жөнінде біліктілігін
көрсетуге
қабілетті;
нақты
құқықтық
ситуациялар бойынша шешімдер қабылдауға
қатысты дағдыларды қолдана алады.
Білім: атқарушылық іс жүргізудің мәні,
мазмұны, негізгі ұғымдары; атқарушылық іс
жүргізу органдары;
сот
орындаушысына
қойылатын талаптар; жекелеген шешімдер
орындау ерекшеліктері.
Іскерлігі: атқарушылық іс жүргізудің негізгі
ұғымдарын сауатты қолдана білу; атқарушылық
іс-әрекеттерді
жасау
барысында
құқық
нормаларын талдау, түсіндіру және дұрыс
қолдану; заңнамаға қатаң сәйкестікте құқықтық
іс әрекеттер жасау және шешім қабылдау.
Дағдысы: сот орындаушысының қызметін
реттейтін нормативтік, өзге құқықтық актілермен
жұмыс; борышкердің мүлкінен өндіріп алу.
Құзыреттер: жалпымәдени құзыреттер (ЖҚ):
ЖҚ-1.
Өзінің
болашақ
мамандығының

правоприменительной практики в органах
принудительного исполнения и судах.
Краткое содержание:
Исполнительное производство понимается в
настоящее
время
в
доктринальном,
нормотворческом
и
правоприменительном
аспектах как целостное юридическое образование
и относящееся к сфере действия исполнительной
власти. Согласно действующему ГПК РК с судов
сняты
непосредственные
обязанности
по
обеспечению
исполнения
принятых
ими
судебных актов и других исполнительных
документов. Задача судов заключается в
разрешении правового конфликта и вынесении
судебного акта, а также контроле за процессом
исполнительного производства при подаче жалоб
и заявлений одним из его участников. Поэтому в
Каспийском
университете
исполнительное
производство изучается как самостоятельный
предмет, связанный не только с курсом
гражданского процесса, но также и с
материальным правом.
Ожидаемые
результаты
изучения:
по итогам освоения учебной программы «Исп
олнительное производство по гражданским делам»
студент
свободно владеет знаниями
данной дисциплины; способен проявить умени
я
в части анализа норм национального
законодательства; применить навыки относител
ьно принятия решений по конкретным правов
ым ситуациям.
Знания: сущность, содержание, основные
понятия исполнительного производства; органы
исполнительного
производства;
требования,
предъявляемые к судебному исполнителю;
особенности исполнения отдельных решений.
Умения: грамотно оперировать основными
понятиями
исполнительного
производства;
анализировать, толковать и правильно применять
нормы права при совершении исполнительных
действий; принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законодательством.
Навыки: работы с нормативными, иными
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courts.
Summary:
Enforcement proceedings are currently understood in
the doctrinal, rule-making and law enforcement aspects
as a holistic legal education and related to the scope of
the executive branch. According to the current Code of
Civil Procedure of the Republic of Kazakhstan, direct
duties on the enforcement of judicial decisions and
other executive documents adopted by them have been
removed from the courts. The task of the courts is to
resolve a legal conflict and issue a judicial act, as well
as to monitor the enforcement process when submitting
complaints and statements by one of its participants.
Therefore, at Caspian University, enforcement
proceedings are studied as an independent subject,
connected not only with the course of the civil process,
but also with substantive law.
Expected results of the study: according to the results
of mastering the curriculum “Enforcement proceedings
in civil cases”, 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 legal situations.
Knowledge: essence, content, basic concepts of
enforcement proceedings; enforcement proceedings;
requirements for a bailiff; features of the execution of
individual decisions.
Abilities: competently handle the basic concepts of
enforcement proceedings; analyze, interpret and
correctly apply the rule of law in the performance of
executive actions; make decisions and perform legal
actions in strict accordance with the law.
Skills: work with normative and other legal acts,
documents regulating the activities of a bailiff;
collection of debtor's property.
Competencies:
GENERAL CULTURAL (CC):
OK-1. Recognizes the social significance of his future
profession, has a sufficient level of professional legal
awareness;
OK-2. Able to conscientiously fulfill professional
duties, comply with the principles of ethics of a lawyer;
OK-3. He owns a culture of thinking, is capable of
generalizing, analyzing, perceiving information, setting

әлеуметтік маңыздылығын түсіну, құқықтық
түсінудің жоғары білімдік деңгейін меңгеру;
ЖҚ-2. Өзінің қызметтік міндеттерін адал
орындауды білу, заңгердің мәдени қағидаларын
қолдану;
ЖҚ-3. Мәдени ойлау қабілеттілігімен ие болу,
оның белгілі бір дәрежеге жету мақсатына оны
таңдау, толығымен талдау қабілеттілігімен ие
болу;
ЖҚ-4. Логикалық дұрыс, анық, нақты жазбаша
және ойлау қабілеттілігін дұрыс жеткізе білу;
ЖҚ-7. Өзін өзі дамытуға тырысу, өзінің білімі
мен деңгейін көтермелеуге тырысу;
ЖҚ-9. Әлеуметтік маңызы бар сұрақтар мен
процестерді шешуде талдау қабілеттілігіне ие
болу;
кәсіби құзыреттер (КҚ):
КҚ-2. Құқықтық мәдениет және құқықтық ойлау,
құқықтық сананың негізіне сай қызметтік
қабілеттілігін игере білу;
КҚ-3.
Құқық
субъектілерінің
заңнаманы
сақтауды қамтамасыз ету;
КҚ-4. Заңға сәйкес шешім қабылдау және
құқықтық әрекеттер жасау;
КҚ-5. Нормативтік құқықтық актілерді қолдана
білу, қызметтінде материалдық және процестік
құқықтың нормаларын іске асыра білу;
КҚ-6. Жағдайлар мен фактілерді құқықтық
дұрыс саралай білу;
КҚ-7.
Құқықтық
құжаттарды
дайындау
қабілеттілігіне ие болу ;
КҚ-13. Құқықтық және басқада құжаттарды
толтыру
барысында
өзінің
қызметтік
қабілеттілігін пайдалана білу;
КҚ-15 Әр түрлі құқықтық актілерді талқылау
қабілеттілігіне ие болу
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Максатов Н.Р.

правовыми
актами,
документами,
регулирующими
деятельность
судебного
исполнителя; обращения взыскания на имущество
должника.
Компетенции:
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМИ (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;
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;
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ
(ПК):
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
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goals and choosing ways to achieve it;
OK-4. Able to logically correctly, reasonedly and
clearly build oral and written speech;
OK-7. strives for self-development, improving their
skills and mastery;
OK-9. Able to analyze socially significant problems
and processes;
PROFESSIONAL COMPETENCIES (PC):
PC-2. Able to carry out professional activities on the
basis of a developed legal consciousness, legal thinking
and legal culture;
PC-3. Able to ensure compliance with legislation by
legal entities;
PK-4. Able to make decisions and perform legal
actions in strict accordance with the law;
PC-5. Able to apply regulatory legal acts, implement
the norms of substantive and procedural law in
professional activities;
PK-6. Able to legally qualify facts and circumstances;
PK-7. He has skills in preparing legal documents;
PK-13. Able to correctly and fully reflect the results of
professional activities in
legal
and other
documentation;
PK-15 Able to interpret various legal acts
Program Manager: Doctor of Law, Acad. prof.
Akimbekova S.A.

AIIZhK
3309 /
PDGD
3309/ PDCC
3309

Пән аталуы:Азаматтық істер бойынша ісжүргізу
құжаттары.
Кредит саны (ECTS): 5 кр. (2+1+0).
Пререквизиттер: ҚРАзаматтық құқық, ҚР
азаматтық іс жүргізу құқығы.
Постреквизиттер:жоқ.
Пән оқыту мақсаты: студенттердің іс жүргізу
құжат нысаны мен мазмұны жағынан қандай
болуы тиістігін ұғынуы, іс жүргізу қүжаттарын
сауатты құрастыра білу, сондай-ақ құжаттарды
тәжірибеде қолдана отырып, жұмыс істей алу.
Қысқаша мазмұны: «Азаматтық істер бойынша
процессуалдық құжаттар»пәні жоғары заң оқу
орындарында оқытылатын элективті пәндердің
бірі болып табылады. Оның мазмұнына: іс
жүргізу құжаттарыдың түсінігі; іс жүргізу
құжаттарды құрастырудың маңызы және
қағидаттары; соттың бірінші, апелляциялық,
кассациялық сатыларында іс жүргізу кезінде
құрастырылатын құжаттар;
сот актілерін
жаңадан ашылған немесе жаңа мән-жайлар
бойынша
қайта
қарау
барысында
құрастырылатын құжаттар; жоғалған сот ісін
немесе атқарушылық іс жүргізуді қалпына
келтіру бойынша
іс
жүргізу бойынша
құжаттарды құрастыру.
Күтілетін
оқу
нәтижелері:
студенттердіңазаматтық істер бойынша сотқа
дейінгі және сотта іс жүргізу барысында пайда
болатын
жағдайларды сыни бағалауға
дағдылану, тәжірибелік сұрақтарға дұрыс
жауаптарды іздеу және табуға бейімділік,
қажетті процестік құжаттарды заңи сауатты
рәсімдеу.
Пәнді оқу нәтижесінде студент иеленеді:
Білім:
1. «Азаматтық істер бойынша процессуалдық
құжаттар» пәнінің маңызы, мазмұны, негізгі
түсініктер мен пәннің санаттары туралы;
2. болашақ заңгерлердің азаматтық істер

акты
Руководитель программы: д.ю.н., акад. проф.
Акимбекова С.А.
Название
дисциплины:
Процессуальные
документы по гражданским делам.
Объем в кредитах (ECTS): 5 кр. (2+1+0).
Пререквизиты:Гражданское
право
РК,
Гражданское процессуальное право РК.
Постреквизиты: нет.
Цель изучения дисциплины:«Процессуальные
документы по гражданским делам» состоит в
формировании у студентов знаний норм и
институтов гражданского процессуального права,
а также в выработке
навыков составления
процессуальных документов, используемых при
рассмотрении гражданских дел, пересмотре
судебных постановлений.
Краткое
содержание:«Процессуальные
документы по гражданским делам» – один из
важных предметов, предусмотренных учебным
планом юридического вуза для привития
студентам
навыков
по
составлению
процессуальных документов. Данная дисциплина
охватывает следующие темы: понятие, сущность,
принципы
составления
процессуальных
документов по гражданским делам; составления
процессуальных документов в суде первой,
апелляционной и кассационной инстанциях;
составления процессуальных документов при
рассмотрения гражданских дел по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам;
составления процессуальных документов при
производстве по восстановлению утраченного
судебного или исполнительного производства.
Ожидаемые
результаты
изучения:
приобретение студентами определенных навыков
критической оценки ситуаций возникающих в
ходе досудебного и судебного производства
гражданских дел, умение искать и находить
правильные ответы на практические вопросы,
юридически
грамотно
оформлять
соответствующие процессуальные документы.
В результате изучения
дисциплины студент
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Name of discipline: Procedural documents on civil
cases.
Amount of credits (ECTS): 5 cr. (2 + 1 + 0).
Prerequisites: Civil Law of the Republic of
Kazakhstan, Civil Procedure Law of the Republic of
Kazakhstan.
Post requisites: no.
The purpose of studying the discipline: “Procedural
documents in civil cases” is to build students'
knowledge of the norms and institutions of civil
procedural law, as well as to develop skills in drafting
procedural documents used in considering civil cases,
and reviewing court decisions.
Summary: “Procedural documents in civil cases” is
one of the important subjects stipulated by the
curriculum of a law school for instilling students with
skills in drafting procedural documents. This discipline
covers the following topics: concept, essence,
principles of compilation of procedural documents in
civil cases; drafting procedural documents in the court
of first instance, appeal and cassation; drafting
procedural documents when considering civil cases on
newly discovered or new circumstances; drafting
procedural documents in proceedings for the
restoration of lost judicial or enforcement proceedings.
Expected results of the study: the acquisition by
students of certain skills for a critical assessment of
situations arising during the pre-trial and judicial
proceedings of civil cases, the ability to seek and find
the right answers to practical questions, legally
competently draw up relevant procedural documents.
As a result of studying the discipline, the student must
acquire:
Knowledge:
1. on the nature, content, basic concepts and categories
of the discipline "Procedural documents on civil
cases";
2. on the procedure for processing procedural
documents and their details;
3. on the content of procedural documents;

бойынша іс жүргізу құжаттарын
дұрыс
құрастыру және толтыру аясындағы құқықтық
мәдениетін және сауатын кеңейту;
3.Қазақстан Республикасында азаматтық істер
бойынша іс жүргізу құжаттарын
дұрыс
құрастыру және толтыру қызметін реттейтін,
қолданыста жүрген заңнамаларды жетік үйрету;
4. азаматтар мен мекемелерге әртурлі
құқықтық көмек көрсету барысында теориялық
және тәжрибелік білімдерін қолдануға бейімділік
қалыптастыру.
Іскерлігі:
1. азаматтық іс жүргізу бойынша қолданылатын
заң терминологиясын еркін қолдану;
2. сот тәжірибесін саралай білу;
3. процестік құжаттарды дұрыс және сауатты
құрастыра білу.
Дағдысы:
1.нормативті-құқықтық актілердің мәтінімен өз
бетінше жұмыс жасау;
2. азаматтық іс жүргізу заңнамаларының
теориялық және тәжірибелік мәселелерін өз
бетінше саралау және анықтау;
3.азаматтық
іс
жүргізу
заңнамаларының
нормаларын қолдану мәселелерін өз бетінше
шешу.
Құзыреттілігі: жалпымәдени құзіреттілік:
1.
болашақ мамандығының әлеуметтік
маңыздылығын сезіну,
кәсіби құқықтық
сананың қажетті деңгейін иелену;
2. кәсіби міндеттерді абыройлы орындауға
қабілеттілік, заңгер этикасы қағидаттарын
сақтау;
3. ойлау мәдениетін иелену, мәліметтерді
тұжырымдау, саралау, қабылдау, мақсат қою
және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілеті;
4. ауызша және жазбаша баяндамаларын ақылға
қонымды, негізді және анық құрастыру;
5. мінез-құлық мәдениетін иелену, ұжымда
қызметтестерімен ұйымдастыққа, бірге қызмет
етуге дайындық;
6. жемқорлық мінез-құлыққа түбегейлі қарсылық
таныту, құқық пен заңға құрмет көрсету;
7. үнему даму, кәсиби шеберлік пен

должен приобрести:
Знания:
1. о сущности, содержании, основных понятиях и
категориях
дисциплины
«Процессуальные
документы по гражданским делам»;
2. о порядке оформления процессуальных
документов и их реквизиты;
3. о содержании процессуальных документов;
4. о порядке осуществления делопроизводства
при оформлении юридических документов;
Умения:
1.
владеть
юридической
терминологией,
используемой в гражданских процессуальных
документах;
2. анализа судебной практики;
3. грамотное и правильное составления
юридических документов.
Навыки:
1. навыки анализа нормативного материала;
2. применения нормативного материала при
составлении юридических документов;
3. применения нормативного материала при
составлении
гражданских
процессуальных
документов.
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;
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4. On the procedure for conducting paperwork when
drawing up legal documents;
Be able to:
1. own the legal terminology used in civil procedural
documents;
2. analysis of judicial practice;
3. competent and proper drafting of legal documents.
Skills:
1. skills in the analysis of regulatory material;
2. the use of regulatory material in the preparation of
legal documents;
3. the use of regulatory material in the preparation of
civil procedural documents.
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 and
mastery;
able to use the basic principles and methods of the
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;

машықтылығын арттыруға ұмтылу;
8. гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық
ғылымдар бойынша алынған білімдер мен
әдістерді кәсіби қызметінде пайдалану;
9. әлеуметтік мәндегі мәселелер мен үрдістерді
саралау қабілеті;
10. заманауи мәліметтендірілген қоғамдағы
мәліметтердің маңызы мен мәнін түсіну, бұл
үрдіспен байланысты
қауіптіліктерді білу,
мәліметтену қауіпсіздігінің негізгі талаптарын
сақтау, сонымен қатар, мемлекеттік құпияларды
сақтауда;
11. мәліметтерді алу, сақтау, өңдеудің негізгі
әдіс-тәсілдерін, құралдарын игеру, мәліметтерді
басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс
істеу дағдысын иелену;
12.
ауқымды
компьютер
желісіндегі
мәліметтермен жұмыс істей білу;
13. шет тілінде кәсіби қарым-қатынасқа түсудің
қажетті дағдыларын иелену.
кәсіби құзіреттілік:
заң шығару қызметінде:
өз кәсіби қызметіне сәйкес нормативті-құқықтық
актілерді
шығару
барысында
қатысуға
қабілеттілік;
құқыққолдану қызметінде:
кәсіби қызметін дамыған құқықтық сана,
құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет
негізінде жүзеге асыруға қабілеттілік;
құқық субъектілерінің заңнамаларды сақтау
қабілетін қамтамасыз ету;
заңмен дәл сәйкес заңи әрекеттер атқару және
шешім қабылдау қабілеті;
нормативті-құқықтық актілерді қолдану қабілеті,
адвокаттық
қызметте
материалдық
және
процестік құқық нормаларын іске асыру;
деректер мен мән-жайларды заңи дұрыс саралау
қабілеті;
адвокаттық сұратып алу және әр түрлі өтінімдер
бойынша процестік құжаттарды дайындау
дағдысына иелену.
сараптамалық-кеңестік қызметінде:
нормативті-құқықтық актілердің жобасына заңи
сараптама жасауға қатысуға дайын болу,

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 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
адвокатской
деятельности;
способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
владеет навыками подготовки процессуальных
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able to work with information in global computer
networks;
owns the necessary skills for professional
communication in a foreign language;
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 advocacy;
able to legally qualify facts and circumstances;
owns skills in preparing procedural documents,
lawyer's requests and various petitions;
in expert advisory activities:
I am 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;
able to interpret various legal acts;
able to give qualified legal opinions and advice in the
field of professional 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: master of law, Senior Lecturer
Kambarova N.Sh.

сонымен қатар,
жемқорлықты айқындауға
қажетті жағдайларды тудыруға бейімдейтін
жағдайларды анықтау мақсатында;
әр
түрлі
нормативті-құқықтық
актілерді
түсіндіру қабілеті;
кәсіби қызметі аясында білікті заңи қортындылар
мен кеңестер беру қабілеті.
Бұл мақсаттар студенттерді кез келген кәсіби
ортаға беймдендірудің алғышарттары бола
тұрып,
кәсіби
және
жалпымәдени
(мамандандырылған)
құзыреттілікті
қалыптастыруға бағытталған.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор лектор
Қамбарова Н.Ш.
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TKK 4314 /
ZPP 4314/
CRP 4314

Пән аталуы: Тұтынушылардың құқықтарын
қорғау.
Кредит саны (ECTS): 5 кр. (2+1+0).
Пререквизиттер: ҚР азаматтық құқығы (жалпы
бөлім), ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлімі),
Кәсіпкерлік құқық.
Постреквизиттер: жоқ.
Пән оқыту мақсаты: мемлекет аумағында
тұтынушылардың құқығын қорғауды қамтамасыз
етуді тиімді және қол жетімді етуге жағымды
мүмкіндіктер туғызу; тұтынушыларды, олардың
құқықтарын
қорғау мәселелері
бойынша
хабардар етіп, құқықтық сауаттылығы деңгейін
көтеру; мемлекет аумағында ұсынылатын
тауарлардың (жұмыстың, қызметтің) сапасын
көтеруге ынталандыру.
Қысқаша
мазмұны:
«Тұтынушылардың
құқықтарын қорғау» пәні
тұтынушылардың
қатысуымен
қалыптасатын
қатынастарды
реттейтін құқықтық нормалардың жиынтынан
тұрады. Сонымен қатар, тұтынушылардың
қатысумен қалыптасқан қатынастар негізінен
жеке-құқықтық сипатта болатындықтан, сөзсіз,

документов, адвокатских запросов и различных
ходатайств;
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
профессиональной 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., сеньор
лектор Камбарова Н.Ш.
Название
дисциплины:
Защита
прав
потребителей.
Объем в кредитах (ECTS): 5 кр. (2+1+0).
Пререквизиты:Гражданское право РК (общая
часть), Гражданское право РК (особенная часть),
Предпринимательское право.
Постреквизиты: нет.
Цель
дисциплины
«Защита
прав
потребителей»
заключается
в
изучении
студентами основных положений казахстанского
и зарубежного законодательства о защите прав
потребителей,
приобретении
студентами
теоретических знаний и практических навыков
применения норм о защите прав потребителей.
Краткое содержание:Дисциплина «Защита прав
потребителей» представляет собой совокупность
правовых норм, регулирующих отношения с
участием потребителей. В сфере защиты прав
потребителей возникают самые различные
отношения
–
гражданско-правовые,
административно-правовые,
гражданские
процессуальные и др. Вместе с тем, поскольку
отношения с участием потребителей, в основном,

193

Name of discipline: Consumer rights' protection
Amount of credits (ECTS): 5 cr. (2 + 1 + 0).
Prerequisites: Civil law of the Republic of Kazakhstan
(general part), Civil law of the Republic of Kazakhstan
(special part), Business law.
Post requisites: no.
The purpose of the discipline "Consumer Protection" is
to study the basic provisions of Kazakhstan and foreign
legislation on consumer protection by students, the
acquisition of theoretical knowledge and practical
skills of applying consumer protection standards by
students.
Summary: The discipline "Consumer Protection" is a
set of legal rules governing relations with the
participation of consumers. In the field of consumer
protection, a wide variety of relationships arise - civil
law, administrative law, civil procedural, etc. However,
since relations with consumers are mainly private-legal
in nature and are predominant, consumer protection
should be considered as an institution of civil law.
The expected results of studying the discipline
"Consumer Protection" is as follows: to understand the
legislation of the Republic of Kazakhstan on the

тұтынушылардың
құқықтарын
қорғауды
азаматтық құқықтың бір институты ретінде
қарастырған жөн.
Күтілетін оқу нәтижелері: Тұтынушылардың
құқықтарын қорғау саласындағы заңдылықтарды
білу, тұтынушылар құқығын қорғау тарихының
дамуы,ондағы қатынас шарт еркіндігі, азаматтық
айналымның қатысушыларының теңдігі, жеке
қатынастарға ешкімнің қол сұқпаушылығы,
азаматтық құқықтарды кедергісіз жүзеге асыру,
бұзылған
құқықтарды
сотта
қорғауды
қамтамасыз ету, заңдылық қағидалары негізінде
қалыптасады. Құқықтық сипаттағы құжаттарды
жоғары деңгейде жасай білу меннормативті
актілерге
құқықтық
сараптама
жасау,тұтынушының құқығын қорғауда білікті
заңды қорытынды беруі мен оның қолданылуын
қадағалау,
Білім: тұтынушылардың құқығын қорғауды
құқықтық реттеуді дамыту және негізгі даму
заңдылықтарын зерттеу; қазақстандық және
шетелдік тұтынушылардың құқығын қорғау
туралы заңнамларды салыстырмалы саралау
өткізу;
Іскерлігі: 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.
Дағдысы:
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

носят частно-правовой характер и являются
преобладающими, защиту прав потребителей
следует
рассматривать
как
институт
гражданского права.
Ожидаемые результаты изучения дисциплины
«Защита прав потребителей» заключается в
следующем:
понимать
Законодательство
Республики
Казахстан
о
защите
прав
потребителей; историю возникновения и развития
движения в защиту прав потребителей;
потребительские договоры. Различать особенности
договоров бытового подряда, договоров перевозки
в системе потребительских договоров, договоров
по оказанию туристских услуг; договоров об
оказания рекламных услуг и т.д.. Студенты должны
определять взаимосвязь изучаемого курса с
другими
гражданско-правовыми
дисциплинами.Должны на высоком уровне
разрабатывать документы правового характера,
осуществлять правовую экспертизу нормативных
актов, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в области защиты
прав потребителей.
знать:содержание
нормативных
правовых
актов и теоретических подходов, определяющих
область по защите прав потребителей, понимать
их значение для реализации права
в
профессиональной деятельности;
уметь:работать с нормативными правовыми
актами, включая международно-правовые акты,
имеющие
непосредственное
отношение
к
регулированию защиты прав потребителя в
РК;толковать и применять законы и другие
нормативные правовые акты; находить и
анализировать нормативные положения по
рассматриваемым
вопросам,
соотносить
нормативно-правовые
акты,
регулирующие
отношения с участием граждан-потребителей, по
их юридической силе;пользоваться методами
сбора нормативной и фактической информации,
имеющей значение для реализации правовых
норм
в
соответствующих
сферах
профессиональной
деятельности,
а
также
методами анализа судебной практики;
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protection of consumer rights; the history of the
emergence and development of the consumer
protection movement; consumer contracts. Distinguish
features of household contracts, transportation
contracts in the system of consumer contracts,
contracts for the provision of tourist services;
agreements on the provision of advertising services,
etc. Students should determine the relationship of the
course with other civil law disciplines. They must
develop documents of a high-level nature, carry out
legal due diligence of normative acts, provide qualified
legal opinions and advice in the field of consumer
protection .
know: the content of normative legal acts and
theoretical approaches that define the field of consumer
protection, to understand their importance for the
implementation of law in professional activities;
be able to: work with regulatory legal acts, including
international legal acts, which are directly related to the
regulation of consumer protection in the Republic of
Kazakhstan; interpret and apply laws and other
regulatory legal acts; find and analyze regulatory
provisions on the issues under consideration, correlate
regulatory legal acts regulating relations with the
participation of citizens-consumers by their legal force;
use methods of collecting regulatory and factual
information relevant to the implementation of legal
norms in the relevant areas of professional activity, as
well as methods of analysis of judicial practice;
have 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 "Consumer
Protection", should have the following:
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;

және қалыпты материалдарды қолдануда; сот
тәжіриебесін
теоретикалық
білімге
байланыстыра қолдана алу қажет.
Студенттер «Тұтынушылар құқығын қорғау»
пәнін оқуда келесі құзыретке ие болуы керек;
Жалпымәдени құзыреттілікке;
- кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу
құқықтарын қолдану;
- заңгердің этика қағидасын сақтау,\
- құқық қолдау қызметі үшін әдістемелік
базаны қолдана білу, талдау, өз алдына жекеше
зерттеу білу;
- құқықтық нормаларды дұрыс талқылай білуі,
- кәсіптік қызметтің және оның нысананы
қалыптастырумен байланысты есептеу мен
ақпараттық процестерді зерттеу, моделдеу және
талдау әдістерінде;
- сонымен қатар, салыстырмалы зерттеу және
тұтыну
сараптамасын
жүргізу
арқылы;
тұтынушылардың құқығын қорғау органдарына
өзекті мәселелерді шешуге ықпал ету;
- пайдаланушының бағдарламалық жүйемен
интерфейс
ұйымдастыруының
негізгі
принциптерін сақтау;
-еліміздің тұтыну нарқында жұмыс жасап
жүрген шаруашылық субъектілернің құқықтық
сауаттылығының деңгейін арттыру;
-тұтынушыларды сапасыз тауарлардан (жұмыс,
қызмет) қорғауды қамтамасыз ету;
-Тұтынушылардың
құқықтарын
қорғау
саласында әр алуан қатынастар туындайды азаматтық-құқықтық,
әкімшілік-құқықтық,
азаматтық іс жүргізушілік
Біліктілік құрзытреттілігі;
құқықшығарушылық құзыреттерінде;
-өз кәсіби біліктіліг саласындағы нормативтіқұқықтық актілердің заңға сәйкесжасалуында
қатысу қабілеті;
құқыққабылдаушылық құзыреттілігінде;
-құқықтық ойлау мен құқықтық саналықпен
және мәдениетпен кәсіби қызметтерін жүргізу
қабілеттілігі;
-құқық
субъектілерінің
заңдылықтарды
сақтауын қамтамасыз ету қабілеттілігі;

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 «Защита прав
потребителей»,
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
информацией;
 способен работать с информацией в
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• 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;
• 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;

-нақты заңға сәйкес шешімдер қабылдау мен
әрекеттер жасауы;
-нормативті актілерді қабылдау, материальдық
және процессуальдық құқық нормаларын өз
қызметтерінде жүзеге асыру;
-фактілер мен жағдайларды заң негізінде дұрыс
топтастыру қабілеттілігі;
Заңдылық құжаттарын дайындау қабілеттерінің
болуы мен оны жетілдіру.
Сараптама-кеңес беру құзыреттілігінде;
-нормативті-құқықтық
актілердің
қабылдануындағы
жүргізілген
заңды
срааптамаларды жүргізуге қабілеттілігі және
оның
ішінде
коррупцияның
барлығын
дәлелдеуші көрсету шарты болатын ережелерді
қабылдау құзыреттілігі;
-әр түрлі құқықтық актілерді түсіндірудегі
құзыреттілігі;
- профессионалдық міндеттерді адал орындау;
нормативтік құқықтық актілерді қолдануда
қабілетті болуы,
-ҚР заңдарының нормаларын қолдана отырып,
тәжірибелік есептер шығара білу қабілеттері;
- нақытланған құқықтық қызметтерде білікті
мамандандырылған заңды қорытындылар мен
кеңестер беру қабілеттілігі;
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.

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: к.ю.н., ассоц.
профессор Романовская С.Ю.

196

• 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: Ph.D., Associate Professor
Romanovskaya S.Y

AIZhP 4314
/ PGP 4314/
WCP 4314

Пән аталуы:Азаматтық іс жүргізу бойынша
практикум.
Кредит саны (ECTS): 5 кр. (2+1+0).
Пререквизиттер: ҚР Азаматтық құқығы, ҚР
Азаматтық іс жүргізу құқығы.
Постреквизиттер: жоқ.
Пән оқыту мақсаты: студенттерде азаматтық
сот ісін жүргізу және азаматтық құқық пен
заңмен қорғалатын мүдделерді сотта қорғау
механизімін жүзеге асыру саласында жан-жақты
және терең теориялық білім қалыптастыру.
Қысқаша мазмұны: Азаматтық істердің
ведомстволық бағыныстылығы және соттылығы;
Соттың бірінші инстанциясында іс жүргізу;
Талап және соттың бірінші инстанциясында іс
қозғау; Талапқа құқықтылық, талап қоюға және
талапты қанағаттандыруға құқықтылық; Істі сот
талқылауына
дайындау;
Соттың
бірінші
инстанциясында іс жүргізу: сот талқысы; Соттың
бірінші инстанциясының актілері; Сот актілерін
қайта қарау бойынша іс жүргізу: апелляциялық
сатыдағы сотта іс жүргізу; кассациялық
сатыдағы сотта іс жүргізу; сот актілерін жаңадан
ашылған немесе жаңа мән-жайлар бойынша
қайта қарау жөнінде іс жүргізу.
Күтілетін
оқу
нәтижелері:
тәжірибелік
мысалдарды шешу және сот тәжирибесін саралау
барысында процессуалдық және материалдық
құқық нормаларын дұрыс қолдана білу.
Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студент
иеленеді:
Білім:
1. ведомстволықты, соттылықты, азаматтық
процестегі мамандандырылған соттарды анықтау
критерийлерін;
2. адвокаттың
азаматтық
істі
қозғауға
қатысуының процестік тәртібін;
3. дәлелдеу рәсімі, дәлелдемелерді жинау және
сотқа тапсыру тәртібін;
4. соттың бірінші, апелляциялық, кассациялық
инстанцияларындағы процестік әрекеттердін
қалыптарын;
5. сот актілерін шағымдау тәртібін.
Іскерлігі:

Название
дисциплины:
Практикум
по
гражданскому процессу.
Объем в кредитах (ECTS): 5 кр. (2+1+0).
Пререквизиты:
Гражданское
право
РК,
Гражданское процессуальное право РК.
Постреквизиты: нет.
Цель: формирование у студента комплекса
всесторонних и глубоких теоретических знаний в
области гражданского судопроизводства и
реализации
механизма
судебной
защиты
гражданских прав и охраняемых законом
юридических интересов.
Содержание дисциплины: подведомственность
и подсудность гражданских дел; производство в
суде первой инстанции: иск и возбуждение дела в
суде первой инстанции. Право на иск, право на
предъявление иска и право на удовлетворение
иска.
Подготовка
дела
к
судебному
разбирательству. Производство в суде первой
инстанции: судебное разбирательство. Акты суда
первой инстанции. Пересмотр судебных актов
вышестоящими
судами:
апелляционное
производство.
Пересмотр судебных актов
вышестоящими
судами:
кассационное
производство.
Пересмотр судебных актов
вышестоящими судами: надзорное производство.
Пересмотр вступивших в законную силу
судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Ожидаемые
результаты
изучения
дисциплины: правильное
применение норм
материального и процессуального права, решая
практические задачи и анализируя судебную
практику. В результате освоения дисциплины
студент должен приобрести:
Знания:
1. о критериях определения подведомственности,
подсудности
и
специализации
судов
в
гражданском процессе;
2. о процессуальном порядке возбуждения
гражданского дела адвокатом;
3. о процедуре доказывания, порядке сбора и
представления доказательств в суд;
4. о стандарте процессуальных действий в суде

197

Name of discipline: Workshop on civil procedure.
Amount of credits (ECTS): 5 cr. (2 + 1 + 0).
Prerequisites: Civil Law of the Republic of
Kazakhstan, Civil Procedure Law of the Republic of
Kazakhstan.
Post requisites: no.
Purpose: the formation of a student’s complex of
comprehensive and deep theoretical knowledge in the
field of civil proceedings and the implementation of the
mechanism of judicial protection of civil rights and
legal interests protected by law.
The content of the discipline: jurisdiction and
jurisdiction of civil cases; proceedings in the court of
first instance: lawsuit and institution of proceedings in
the court of first instance. The right to claim, the right
to sue, and the right to satisfy a claim. Preparing the
case for trial. Proceedings in the trial court: trial. Acts
of the court of first instance. Revision of judicial acts
by higher courts: appeal proceedings. Revision of
judicial acts by higher courts: cassation proceedings.
Revision of judicial acts by higher courts: supervisory
review. Revision of the entered into force of judicial
acts on newly discovered circumstances.
Expected results of studying the discipline: the
correct application of substantive and procedural law,
solving practical problems and analyzing judicial
practice. As a result of mastering the discipline, the
student must acquire:
Knowledge:
1. on the criteria for determining jurisdiction,
jurisdiction and specialization of courts in civil
proceedings;
2. on the procedural procedure for initiating a civil case
by a lawyer;
3. on the procedure of proof, the procedure for
collecting and presenting evidence to the court;
4. on the standard of procedural actions in the court of
first, appeal and cassation;
1. On the procedure for appealing judicial acts.
Be able to:
1. competently operate with the basic concepts and
categories of the institution of evidence;
2. analyze the legal facts, documents, circumstances
and on the basis of the analysis establish the subject of

1. дәлелдеу институтының негізгі түсініктері
мен санаттарын сауатты қолдану;
2. заңды
деректерді,
құжаттарды,
мәнжайларды саралай білу және оның негізінде
дәлелдеу пәні мен іс бойынша дәлелдемелердің
құрамын анықтау;
3. дәлелдеуде және дәлелдемелерді жинауда,
тапсыруда және дәлелдеу барысында процестік
және материалдық құқық нормаларын саралау,
түсіндіру және дұрыс қолдану;
4. заңға дәл сәйкес процестік әрекеттер атқару
және шешім қабылдау;
5. дәлелдемелерді алуға, тапсыруға және
бағалауға қажетті процестік құжаттарды дұрыс
құрастыру және ресімдеу;
Дағдысы:
1. дәлелдеу, дәлелдемелерді жинау, тапсыру
және қамтамасыз ету қызметтерін реттейтін
құжаттармен, нормативтиік және басқа да
актілермен жұмыс;
2. дәлелдемелерді жинау, тапсыру, қамтамасыз
ету
және
бағалауға
қажетті
процестік
құжаттарды құрастыру;
3. дәлелдемелерді саралау, қарау және бағалау,
сонымен қатар істердің жекелеген санаттары
бойынша;
4. дәлелдеу пәнін анықтау және сот талқысында
дәлелдемені бағалау.
Құзыреттілігі: жалпымәдени құзіреттілік:
1.
болашақ мамандығының әлеуметтік
маңыздылығын сезіну,
кәсіби құқықтық
сананың қажетті деңгейін иелену;
2. кәсіби міндеттерді абыройлы орындауға
қабілеттілік, заңгер этикасы қағидаттарын
сақтау;
3. ойлау мәдениетін иелену, мәліметтерді
тұжырымдау, саралау, қабылдау, мақсат қою
және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілеті;
4. ауызша және жазбаша баяндамаларын ақылға
қонымды, негізді және анық құрастыру;
5. мінез-құлық мәдениетін иелену, ұжымда
қызметтестерімен ұйымдастыққа, бірге қызмет
етуге дайындық;
6. жемқорлық мінез-құлыққа түбегейлі қарсылық

первой,
апелляционной
и
кассационной
инстанции;
6. о порядке обжалования судебных актов.
Умения:
1. грамотно оперировать основными понятиями и
категориями института доказывания;
2. анализировать юридические факты, документы,
обстоятельства и на основании анализа
устанавливать предмет доказывания и состав
доказательств по делу;
3. анализировать, толковать и правильно
применять
нормы
материального
и
процессуального права в процессе сбора,
представления доказательств и доказывания;
4. принимать решения и совершать юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законодательством;
5.
правильно
составлять
и
оформлять
процессуальные документы, необходимые для
получения,
представления
и
оценки
доказательств.
Навыки:
1. работы с нормативными, иными правовыми
актами,
документами,
регулирующими
деятельность
по
доказыванию,
сбору,
представлению и обеспечению доказательств;
2.
создания
процессуальных
документов,
необходимых
для
сбора,
представления,
обеспечения и оценки доказательств;
3. анализа, осмотра и оценки доказательств, в том
числе и по отдельным категориям дел;
4. определения предмета доказывания и оценки
доказательств в судебном заседании.
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;
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evidence and the evidence in the case;
3. analyze, interpret and correctly apply the norms of
substantive and procedural law in the process of
collecting, presenting evidence and evidence;
4. make decisions and perform legal actions in strict
accordance with the law;
5. correctly draw up and execute the procedural
documents necessary for obtaining, presenting and
evaluating evidence.
Skills:
1. work with normative and other legal acts, documents
regulating the activity of proving, collecting,
presenting and providing evidence;
2. the creation of procedural documents necessary for
the collection, presentation, provision and assessment
of evidence;
3. analysis, examination and assessment of evidence,
including in certain categories of cases;
4. determination of the subject of evidence and
assessment of evidence at the hearing.
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;
• able to understand the essence and importance of
information in the development of the modern

таныту, құқық пен заңға құрмет көрсету;
7. үнему даму, кәсиби шеберлік пен
машықтылығын арттыруға ұмтылу;
8. гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық
ғылымдар бойынша алынған білімдер мен
әдістерді кәсіби қызметінде пайдалану;
9. әлеуметтік мәндегі мәселелер мен үрдістерді
саралау қабілеті;
10. заманауи мәліметтендірілген қоғамдағы
мәліметтердің маңызы мен мәнін түсіну, бұл
үрдіспен байланысты
қауіптіліктерді білу,
мәліметтену қауіпсіздігінің негізгі талаптарын
сақтау, сонымен қатар, мемлекеттік құпияларды
сақтауда;
11. мәліметтерді алу, сақтау, өңдеудің негізгі
әдіс-тәсілдерін, құралдарын игеру, мәліметтерді
басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс
істеу дағдысын иелену;
12.
ауқымды
компьютер
желісіндегі
мәліметтермен жұмыс істей білу;
13. шет тілінде кәсіби қарым-қатынасқа түсудің
қажетті дағдыларын иелену.
кәсіби құзіреттілік:
заң шығару қызметінде:
өз кәсіби қызметіне сәйкес нормативті-құқықтық
актілерді
шығару
барысында
қатысуға
қабілеттілік;
құқыққолдану қызметінде:
кәсіби қызметін дамыған құқықтық сана,
құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет
негізінде жүзеге асыруға қабілеттілік;
құқық субъектілерінің заңнамаларды сақтау
қабілетін қамтамасыз ету;
заңмен дәл сәйкес заңи әрекеттер атқару және
шешім қабылдау қабілеті;
нормативті-құқықтық актілерді қолдану қабілеті,
адвокаттық
қызметте
материалдық
және
процестік құқық нормаларын іске асыру;
деректер мен мән-жайларды заңи дұрыс саралау
қабілеті;
адвокаттық сұратып алу және әр түрлі өтінімдер
бойынша процестік құжаттарды дайындау
дағдысына иелену.
сараптамалық-кеңестік қызметінде:

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
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
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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;
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 advocacy;
• able to legally qualify facts and circumstances;
• has the skills to prepare procedural documents,
lawyer's requests and various petitions;
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
the field of professional 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: Ph.D., Associate prof. Tlegenova
F.A.

нормативті-құқықтық актілердің жобасына заңи
сараптама жасауға қатысуға дайын болу,
сонымен қатар,
жемқорлықты айқындауға
қажетті жағдайларды тудыруға бейімдейтін
жағдайларды анықтау мақсатында;
әр
түрлі
нормативті-құқықтық
актілерді
түсіндіру қабілеті;
кәсіби қызметі аясында білікті заңи қортындылар
мен кеңестер беру қабілеті.
Бұл мақсаттар студенттерді кез келген кәсіби
ортаға беймдендірудің алғышарттары бола
тұрып,
кәсіби
және
жалпымәдени
(мамандандырылған)
құзыреттілікті
қалыптастыруға бағытталған.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор лектор
Қамбарова Н.Ш.
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Пән атауы: Азаматтық процестегі дәлелдемелер
және дәлелдеу.
Кредиттер саны (ECTS):3 кр. (1+1+0).
Пререквизиттер: Азаматтық құқық (Жалпы
бөлім), Азаматтық құқық (Ерекше бөлім), ҚР
азаматтық іс жүргізу құқығы.
Постреквизиттер: жоқ.
Пән
оқыту
мақсаты:
«дәлелдеме»,«дәлелдеу»,«дәлелдеудің
процессуалды
нысаны»
«дәлелдеу
пәні»
ұғымдарының мәні жөнінде
студенттерде
саналы түсінік, дәлелдемелер түрлері жөнінде
білім, оларға қойылатын талаптар, дәлелдеу
тәсілдері
және
олардың
анықталатын

юридические действия в точном соответствии с
законом;
способен применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального
права
в
адвокатской
деятельности;
способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
владеет навыками подготовки процессуальных
документов, адвокатских запросов и различных
ходатайств;
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
профессиональной 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.
Название дисциплины: Доказательства и
доказывание в гражданском процессе.
Объем в кредитах (ECTS):3 кр. (1+1+0).
Пререквизиты:
Гражданское
право,
Гражданское процессуальное право.
Постреквизиты: нет.
Цель изучения дисциплины: формирование
осознанного понимания студентами сущности
понятий
«доказательство»,
«доказывание»,
«процессуальная форма доказывания» «предмет
доказывания»; знания о видах доказательств,
требованиям к ним, способах доказывания и их
связи с устанавливаемыми фактами; получение
целостного представления о доказывании и
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Name of discipline: Evidence and Proof in Civil
Procedure.
The amount of credits: 3 (1+1+0).
Prerequisites: Civil law, Civil Procedure Law.
Postequisites: no.
The purpose of studying the discipline: the formation
of students' conscious understanding of the essence of
the concepts of "proof", "proving", "procedural form of
proof" "subject of proof"; knowledge about the types of
evidence, the requirements for them, the methods of
proving and their relationship to established facts;
obtaining a holistic view of proving and proving in
specific categories of cases.
Summary:

фактілермен
байланысы
жөнінде
білім
қалыптастыру; істердің жекелеген санаттары
бойынша дәлелдеу жөнінде түсінік алу.
Қысқаша
мазмұны:
Құқықтық
дауды,
жанжалды шешу үшін дәлелдемелерді жинау,
зерттеу және оларды бағалау қажет. Құқық
қолданушы орган шешімінің заңдылығы мен
негізділігі дәлелдемелер және дәлелдеу процесін
дұрыс түсінгендікке байланысты.
Сондықтан
да
«Азаматтық
процестегі
дәлелдемелер және дәлелдеу» пәнінің студенттер
үшін тәжірибелік маңызы құқықтық жүйеде
болып жатқан интеграциялық процестерге
байланысты дәлелдеудің жекелеген жаңа
тәсілдерінің және олардың азаматтық іс
жүргізуде
қолданылу
тәжірибесімен
түсіндіріледі.
Күтілетін
оқу
нәтижелері:
«Азаматтық
процестегі дәлелдемелер және дәлелдеу» оқу
бағдарламасын меңгеру нәтижесінде студент
аталған пәннің біліміне еркін ие болады; ұлттық
заңнама нормаларын талдау жөнінде біліктілігін
көрсетуге
қабілетті;
нақты
құқықтық
ситуациялар бойынша шешімдер қабылдауға
қатысты дағдыларды қолдана алады.
Білім: азаматтық іс жүргізудегі дәлелдеу
институтыныңмәні, мазмұны, негізгі ұғымдары
мен категориялары; азаматтық процестегі
дәлелдемелер жіктелуі және дәлелдеу тәсілдері;
дәлелдеу жүйесі (сатылары) және рәсімі, сотқа
дәлелдемелерді жинау және ұсыну тәртібі;
заңмен белгіленген дәлелдемелерге талаптар,
дәлелдемелерді зерттеу және бағалау тәртібі мен
рәсімі;
іс
бойынша
қажетті,
міндетті
дәлелдемелер құрамы және істердің жекелеген
санаттары бойынша дәлелдемелер құрамы.
Іскерлігі: дәлелдеу институтының негізгі
ұғымдары мен категорияларын сауатты қолдана
білу; заңи фактілерді, құжаттарды, мән
жайларды талдау және талдау негізінде дәлелдеу
пәнін және іс бойынша дәлелдемелер құрамын
анықтау; дәлелдеу және дәлелдемелерді жинау,
ұсыну
процесінде
материалдық
және
процессуалдық құқық нормаларын талдау,

доказывании по отдельным категориям дел.
Краткое содержание:
Для того чтобы разрешить правовой спор,
конфликт, необходимо собрать доказательства,
исследовать и оценить их. От того насколько
правилен подход к доказательствам и процессу
доказывания,
зависит
законность
и
обоснованность решения правоприменительного
органа.
Поэтому практическая значимость данной
дисциплины «Доказывание и доказательства» для
студентов очной формы обучения обусловлена
тем, что с учетом тех интеграционных процессов,
происходящих
в
правовой
системе,
рассматриваются отдельные виды способов
доказывания и практика их применения в
гражданском процессе.
Ожидаемые
результаты
изучения:по итогам освоения учебной програм
мы «Доказывание и доказательства» студент
свободно владеет знаниями данной дисциплины;
способен проявить умения
в части анализа норм национального
законодательства; применить навыки относител
ьно принятия решений по конкретным правов
ым ситуациям.
Знания: сущность, содержание, основные
понятия и категории института доказывания в
гражданском
процессе;
классификации
доказательств и способы доказывания в
гражданском
процессе; систему (стадии) и
процедуру доказывания, порядок сбора и
представления доказательств в суд; требования к
доказательствам,
установленные
законом,
порядок и процедуру исследования и оценки
доказательств;
состав
необходимых,
обязательных доказательств по делу и типичных
доказательств по отдельным категориям дел.
Умения: грамотно оперировать основными
понятиями и категориями института доказывания;
анализировать юридические факты, документы,
обстоятельства и на основании анализа
устанавливать предмет доказывания и состав
доказательств по делу; анализировать, толковать
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In order to resolve a legal dispute, a conflict requires
evidence to be collected, examined and evaluated. The
correct approach to evidence and the process of
proving depends on the legality and validity of the
decision of the law enforcement agency.
Therefore, the practical significance of this discipline
"Evidence and Proof" for full-time students is due to
the fact that given the integration processes taking
place in the legal system, certain types of ways of
proving and the practice of their application in civil
proceedings are considered.
Expected results of the study:
as a result of mastering the curriculum "Proof and
evidence", the student is fluent in the knowledge of the
discipline, is able to demonstrate skills in terms of
analysis of the norms of national legislation, to apply
skills regarding decision-making in specific legal
situations.
Knowledge: essence, content, basic concepts and
categories of the institute of proving in civil
proceedings; classifications of proofs and ways of
proving in civil proceedings; system (stages) and
procedure of proving, order of collection and
presentation of proofs in court; requirements to proofs
established by law, order and procedure of research and
evaluation of proofs; composition of necessary,
obligatory proofs in a case and typical proofs in
separate categories of cases.
Ability: competently operate the basic concepts and
categories of the institute of proving; analyze legal
facts, documents, circumstances and on the basis of the
analysis to establish the subject of proving and the
composition of evidence in the case; analyze, interpret
and correctly apply the rules of material and procedural
law in the process of collection, presentation of
evidence and proving; make decisions and perform
legal actions in exact accordance with the legislation;
correctly draw up and execute procedural documents
necessary for the collection and presentation of
evidence in the case.
Skills: work with normative and other legal acts,
documents regulating the activity on proving,
collection, presentation and provision of evidences;

түсіндіру және дұрыс қолдану; заңнамаға қатаң
сәйкестікте құқықтық іс әрекеттерді жасау және
шешім қабылдау; дәлелдемелерді алу, ұсыну
және бағалауға қажетті іс жүргізу құжаттарын
дұрыс құрастыру және рәсімдеу.
Дағдысы: дәлелдемелерді жинау, ұсыну және
қамтамасыз ету, дәлелдеу жөніндегі нормативтік,
өзге құқықтық актілер, құжаттармен жұмыстар;
дәлелдемелерді жинау, ұсыну, қамтамасыз ету
және бағалауға қажетті іс жүргізу құжаттарын
құрастыру; жекелеген істер санаттары бойынша
дәлелдемелерді талдау, қарау және бағалау; сот
отырысында дәлелдеу пәнін анықтау және
дәлелдемелерді бағалау.
Құзыреттер: жалпымәдени құзыреттер (ЖҚ):
ЖҚ-1. Өзінің болашақ мамандығының
әлеуметтік маңыздылығын түсіну, құқықтық
түсінудің жоғары білімдік деңгейін меңгеру;
ЖҚ-2. Өзінің қызметтік міндеттерін адал
орындауды білу, заңгердің мәдени қағидаларын
қолдану;
ЖҚ-3. Мәдени ойлау қабілеттілігімен ие
болу, оның белгілі бір дәрежеге жету мақсатына
оны таңдау, толығымен талдау қабілеттілігімен
ие болу;
ЖҚ-4. Логикалық дұрыс, анық, нақты
жазбаша және ойлау қабілеттілігін дұрыс жеткізе
білу;
ЖҚ-7. Өзін өзі дамытуға тырысу, өзінің
білімі мен деңгейін көтермелеуге тырысу;
ЖҚ-9. Әлеуметтік маңызы бар сұрақтар
мен процестерді шешуде талдау қабілеттілігіне
ие болу;
кәсіби құзыреттер (КҚ):
КҚ-2.
Құқықтық
мәдениет
және
құқықтық ойлау, құқықтық сананың негізіне сай
қызметтік қабілеттілігін игере білу;
КҚ-3. Құқық субъектілерінің заңнаманы
сақтауды қамтамасыз ету;
КҚ-4. Заңға сәйкес шешім қабылдау
және құқықтық әрекеттер жасау;
КҚ-5. Нормативтік құқықтық актілерді
қолдана білу, қызметтінде материалдық және
процестік құқықтың нормаларын іске асыра білу;

и правильно применять нормы материального и
процессуального права в процессе сбора,
представления доказательств и доказывания;
принимать решения и совершать юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законодательством; правильно составлять и
оформлять
процессуальные
документы,
необходимые для получения, представления и
оценки доказательств.
Навыки: работы с нормативными, иными
правовыми
актами,
документами,
регулирующими деятельность по доказыванию,
сбору,
представлению
и
обеспечению
доказательств;
создания
процессуальных
документов,
необходимых
для
сбора,
представления,
обеспечения
и
оценки
доказательств; анализа, осмотра и оценки
доказательств, в том числе и по отдельным
категориям
дел;
определения
предмета
доказывания и оценки доказательств в судебном
заседании.
Компетенции:
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМИ (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;
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;
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
КОМПЕТЕНЦИЯМИ (ПК):
ПК-2.
Способен
осуществлять
профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и
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creation of procedural documents necessary for
collection, presentation, provision and evaluation of
evidences; analysis, examination and evaluation of
evidences, including on separate categories of cases;
determination of the subject of proving and evaluation
of evidences in the court session.
Competence:
- general cultural competencies (GC):
GC-1. understands the social significance of his future
profession, has a sufficient level of professional legal
awareness;
GC-2. is able to perform professional duties in good
faith and observe the principles of lawyer ethics;
GC-3. has a culture of thinking, is able to generalize,
analyze, perceive information, set goals and choose
ways to achieve it;
GC-4. is able to logically correctly, argumentatively
and clearly formulate oral and written speech;
GC-7. strives for self-development, improvement of his
qualification and skills;
GC-9. is able to analyze socially significant issues and
processes;
professional competencies (PC):
PC-2. is able to carry out professional activities based
on a developed legal awareness, legal thinking and
legal culture;
PC-3. is able to ensure compliance with legislation by
subjects of law;
PC-4. is able to make decisions and take legal actions
in strict accordance with the law;
PC-5.is able to apply normative legal acts, implement
the norms of substantive and procedural law in
professional activities;
PC-6. is able to legally correctly qualify facts and
circumstances;
PC-7. has the skills to prepare legal documents;
PC-13. is able to correctly and fully reflect the results
of professional activities in legal and other
documentation
PC-15. is able to interpret various legal acts;
Head of the educational program: Doctor of
Juridical Sciences, Professor S.A. Akimbekova

КҚ-6. Жағдайлар мен фактілерді
құқықтық дұрыс саралай білу;
КҚ-7. Құқықтық құжаттарды дайындау
қабілеттілігіне ие болу ;
КҚ-13.
Құқықтық
және
басқада
құжаттарды толтыру барысында өзінің қызметтік
қабілеттілігін пайдалана білу;
КҚ-15 Әр түрлі құқықтық актілерді
талқылау қабілеттілігіне ие болу
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Максатов Н.Р.

APEIZh
4310 /
OPGP 4310/
SCP 4310

Пән атауы: Азаматтық процестегі ерекше іс
жүргізу.
Кредиттер саны (ECTS):3 кр. (1+1+0).
Пререквизиттер: Азаматтық құқық (Жалпы
бөлім), Азаматтық құқық (Ерекше бөлім), ҚР
азаматтық іс жүргізу құқығы.
Постреквизиттер: жоқ.
Пән оқыту мақсаты: қолданыстағы азаматтық
іс жүргізу заңнамасын талдау арқылы азаматтық
іс жүргізу нысанының талап, ерекше талап және
ерекше іс жүргізуге саралау критерийлері мен
заңдылығын меңгеру
Қысқаша мазмұны: Азаматтық сот ісін
жүргізуді саралау критерийлері. Ерекше іс
жүргізу тәртібінде соттық қарау пәні. Ерекше іс
жүргізу тәртібінде істерді қарауда азаматтық сот
ісін жүргізудің жалпы ережелерінің мәні мен
мағынасы. Ерекше іс жүргізуу тәртібінде істерді
қараудың процессуалдық ерекшеліктері.
Күтілетін оқу нәтижелері: ерекше іс жүргізу
тәртібінде қаралатын азаматық іс бойынша өз
ұстанымын қалыптастыру және заңи сауатты

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: д.ю.н., акад. проф.
Акимбекова С.А.
Название дисциплины: Особое производство в
гражданском процессе.
Объем в кредита (ECTS)х:3 кр. (1+1+0).,
Пререквизиты:
Гражданское
право
РК,
Гражданское процессуальное право РК.
Постреквизиты: нет.
Цель изучения элективной учебной дисциплины
«Особое производство в гражданском процессе »
заключается в том, чтобы путем анализа
действующего гражданского процессуального
законодательства усвоить закономерность
и
критерии
дифференциации
гражданской
процессуальной формы на исковое, особое
исковое и особое производства.
Краткое
содержание:
Критерии
дифференциации
гражданского
судопроизводства.
Предмет
судебного
рассмотрения в порядке особого производства.
Сущность
и
значение
общих
правил
гражданского
судопроизводства
при
рассмотрении
дел
в
порядке
особого
производства.
Процессуальные
особенности
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Name of discipline: Special civil proceedings.
The amount of credits (ECTS): 3 (1+1+0).
Prerequisites: Civil Law of the Republic of
Kazakhstan, Civil Procedure Law of the Republic of
Kazakhstan.
Postequisites: no.
The purpose of studying the elective discipline
"Incidental Proceedings in Civil Procedure" is to
analyze the current civil procedure legislation to learn
the regularity and criteria for differentiating the civil
procedural form of legal, special and incidental
proceedings.
Summary: Criteria for differentiation of civil
proceedings. The subject matter of the trial in the
incidental proceedings. The essence and significance of
the general rules of civil procedure when considering
cases in incidental proceedings. Features of incidental
proceedings.
Expected results of the study of the discipline: to
formulate and legally correctly argue their position in a
civil case being considered by incidental proceedings.

1)

2)
3)
4)

1)
2)

3)

4)
5)

1)
2)
3)
4)

дәйектеу.
Білім:
азаматтық процесте ерекше іс жүргізу тәртібінде
қаралатын істердің соттылығы, ведомстволық
бағыныстылығын
анықтау
критерийлері
жөнінде;
ерекше іс жүргізу тәртібінде азаматтық істі
қозғаудың процессуалдық тәртібі жөнінде;
ерекше іс жүргізу істері бойынша сотқа
дәлелдемелерді жинау және ұсыну тәртібі,
дәлелдеу рәсімі жөнінде;
ерекше іс жүргізуде қаралатын істердің
жекелеген
санаттарының
процессуалдық
ерекшеліктері жөнінде.
Іскерлігі:
ерекше іс жүргізудің негізгі ұғымдары мен
категорияларын сауатты қолдану;
ерекше іс жүргізу істерінде заңи фактілерді,
құжаттарды, мән жайларды талдау және талдау
негізінде дәлелдемелер құрамы және дәлелдеу
пәнін анықтау;
ерекше іс жүргізу істері бойынша дәлелдеу және
дәлелдемелерді жинау, ұсыну процесінде
материалдық және процессуалдық құқық
нормаларын дұрыс қолдану және талдау,
түсіндіру;
заңнамаға қатаң сәйкестікте шешімдер қабылдау
және құқықтық іс әрекеттер жасау;
ерекше іс жүргізу істері бойынша қажетті
процессуалдық құжаттарды дұрыс құрастыру
және рәсімдеу.
Дағдысы:
азаматтық істер бойынша ерекше іс жүргізуді
реттейтін нормативтік, өзге құқықтық актілер,
құжаттармен жұмыс істеу;
ерекше іс жүргізуге қажетті процессуалдық
құжаттарды құрастыру;
ерекше іс жүргізудің жекелеген санаттағы істері
бойынша заңи фактілерді талдау;
ерекше іс жүргізу істері бойынша сот
тәжірибесін талдау.

рассмотрения
дел
в
порядке
особого
производства.
Ожидаемые
результаты
изучения
дисциплины: формулировать и юридически
грамотно аргументировать свою позицию по
гражданскому делу, рассматриваемому в порядке
особого производства.
В результате изучения
дисциплины студент
должен приобрести:
Знания:
1.
о
критериях
определения
подведомственности,
подсудности
дел,
подлежащих рассмотрению в порядке особого
производства в гражданском процессе;
2. о процессуальном порядке возбуждения
гражданского
дела
в
порядке
особого
производства;
3. о процедуре доказывания, порядке сбора и
представления доказательств в суд по делам
особого производства;
4. о процессуальных особенностях отдельных
категорий дел, рассматриваемых в порядке
особого производства;
о порядке обжалования судебных актов.
Умения:
1. грамотно оперировать основными понятиями
и категориями особого производства;
2.
анализировать
юридические
факты,
документы, обстоятельства и на основании
анализа устанавливать предмет доказывания и
состав доказательств по делу в делах особого
производства;
3. анализировать, толковать и правильно
применять
нормы
материального
и
процессуального права в процессе сбора,
представления доказательств и доказывания по
делам особого производства;
4.
принимать
решения
и
совершать
юридические действия в точном соответствии с
законодательством;
5. правильно составлять и оформлять
процессуальные документы, необходимые по
делам особого производства.
Навыки:
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As a result of the course, the student must acquire:
Knowledge:
1. on the criteria for determining the jurisdiction and
jurisdiction of cases subject to incidental proceedings
in civil procedure;
2. on the procedure for initiating a civil case in
incidental proceedings;
3. on the procedure of proof, the procedure for
collecting and presenting evidence to the court in cases
of incidental proceedings;
4. on the procedural features of certain categories of
cases considered in incidental proceedings;
on the procedure for appealing judicial acts.
Skills:
1. to competently operate the basic concepts and
categories of incidental proceedings;
2. to analyse legal facts, documents, circumstances and,
on the basis of the analysis, establish the subject matter
of proof and the composition of evidence in cases of
incidental proceedings;
3. analyse, interpret and correctly apply the rules of
substantive and procedural law in the process of
collection, presentation of evidence and proof in cases
of incidental proceedings;
4. make decisions and take legal actions in strict
accordance with the law;
5. correctly draw up and execute the procedural
documents required for incidental proceedings.
Skills:
1. work with regulations, other legal acts, documents
regulating incidental proceedings in civil cases;
2. drawing up procedural documents required for
incidental proceedings;
3. analysis of the legal facts of incidental proceedings,
including certain categories of cases;
4. analysis of judicial practice in incidental
proceedings.
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;

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 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;

1. работы с нормативными, иными правовыми
актами, документами, регулирующими особое
производство по гражданским делам;
2. составления процессуальных документов,
необходимых особого производства;
3. анализа юридических фактов по делам
особого производства, в том числе и по
отдельным категориям дел;
4. анализа судебной практики по делам особого
производства.
Компетенции:
общекультурные
компетенции (ОК):
1. осознает социальную значимость своей
будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания;
2. способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста;
3. владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
4. способен логически верно, аргументировано
и ясно строить устную и письменную речь;
5. обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе;
6. имеет
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону;
7. стремится к саморазвитию, повышению
своей квалификации и мастерства;
8. способен использовать основные положения
и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;
9. способен анализировать социально значимые
проблемы и процессы;
10. 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;
11. владеет основными методами, способами и
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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;

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 (PC):
- in rule-making:
1. able to participate in the development of regulatory
legal acts in accordance with the profile of their
professional activities;
- in law enforcement:
1. able to carry out professional activities based on a
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
2. able to ensure compliance with legislation by
subjects of law;





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;
•
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.

средствами получения, хранения, переработки
информации,
имеет
навыки
работы
с
компьютером
как
средством
управления
информацией;
12. способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях;
13.владеет
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном
языке;
профессиональные компетенции (ПК):
- в нормотворческой деятельности:
1. способен
участвовать
в
разработке
нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
- в правоприменительной деятельности:
1.способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
2. способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства субъектами права;
3. способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
4. способен применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального
права
в
адвокатской
деятельности;
5. способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
6. владеет
навыками
подготовки
процессуальных
документов,
различных
ходатайств и запросов.
в
экспертно-консультационной
деятельности:
1. 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;
2. способен толковать различные правовые
акты;
3. способен
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в сфере
профессиональной деятельности.
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3. able to make decisions and take legal actions in strict
accordance with the law;
4. able to apply normative legal acts, implement the
norms of substantive and procedural law in the legal
profession;
5. able to legally correctly qualify facts and
circumstances;
6. has the skills to prepare procedural documents,
various petitions and requests.
- 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 Professor F.A.
Tlegenova
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HAP 4311 /
MGP 4311/
ICP 4311

Пән аталуы:Халықаралық азаматтық процесс.
Кредит саны (ECTS): 5 кр. (2+1+0.
Пререквизиттері: ҚР азаматтық құқық, ҚР
азаматтық іс жүргізу құқығы.
Постреквизиттері: жоқ.
Пән оқыту мақсаты: заңгерлердің жалпы кәсіби
дайындығын жақсарту ғана емес, сондай-ақ
халықаралық азаматтық іс жүргізу (ХАІЖ)
мәселелері бойынша студенттерде жүйелі және
кешенді білімдерін қалыптастыру арқылы оның
мамандандырылуын тереңдету.
Қосымша мазмұны: Халықаралық азаматтық
процесстың саласында қатынастарды құқықтық
реттемелеу ерекшеліктеріне сәйкестендірілген
нормалар мемлекет ішіндегі заңнамада да,
халықаралық келісімшарттарда да болатын
жағдай жатқызылады. Халықаралық-құқықтық
мазмұнға ие негізгі реттеу құралдары құқықтық
көмек туралы шарттармен және азаматтық іс
жүргізу
мәселелері
бойынша
көпжақты
Конвенциялармен
бекітілген.
Халықаралық
келісімдер мемлекеттердің құқықтық саладағы
(сот және соттан тыс құжаттарды тапсыру, сот
тапсырмаларын орындау тәртібінде, азаматтық
хал актілерінен тіркеуден үзінді көшірмелерді
тегін беруде) серіктестіктің жалпы қағидаларын
келісетін мемлекеттердің өкілетті мекемелері
бекітеді. УНИДРУА аясында халықаралық
азаматтық
іс
жүргізудің
Қағидалары
шығарылған. ХАІЖ басқа салаларында шетел
төрелік шешімдерін орындауға келтіру және
мойындау
туралы
1958
ж.
Нью-Йорк
Конвенциясы, Сыртқы сауда туралы 1961 ж.
Еуропалық конвенция, шетел ресми құжаттарды
заңдастыру талабын бұзатын 1961 ж. Гаага

Постановка данных целей направлена на
формирование профессиональных компетенций и
общекультурных (надпрофессиональные)
компетенций, являющиеся предпосылкой для
своевременной адаптации студента в любой
профессиональной среде.
Руководитель программы: Тлегенова Ф.А.,
к.ю.н., ассоц.профессор.
Название
дисциплины:
Международный
гражданский процесс.
Объем в кредитах (ECTS):5 (2+1+0).
Пререквизиты:
Гражданское
право
РК,
Гражданское процессуальное право РК.
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
международного гражданского процесса.
Краткое
содержание:Дисциплина
«Международный
гражданский
процесс»
направлена
на
формирование
системного
представления об основных проблемах правового
регулирования
гражданско-процессуальных
отношений,
осложненных
иностранным
элементом.
Международный гражданский процесс также
включает вопросы, связанные с рассмотрением
споров в рамках коммерческого (торгового,
морского)
арбитража,
с
установлением
содержания иностранного права, применимого к
рассмотрению дела по существу, вопросы
совершения
нотариальных
действий,
внесудебного порядка расторжения брака и
решения
дел
об
усыновлении,
опеке,
попечительстве т.д.
Ожидаемые
результаты
изучения:
по
итогамосвоенияучебной
программы
«Международный
гражданский
процесс»
студент
свободно владеет знаниями данной
дисциплины; способен
проявить уменияв
части анализа норм международных договоров
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Name of discipline: International Civil Procedure.
Amount of credits (ECTS): 5 (2 + 1 + 0).
Prerequisites: Civil Law of the Republic of
Kazakhstan, Civil Procedure Law of the Republic of
Kazakhstan.
Post requisites: no.
The purpose of the study 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 the international civil process.
Summary: The discipline “International Civil
Procedure” is aimed at creating a systematic view of
the main problems of legal regulation of civil
procedure relations complicated by a foreign element.
The international civil process also includes issues
related to the settlement of disputes within the
framework of commercial (commercial, maritime)
arbitration, the establishment of the content of foreign
law applicable to the examination of the merits, issues
of notarial acts, extrajudicial divorce and resolution of
cases of adoption, custody trusteeship etc.
Expected results of the study: according to the results
of the study program "International Civil Procedure",
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

конвенциялары әрекет етеді.
Күтілетін
оқу
нәтижелері:оқыту
бағдарламасы«Халықаралық жеке құқық» пәні
студентіеркін меңгергенбілімдідамытунегізінде;
халықаралық келісімдер менұлттықзаңнама
нормаларын талдаудағдыларын көрсетеалады;
нақтыхалықаралық құқықтықжағдайларбойынша
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

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
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
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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 preparation 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 maintenance 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):
• 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;

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:
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

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;
 владеет
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном
языке;
 владеет навыками ведения здорового образа
жизни, участвует в занятиях физической
культурой и спортом;
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• 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
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

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.

AKDRBT
4311
/
ASRGPS

Пәнаталуы:Азаматтық-құқықтық
реттеудің баламалы тәсілдері.
Кредит саны (ECTS): 5 кр. (2+1+0).

дауларды

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: доктор PhD.,
ассоц.профессор Дильмухаметов С.Л.
Название
дисциплины:
Альтернативные
способы
разрешения
гражданско-правовых
споров.
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for the timely adaptation of a student in any
professional environment.
Program Manager: Dr. PhD., Associate Professor S.
Dilmukhametov

Name of discipline: Alternative ways to resolve civil
disputes.
Amount of credits (ECTS): 5 cr. (2 + 1 + 0).

4311/
AWRCD
4311

Пререквизиттер: ҚР азаматтық құқық, ҚР
азаматтық іс жүргізу құқығы.
Постреквизиттері: жоқ.
Пән оқыту мақсаты: студенттерде азаматтыққұқықтық дауларды баламалы тәсілдермен
реттеу туралы жүйелі білім қалыптастыру және
кәсіби қызметте алған дағдыларын қолдануға
машықтандыру; заманауи азаматтық процесс
туралы теориялық білімді терең қалыптастыру.
Бұзылған құқықтарды және заңсыз дауланған
мүдделерді қорғау механизімдерін жетілдіру
тәсілдерін сипаттап, сотта қорғанудың қол
жетімділігін түсіндіру. Қалыптасқан білімдерін
ғылыми, педагогикалық, соттық, нормативті
актілерді қолдану тәжірибесінде еркін, заңды,
ұтымды және тиімді қолдануды үйрету.
Қысқаша мазмұны: «Азаматтық құқықтық
дауларды реттеудің баламалы тәсілдері» пәні
«Құқықтану» мамандығында оқитын студенттер
үшін « ҚР Азаматтық процестік құқық» пәнінен
туындайтын элективті пәндердің бірі болып
табылады. Бұл пән одақ дәуірінде орын алмаған,
мемлекеттік соттардан тыс азаматтық құқықтық
дапуларды
реттеудің
мүлдем
жаңа
процедураларын оқып үйретеді. Бұл пән келесі
мәселелерді қарастырады: дауларды баламалы
тәртіппен реттеудің түсінігі, маңызы және
қағидалары; дауларды баламалы тәртіппен
реттеудің құқықтық қайнар көздері; дауларды
баламалы
тәртіппен
реттеудің
жүйелері;
тараптардың
келіссөздері;
бітімгерлік
(медияция); халықаралық коммерциялық төрелік;
дауларды баламалы тәртіппен реттеудің аралас
тәсілдері; ҚР-да және шет елдерде дауларды
баламалы тәртіппен реттеу тәсілдерін дамыту.
Күтілетін оқу нәтижелері: Пәнді оқып үйрену
барысында студент: азаматтық құқықтық
дауларды реттеудің баламалы тәсілдері, оның
кемшіліктері мен жетістіктері, нақты құқықтық
жағдайда
қажетті
баламалы
тәсілдерді
таңдаудың критерийлері, жалпы дауды реттеудің
баламалы тәсілдерінің теориялық сипаты,
оларды экономикалық дауларға қолдана білу
ерекшеліктері,
азаматтардың, мемлекеттің,

Объем в кредитах (ECTS):5 кр. (2+1+0).
Пререквизиты:Гражданское
правоРК;Гражданское процессуальное право РК.
Постреквизиты: нет.
Цель: Развитие у студентов системного
представления о существующих способах
альтернативного урегулирования гражданскоправовых споров» и формирование практических
навыков их применения в профессиональной
деятельности.
Содержание данной дисциплины определяют
следующие вопросы: понятие, сущность и
принципы альтернативного разрешения споров;
источники
правового
регулирования
альтернативного разрешения споров; система
способов альтернативного разрешения споров;
переговоры сторон; посредничество (медиация);
третейский суд и третейское разбирательство;
международный
коммерческий
арбитраж;
комбинированные
способы альтернативного
разрешения
споров;
развитие
способов
альтернативного разрешения споров в РК и за
рубежом.
Ожидаемые
результаты
изучения
дисциплины: студенты должны правильно
понимать и применять альтернативные способы
урегулирования споров в сфере экономики;
правильно воспринимать эти способы как
полноценные средства защиты граждан, их прав,
свобод и законных интересов, а также интересов
общества и государства.
В результате изучения дисциплины студент
должен приобрести:
Знания:
1. о сущности, содержании, основных понятиях и
категориях частного процессуального права;
2. о классификации способов альтернативного
урегулирования споров в сфере экономики;
3. о системе способов альтернативного
урегулирования споров в сфере экономики;
4. об особенностях процедуры доказывания,
порядке сбора и представления доказательств в
различные виды АРС.
Умения:
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Prerequisites: Civil law of the Republic of
Kazakhstan; Civil Procedure Law of the Republic of
Kazakhstan.
Post requisites: no.
Purpose: To develop students' systemic understanding
of the existing methods of alternative settlement of
civil disputes ”and the formation of practical skills for
their application in professional activities.
The content of this discipline is determined by the
following questions: concept, essence and principles of
alternative dispute resolution; sources of legal
regulation of alternative dispute resolution; a system of
alternative dispute resolution methods; negotiations of
the parties; mediation (mediation); arbitration court and
arbitration proceedings; international commercial
arbitration; combined methods of alternative dispute
resolution; development of alternative dispute
resolution methods in the Republic of Kazakhstan and
abroad.
Expected results of studying the discipline: students
must correctly understand and apply alternative
methods of dispute resolution in the field of
economics; correctly perceive these methods as fullfledged means of protecting citizens, their rights,
freedoms and legitimate interests, as well as the
interests of society and the state.
As a result of studying the discipline, the student must
acquire:
Knowledge:
1. on the nature, content, basic concepts and categories
of private procedural law;
2. On the classification of alternative dispute resolution
methods in the economic sphere;
3. About the system of alternative dispute resolution
methods in the economic sphere;
4. about the features of the evidence procedure, the
procedure for collecting and presenting evidence to
various types of ARS.
Be able to:
1. competently operate with the basic concepts and
categories of private procedural law;
2. analyze the legal facts, documents, circumstances
and on the basis of the analysis establish the subject of
evidence and the evidence in the case;

қоғамдағы құқықтары бұзылған және мүдделері
заңсыз дауланған тұлғалардың құқықтарын
қорғаудың толыққанды құралы екендігі туралы
кешенді білімді иеленеді.
Аталған пәнді оқып үйрену қортындысында
студент иеленеді:
Білім:
1. азаматтық құқықтық дауларды реттеудің
баламалы тәсілдерінің маңызы, мазмұны,
түсінігі, түрлері және жеке процестік құқықтың
санаттары туралы;
2. экономика саласындағы азаматтық құқықтық
дауларды реттеудің баламалы тәсілдерін жіктеу;
3. азаматтық құқықтық дауларды реттеудің
баламалы тәсілдерін қолдануды реттейтін
нормативті құқықтық актілерді оқып үйрену,
қолдана білу, дәлелдеме жинау және тапсыру,
дәлелдеу процедурасындағы ерекшеліктерді
үйрену.
Іскерлігі:
1. жеке процестік құқықтың негізгі түсініктері
мен санаттарын білу;
2. азаматтық құқықтық дауларды реттеудің
баламалы тәсілдерінің қызметі бойынша игерген
теориялық білімін тәжірибеде кәсіби қолдана
білу;
3. дәлелдеу институтының негізгі түсініктері
мен санаттарын сауатты қолдану;
4. заңды
деректерді,
құжаттарды,
мәнжайларды саралай білу және оның негізінде
дәлелдеу пәні мен іс бойынша дәлелдемелердің
құрамын анықтау;
5. дәлелдеуде және дәлелдемелерді жинауда,
тапсыруда және дәлелдеу барысында процестік
және материалдық құқық нормаларын саралау,
түсіндіру және дұрыс қолдану;
6. заңға дәл сәйкес процестік әрекеттер атқару
және шешім қабылдау;
7. дәлелдемелерді алуға, тапсыруға және
бағалауға қажетті процестік құжаттарды дұрыс
құрастыру және ресімдеу;
Дағдысы:
1. дауларды баламалы тәсілдермен реттеуге
қажет дәлелдеу, дәлелдемелерді жинау, тапсыру

1. грамотно оперировать основными понятиями и
категориями частного процессуального права;
2. анализировать юридические факты, документы,
обстоятельства и на основании анализа
устанавливать предмет доказывания и состав
доказательств по делу;
3. анализировать, толковать и правильно
применять
нормы
материального
и
процессуального права в процессе сбора,
представления доказательств и доказывания;
4. принимать решения и совершать юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законодательством;
5.
правильно
составлять
и
оформлять
процессуальные документы, необходимые для
получения,
представления
и
оценки
доказательств.
Навыки:
1. работы с нормативными, иными правовыми
актами,
документами,
регулирующими
деятельность всех АРС;
2.
создания
процессуальных
документов,
необходимых
для
альтернативного
урегулирования споров;
3. анализа обстоятельств, входящих в предмет
доказывания, осмотра и оценки доказательств, в
том числе и по отдельным категориям дел;
4. определения предмета доказывания и
возможности примирения сторон.
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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3. analyze, interpret and correctly apply the norms of
substantive and procedural law in the process of
collecting, presenting evidence and evidence;
4. make decisions and perform legal actions in strict
accordance with the law;
5. correctly draw up and execute the procedural
documents necessary for obtaining, presenting and
evaluating evidence.
Skills:
1. work with normative and other legal acts, documents
regulating the activities of all ARS;
2. the creation of procedural documents necessary for
alternative dispute resolution;
3. analysis of the circumstances included in the subject
of proof, examination and assessment of evidence,
including in certain categories of cases;
4. determining the subject of proof and the possibility
of reconciliation of the parties.
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;
• 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

және қамтамасыз ету қызметтерін реттейтін
құжаттармен, нормативтиік және басқа да
актілермен жұмыс;
2. дәлелдемелерді жинау, тапсыру, қамтамасыз
ету
және
бағалауға
қажетті
процестік
құжаттарды құрастыру;
3. дәлелдемелерді саралау, қарау және бағалау,
сонымен қатар істердің жекелеген санаттары
бойынша;
4. дәлелдеу пәнін анықтау және сот талқысында
дәлелдемені бағалау.
Құзыреттілігі: жалпымәдени құзіреттілік:
1.
болашақ мамандығының әлеуметтік
маңыздылығын сезіну,
кәсіби құқықтық
сананың қажетті деңгейін иелену;
2. кәсіби міндеттерді абыройлы орындауға
қабілеттілік, заңгер этикасы қағидаттарын
сақтау;
3. ойлау мәдениетін иелену, мәліметтерді
тұжырымдау, саралау, қабылдау, мақсат қою
және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілеті;
4. ауызша және жазбаша баяндамаларын ақылға
қонымды, негізді және анық құрастыру;
5. мінез-құлық мәдениетін иелену, ұжымда
қызметтестерімен ұйымдастыққа, бірге қызмет
етуге дайындық;
6. жемқорлық мінез-құлыққа түбегейлі қарсылық
таныту, құқық пен заңға құрмет көрсету;
7. үнему даму, кәсиби шеберлік пен
машықтылығын арттыруға ұмтылу;
8. гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық
ғылымдар бойынша алынған білімдер мен
әдістерді кәсіби қызметінде пайдалану;
9. әлеуметтік мәндегі мәселелер мен үрдістерді
саралау қабілеті;
10. заманауи мәліметтендірілген қоғамдағы
мәліметтердің маңызы мен мәнін түсіну, бұл
үрдіспен байланысты
қауіптіліктерді білу,
мәліметтену қауіпсіздігінің негізгі талаптарын
сақтау, сонымен қатар, мемлекеттік құпияларды
сақтауда;
11. мәліметтерді алу, сақтау, өңдеудің негізгі
әдіс-тәсілдерін, құралдарын игеру, мәліметтерді
басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс

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
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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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;
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 procedural acts;
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
the field 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: Ph.D., Assoc. Prof. Tlegenova
F.A.

істеу дағдысын иелену;
12.
ауқымды
компьютер
желісіндегі
мәліметтермен жұмыс істей білу;
13. шет тілінде кәсіби қарым-қатынасқа түсудің
қажетті дағдыларын иелену.
кәсіби құзіреттілік:
заң шығару қызметінде:
өз кәсіби қызметіне сәйкес нормативті-құқықтық
актілерді
шығару
барысында
қатысуға
қабілеттілік;
құқыққолдану қызметінде:
кәсіби қызметін дамыған құқықтық сана,
құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет
негізінде жүзеге асыруға қабілеттілік;
құқық субъектілерінің заңнамаларды сақтау
қабілетін қамтамасыз ету;
заңмен дәл сәйкес заңи әрекеттер атқару және
шешім қабылдау қабілеті;
нормативті-құқықтық актілерді қолдану қабілеті,
адвокаттық
қызметте
материалдық
және
процестік құқық нормаларын іске асыру;
деректер мен мән-жайларды заңи дұрыс саралау
қабілеті;
адвокаттық сұратып алу және әр түрлі өтінімдер
бойынша процестік құжаттарды дайындау
дағдысына иелену.
сараптамалық-кеңестік қызметінде:
нормативті-құқықтық актілердің жобасына заңи
сараптама жасауға қатысуға дайын болу,
сонымен қатар,
жемқорлықты айқындауға
қажетті жағдайларды тудыруға бейімдейтін
жағдайларды анықтау мақсатында;
әр
түрлі
нормативті-құқықтық
актілерді
түсіндіру қабілеті;
кәсіби қызметі аясында білікті заңи қортындылар
мен кеңестер беру қабілеті.
Бұл мақсаттар студенттерді кез келген кәсіби
ортаға беймдендірудің алғышарттары бола
тұрып,
кәсіби
және
жалпымәдени
(мамандандырылған)
құзыреттілікті
қалыптастыруға бағытталған.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор лектор
Қамбарова Н.Ш.

процессуального права в профессиональной
деятельности;
способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
владеет
навыками
подготовки
ппроцессуальных 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
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: к.ю.н., ассоц.
проф.Тлегенова Ф.А.
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Пән аталуы:Халықаралық сауда құқық.
Кредит саны (ECTS): 5 кр. (2+1+0).
Пререквизиттері ҚР Азаматтық құқығы (жалпы
бөлім), ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім)
Постреквизиттері: жоқ.
Пәнді оқыту мақсаты: Пәнді оқыту мақсатына;
- сауда қызметіндегі халықаралыққұқықтық
реттеудің барлық ерекшеліктерін,
-сонымен қатар ҚР мен шет елдердегі
сыртқыэкономикалық
сауда
қызметін
халықаралық құқықтық реттеуді оқыту жатады;
- халықаралық сауда саласындағы халықаралық
саясаттар
мен
сыртқы
экономикалық
қатынастардағы оларды ерекше құзреті;
-халықаралық сауда қатынастарын реттеуші
заңдылықтар
негіздері
мен
әдістерімен
таныстырылуы.
Қысқаша мазмұны: Халықаралық сауда құқығы
шетелдік элементпен курделендірілген сауда
айналымы саласындағы қызметті реттеуші
халықаралық
жеке
құқық
институты.
Халықаралық сауда құқығы пәніне тауарларды
халықаралық
сатып
алу
мен
сатуды,
жұмыстарды,
нарықтағы
кәсіби
қатысушылардың
(тұтынушылардың
қатысуынсыз) қызмет көрсетуі мен басқа да
салаларды
жатқызады.
Бұл
саладағы
жетістіктерге
азаматтардың
халықаралық
саудамен
айналысуына
тікелей
байланыстылығында.
Күтілетін оқу нәтижелері: «Халықаралық
сауды құқығын» оқыту барысында студенттерге
бұл
пәннен
алатын
білімді
еркін
меңгеруне,халықаралық шарттарды сараптауда
біліктілікті болу мен нақты халықаралық
жағдайларда оларды қолдануды уйренуі;Ұлттық
заңдылықтармен халықаралық сауд саласындағы
нормативті актілерді сараптауды уйрену.
Білім:
-сыртқыэкономикалық
сауда
қызметінің
маңызын кәсіпкерлік құқықтың ерекше түрі
ретінде түсіне білуі;
-сыртқыэкономикалық сауда қызметін құқықтық
реттеу ерекшеліктерін білуі;

Название
дисциплины:
Международное
торговое право.
Объем в кредитах (ECTS): 5кр. (2+1+0).
Пререквизиты: Гражданское право Республики
Казахстан (общая часть), Гражданское право
Республики Казахстан (особенная часть).
Постреквизиты: нет.
Цель изучения дисциплины:
 овладение студентами системой знаний в
области международного торгового права,
уяснение политики государства в сфере
экономических реформ;
 изучение
становления
и
развития
международного торгового права;
 анализ проводимых реформ в сфере
международной политики, приоритетов в сфере
внешнеторговых отношении;
 ознакомление с методами и законодательной
основой регулирования международных торговых
отношении.
Краткое содержание: Республика Казахстан
переживает переходный период, когда страна
хочет расстаться с остатками командной
экономики и перейти к цивилизационной
рыночной экономике. Успех в этом деле
достигается с помощью компетентных в сфере
международной торговли граждан. Изучение
данной дисциплины окажет студентам содействие
в
познании
внешнеторговых
операции,
международной торговли, правовых норм,
которые регулируют те или иные аспекты
международной торговли.
Ожидаемые
результаты
изучения:
по
итогамосвоенияучебной
программы
«Международное торговое 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:
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Name of discipline: International Trade Law.
The amount of credits (ECTS): 5 (2+1+0).
Prerequisites: Civil Law of the Republic of
Kazakhstan (general part), Civil Law of the Republic
of Kazakhstan (special part).
Postequisites: no.
Purpose of studying the discipline:
- mastering the system of knowledge in the field of
international trade law, understanding the state policy
in the field of economic reforms;
- studying the formation and development of
international trade law;
- analysis of carried out reforms in the sphere of
international policy, priorities in the sphere of foreign
trade relations;
- familiarization with the methods and legal framework
for regulating international trade relations.
Summary:
The Republic of Kazakhstan is in a transition period
when the country wants to part with the rest of the
command economy and move to a civilized market
economy. Success in this process is achieved with the
help of competent citizens in the field of international
trade. Studying this course will assist students in
learning about foreign trade operations, international
trade, legal norms that regulate certain aspects of
international trade.
Expected results of studying: as a result of mastering
the curriculum "International Trade Law", the student
is fluent in the knowledge of this discipline, is able to
demonstrate skills in analyzing the norms of
international treaties and national legislation, to apply
skills in making decisions on specific international
legal situations.
Knowledge:
- basic provisions and conclusions of the theory of
international trade law;
- the essence of foreign trade relations;
- structure of foreign trade operations;
- the rules on which the entire world economy
functions.
Abilities:
- independently characterize and evaluate the essence

-сатып алу мен сатудың сыртқыэкономикалық
шарттарын жасай білуі; сатып алу мен сатудың
сыртқыэкономикалық шарттарын жасаудың және
тоқтатудың ерекшелікттерін білуі;
-сыртқыэкономикалық
сауда
қызметінің
субъектілерінің
құқықтық
мәртебесінің
ерекшеліктерін білуі.
Іскерлігі:
-сыртқыэкономикалық сауда қызметін құқықтық
реттеу ерекшеліктерін білуі;
- сатып алу мен сатудың сыртқыэкономикалық
шарттарын жасай білуі;
-халықаралық сауда құқығы бойынша негізігі
ережелердің алғашқы түпнұсқасына сараптама
жасау;
Халықаралық сауда саласында халықаралық
және мемлекеттік нормативті актілерді дұрыс
қолдана білуі.
Дағдысы:
-ҚР мен шет елдердегі сыртқыэкономикалық
сауда қызметін халықаралық құқықтық реттеуді
оқыту,
- сыртқыэкономикалық шарттарды жасау;
- мәселелерді анықтау және түсінудің жүйелік
концепциясын пайдалану;
- дауларды шешудің балама тәсілдерін
қолдануға;
Нақты
жағдайларда
халықаралық
сауда
құқығының нормаларын қолдана білу.
Жалпымәдени құзыреттелігі (ЖҚ) :
-халықаралыққұқықтық
реттеудің
ерекшеліктерін оқыту, тауарларды халықаралық
сатып алу мен сатуды зерттеу;
- тікелей заңға сәйкес шешімдер қабылдауды
және өзге де заңды әрекеттер жасауды;
- олардың кәсіби қызметі саласына кіретін заң
нормалары мен қатынастарды талдауға;
- кәсіптік қызмет нысанасында жобалау мен
өңдеуді анықтайтын стандарттарды, әдістемелік
және қалыпты материалдарды қолдануда;
- кәсіптік қызмет нысанасында жобалау мен
өңдеуді анықтайтын стандарттарды, әдістемелік
және қалыпты материалдарды қолдануда;
-әлеуметтік және құқықтық мәселелерді шешуде

основные положения и выводы теории
международного торгового права;
- сущность внешнеторговых отношении;
- структуру внешнеторговых операции;
- 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.
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 торгового оборота.
- применения норм международного торгового
законодательства при 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;
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of international trade relations;
- creatively approach to understanding all state-legal
problems;
- give primary ideas about the main provisions of the
theory of international trade law;
- navigate through conventions adopted by States and
international organizations;;
- use correctly international and state regulatory legal
acts in the field of international trade relations.
Skills:
- master legal terminology;
- skills of working with legal acts;
-the skills of analysis of various legal phenomena, legal
acts, legal norms and the legal relations being objects
of professional activity; the analysis of law
enforcement practice; the resolution of legal problems
and collisions; implementation of substantive and
procedural law; taking necessary measures to protect
participants in trade.
- application of norms of the international trade
legislation at the settlement of specific situations.
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;

әлеуметтік, экономикалық және гуманитарлық
ережелердің әдістерін қолдану қабілеттілігі;
-маңызды мәселелер мен
процесстердің
әлеуметтік жақтарын сараптау қабілеттілігі;
-заңгердің
этика
қағидасын
сақтау,
профессионалдық міндеттерді адал орындау
- халықаралық саудалық қызметті құқықтық
реттеудің тәртібі мен жағдайын;
-халықаралық саудалық қызметті құқықтық
реттеуді ұйымдастырудың тәртібін;
кәсіби біліктілігіне;
құқықшығарушылық қызметтерінде;
- халықаралық саудалақ қызметтегі нормативті
құқықтық актілерді реттеуді жүзеге асыру
кезінде
өзге
заңнамалардың
нормаларын
қолданудың
ерекшеліктерін
салыстыруды
талдауды үйрету;
құқыққолданушылық қызметтерінде;
- нормативтік құқықтық актілерді қолдануда
қабілетті болу, кәсіби қызметте материалдық
және іс жүргізу құқықтарын қолдану;
-құқық субъектілерінің заңдылықтарды сақтауын
қамтамасыз етуі;
- нормативтік құқықтық актілерді қолдануда
қабілетті болу, кәсіби қызметте материалдық
және іс жүргізу құқықтарын қолдану;
- заңға сәйкес шешімдер қабылдау мен заңдық
әрекеттер жасауы;
- фактілер мен жағдайларды дұрыс топтастыру
қабілеттілігі;
-заңдық құжаттарды дер кезінде, заңға сәйкес
дайындауды үйрену;
сараптамалық-кеңес берушілік құзыреттілігі;
- халықаралық саудалық қызметті құқықтық
реттеу аясындағы құқықтық қатынастарды
реттеудегі заңнама жүйесін талдауы;
-халықаралық сауданы құқықтық реттеудің
тәртібі мен жағдайын талдау;
- халықаралық сауданы құқықтық реттеуді
ұйымдастырудың тәртібін білу;
Бұл
мақсатты
қою
студенттің
білікті
кәсібисалада және жалпымәдени құзыреттілігі
студенттің қазіргі кезде кез келген кәсіби салада
қалыптасуына алдыңғы шарт болатындығына

 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
культурой и спортом;
профессиональные компетенции (ПК):
в нормотворческой деятельности:
 способен
участвовать
в
разработке
нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
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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;

has the skills to lead a healthy lifestyle,
participates in physical education and sports.
professional competencies (PC):
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
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;

бағытталған.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м.,сеньор-лектор
Чингисбаева А.Е.

SEKK 4312
/ PVD 4312/
LFEA 4312

Пән аталуы: Сыртқы экономикалық қызмет
құқығы.
Кредит саны (ECTS): 5 кр. (2+1+0).
Пререквизиттері: ҚР Азаматтық құқығы,
Халықаралық жеке құқығы.
Постреквизиттері: жоқ.
Пән оқыту мақсаты: Курстың мақсаты біздің
елімізде сыртқы экономикалық қатынастардың

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: доктор PhD.,
ассоц.профессор Дильмухаметов С.Л.
Название
дисциплины:
Право
внешне
экономической деятельности.
Объем в кредитах (ECTS): 5кр. (2+1+0).
Пререквизиты:
Гражданское
право
РК,
Международное частное право.
Постреквизиты: нет.
Цель изучения дисциплины: формирование у
студентов представления о системе правовых
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- 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: PhD, Associate
Professor S.L. Dilmukhametov

Name of discipline: Law of Foreign Economic
Activity.
The amount of credits (ECTS): 5 (2+1+0).
Prerequisites: Civil Law of the Republic of
Kazakhstan, Private International Law.
Postequisites: no.
Purpose of studying of discipline: formation at
students of representation about system of the legal

құқықтық аспектілерімен таныстыра отырып,
халықаралық құқық мамандығының түлектерінің
кәсіби
деңгейін
нығайту
мен
сыртқыэкономикалық
қызметті
құқықтық
реттеудің
маңызы
мен
түсінігін;
сыртқыэкономикалық қызметті құқықтық реттеу
аясындағы құқықтық қатынастарды реттеудегі
заңнама
жүйесін
талдауды;
сыртқыэкономикалық
қызметті
құқықтық
реттеудің
тәртібі
мен
жағдайын;
сыртқыэкономикалық
қызметті
құқықтық
реттеуді ұйымдастырудың тәртібін; Қысқаша
мазмұны:Сыртқы экономикалық қызметтегі
құқықты қолдау қызметі үшін әдістемелік базаны
қолдана білу, талдау, сыртқы экономикалық
қызмет құқығы бойынша өз алдына жекеше
зерттеу білу; сыртқы экономикалық қызмет
құқығының 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,сыртқы экономикалық қызмет құқығында
сот
тәжіриебесін
теоретикалық
білімге
байланыстыра
қолдана
алу
қажет,
сыртқыэкономикалық
қызметті
құқықтық
реттеуді
жүзеге
асыру
кезінде
өзге
заңнамалардың
нормаларын
қолданудың
ерекшеліктерін салыстыруды талдауды үйрету.
Күтілетін
оқу
нәтижелері:
Сыртқы
экономикалық
қызмет
құқығын
жүзеге
асырудағы келісім шарттардың ерекшеліктерін
анықтауды; студенттердің сыртқы экономикалық
қызметтердіңтық құқық нормаларын қолдануда
теориялық және тәжірибелік біліктілік алуын
қадағалау.
Білім: Теориялық алған білімді нақты құқықтық
дауды шешуде қолдануды үйренуі, Сыртқы
экономикалық
қызмет
құқығындағы
қатынастарды реттейтін белгілі-бір нормативтік
құқықтық актінің қандай да бір дау туындай
қалған жағдайда қалай қолданылатынын білуді,
Қазақстан
Республикасындағы
сыртқы

норм,
обеспечивающих
государственное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности в Республике Казахстан, и влиянии
механизмов государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности на правовое
регулирование
действий
хозяйствующих
субъектов, связанных с осуществлением внешней
торговли, созданием казахстанских организаций с
иностранными инвестициями и инвестированием
капитала РК в объекты предпринимательской
деятельности за рубежом, осуществления ими
внешнеэкономической деятельности в иных
формах.
Краткое содержание: Дисциплина включает в
себя разделы: понятие внешнеэкономической
деятельности; место права внешнеэкономической
деятельности в системе права; источники
правового регулирования внешнеэкономической
деятельности; участники внешнеэкономической
деятельности;
защита
прав
участников
внешнеэкономической
деятельности;
государственное
управление
внешнеэкономическими связями в Республике
Казахстан;
государственное
регулирование
внешнеторговой деятельности в области внешней
торговли
товарами;
внешнеэкономический
договор
–
основная
правовая
форма
осуществления
внешнеэкономической
деятельности; договоры международной куплипродажи; содействие развитию внешнеторговой
деятельности.
Ожидаемые
результаты
изучения:
по
итогамосвоенияучебной
программы
«Право
внешнеэкономической деятельности»
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

219

norms providing the state regulation of foreign
economic activity in the Republic of Kazakhstan, and
influence of mechanisms of the state regulation of
foreign economic activity on legal regulation of actions
of the economic subjects connected with realization of
foreign trade, creation of the Kazakhstan organizations
with foreign investments and investment of the capital
of Kazakhstan in objects of enterprise activity abroad,
realization of foreign trade.
Brief description: The discipline includes sections: the
concept of foreign economic activity; the place of the
law of foreign economic activity in the system of law;
sources of legal regulation of foreign economic
activity; participants of foreign economic activity;
protection of the rights of participants of foreign
economic activity; state management of foreign
economic relations in the Republic of Kazakhstan; state
regulation of foreign trade activity in the field of
foreign trade in goods; foreign economic agreement the main legal form of foreign economic activity;
international purchase and sale agreements; assistance
in the development of foreign trade activities.
Expected results of the study: as a result of mastering
the curriculum "Law of Foreign Economic Activity",
the student is fluent in the knowledge of the discipline,
is able to demonstrate the ability to analyze the norms
of international treaties and national legislation, to
apply skills regarding decision-making in specific
international legal situations.
Knowledge: legal concepts; state-legal and
constitutional development of Kazakhstan at historical
stages; features of functioning of legal system and state
mechanism of the Republic of Kazakhstan;
constitutional structure of the Republic of Kazakhstan;
content of normative legal acts and the theoretical
approaches defining concrete area of its activity, to
understand their value for realization of the right in
professional activity.
Abilities: 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

экономикалық қызмет құқығымен айналысу
барысында туындайтын қатынастарды құқықтық
реттеудің негіздері жөнінде теориялық негіздің
қалыптасуын, халықаралық заңнаманы білу,
шарттың елеулі ережелерін қоса отырып сыртқы
экономикалық
қатынастарды
туындайтын
шарттар жасай алуын үйрету.
Іскерлігі: СЭҚҚ заңдар мен өзге де нормативтік
құқықтық
актілерді
талқылауды
және
қолдануды; қоғамның барлық салаларындағы
заңдардың орындалуын қамтамасыз етуді; СЭҚ
фактілер мен мән-жайларды дұрыс құқықтық
квалификациялауды; СЭҚ 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;
СЭҚ құқық
бұзушылықтарды, кінәлілерді жазалау мен
жауапкершілігі шараларын анықтауды; СЭҚ
бұзылған құқықтарды қалпына келтіру үшін
қажетті шараларды қолдануды үйрету.
Дағдысы: гуманитарлық және әлеуметтікэкономикалық ғылымдар бойынша алынған
білімдер мен әдістерді кәсіби қызметінде
пайдалануға; СЭ қызметі саласына кіретін заң
нормалары мен қатынастарды талдауға; СЭ
құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау және
құрастыруға, жеке және заңды тұлғалардың
сұранысы бойынша негізделген ақпаратты
дайындауға; СЭҚҚ дауларды шешудің балама
тәсілдерін қолдануға; СЭҚҚ нормативтік
құжаттар мен заңды шешімдердің жүзеге
асырылу механизмын жетілдіру мүмкіндіктерін
іздестіруге үйрету.
Жалпымәдени құзыретттілігі:
- СЭ қызметке қатысты ғылыми-зерттеу
жұмыстарына қатысты сараптамалық әдістер мен
тәсілдерді игеру,
- құқықтық көмекті өкілеттік шегінде кәсіби
жүзеге асыру және оған дамыған ақпараттықкоммуникациялық технологиялар тәжірбиесін
енгізуді үйрену;
- сыртқыэкономикалық қызметті құқықтық

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
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,
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introduced legislative innovations; logically correctly
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; logical analysis of
problem situations, learning and memorizing the full
range of circumstances and details related to the area of
work performed, establishing and maintaining
relationships with colleagues; establishing and
developing interpersonal relationships taking into
account the implementation of professional duties,
interviewing and consulting on legal issues; conducting
questioning and speaking in court debates.
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;

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;

реттеуді
жүзеге
асыру
кезінде
өзге
заңнамалардың
нормаларын
қолданудың
ерекшеліктерін салыстыруды талдауды үйрету.
- ҚР заңнамасын сындарлы бағалай білу;
- фактілер мен мән-жайларды дұрыс құқықтық
квалификациялауды;
-Мәселелерді анықтау және түсінудің жүйелік
концепциясын пайдалану;
Жаңа
инструменталдық
құралдарды
пайдаланып бағдарлама жасауды;
Ақпараттық
жүйелердің
техникалық
құжаттарын жасауды;
- Сауатты, негізді талдау және сындарлы
аргументті тұжырымдар мен қорытындыларды
ұсына білу қабілеттілігі
- 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;
Кәсіби біліктілігіне;
Құқыққабылдаушылық қабілеттілігіне;
-қазіргі заманғы нормативтік құқықтардың даму
тенденциясында және оны ғылыми-зерттеуді,
жобалау-құрастырушылық
өндірістіктехнологиясында және ұйымдастыру-басқару
қызметтерінде қолдану;
-субъектілердің
заңдылықтарды
сақтауын
қамтамасыз ету қабілеттілігі;
- құқық қолдау қызметі үшін әдістемелік базаны
қолдана білу, талдау, өз алдына жекеше зерттеу
білу; - құқықтық нормаларды дұрыс талқылай
білуі, - ҚР заңдарының нормаларын қолдана
отырып, тәжірибелік есептер шығара білуі;
Сараптамалық-кеңес берудегі қабілеттілікке;
-студенттердің кәсіби қызметі саласына кіретін
заң нормалары мен қатынастарды талдауға; құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау және
құрастыруға, жеке және заңды тұлғалардың
сұранысы бойынша негізделген ақпаратты
дайындауға; - сот тәжіриебесін теоретикалық

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;
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
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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.
professional competencies (PC):
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
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: PhD, Associate
Professor S.L. Dilmukhametov

білімге байланыстыра қолдана алу.
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.
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PK 4313/PP
4313/ PL
4313

Пән аталуы: Патенттық құқығы.
Кредит саны (ECTS): 4 кр. (1, 5+1+0).
Пререквизиттері:ҚР Азаматтық құқығы (жалпы
бөлім), ҚР Азаматтық құқығы (ерекше бөлім).
Постреквизиттері: жоқ.
Пәнді
оқыту
максаты:
«Қазақстан
Республикасы Патенттік құқығын» оқытудың
мақсатына студенттерге патентпен қорғалатын
интеллектуальдық меншік объектілерін (жасау,
өлшеу, сату, оларды азаматтық айналымға

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: доктор PhD.,
ассоц.профессор Дильмухаметов С.Л.
Название дисциплины: Патентное право.
Объем в кредитах (ECTS):4 кр. (1,5+1+0).
Пререквизиты: Гражданское право РК (Общая
часть), Гражданское право РК (Особенная часть).
Постреквизиты: нет.
Цель изучения дисциплины: преподавания
дисциплины «Патентное право Республики
Казахстан» является изучение студентами
правоотношений связанные с созданием и
использованием
(изготовление,
применение,

222

Name of discipline: Patent Law.
Amount of credits (ECTS): 4 cr. (1.5 + 1 + 0).
Prerequisites: Civil law of the Republic of Kazakhstan
(General part), Civil law of the Republic of Kazakhstan
(Special part).
Post requisites: no.
The purpose of the discipline: teaching the discipline
"Patent Law of the Republic of Kazakhstan" is the
study by students of legal relations related to the
creation and use (manufacture, use, sale, other

басқаша енгізу) қалыптастыру мен қолдануда
туындайтын құқықтық қатынастарды оқыту
жатады. Сонымен бірге интеллектуальдық
қызметтердің
аталған
нәтижелері
(тауар
белгілері, тауардың шыққан шығу орыны)
жекешелендіру құралдарымен бірге өндірістік
меншік объектілерінің қатарына жатады.
Студенттерде интеллектуальдық меншік құқығы
саласындағы кез келген нормативті актілердің
барлығы
тәжірибелік
жағдайлардың
кез
келгенініде қолданылатыны туралы түсінігі
болуы керек.
Қысқаша мазмұны: «Қазақстан Республикасы
Патенттік құқығы» адамдардың патентпен
қорғалатын интеллектуальдық творчествалық
қызметінің
нәтижесінде
туындайтын
қатынастарды құқықтық реттеуді зерттейді және
де қарастырады. Бұндай нәтижелер кез келген
мемлекеттің
экономикасында
өндірістік
қызметтерменматериалдық
өндіріспен
нәтижерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Өз дарындарымен туындата білетін, жаңалықты
ойлап табушы, өндірістік үлгілерді жасаушы
адамдар, олардың ерекше қабілеттері оларды тек
қана моральдық қанағаттандырып қоймай,
оларға материалдық пайда да әкелетініне сенуге
құқығы бар.
Техникалық пен селекциялық жетісітктерді,
өндірістік үлгілерді
ерекшелендіру мен
құқықтық қорғау мақсатында көптеген қазіргі
кездегі мемлекеттер өз заңдылықтарымен
«Патенттік құқық» деп аталатын нормаларды
ойлар тапты.
Интеллектуальдық меншік құқығы объектілеріне
құқықтық
қорғау
жүйесіне
мемлекеттік
органдармен, мемлекеттік және де мемлекеттік
емес
мекемелерде
құралатын
институциональдық бөлігі мен нормативтіқұқықтық негіздерден тұрады.
Оқытудан күтілетін нәтижелерге:«Қазақстан
Республикасы
Патенттік
құқығы»
оқыту
жоспарын меңгеру нәтижесінде студент осы
саладағы білімдерді еркін меңгереді, нормативті
актілерді сараптау бөлігінде өз қабілеттерін

продажа, иное введение в гражданский оборот)
объектов
интеллектуальной
собственности,
охраняемых патентом. Наряду со средствами
индивидуализации
(товарными
знаками,
наименованиями мест происхождения товаров и
др.) упомянутые результаты интеллектуальной
деятельности
входят
в
число
объектов
промышленной собственности.
Студент должен иметь представление о том, как
тот или иной нормативный акт, регулирующий
правоотношения в сфере права интеллектуальной
собственности применяется в той или иной
практической ситуации.
Краткое содержание: Дисциплина «Патентное
право Республики Казахстан» рассматривает и
изучает правовое регулирование отношений
возникающих
по
поводу
результатов
интеллектуальной
творческой
деятельности
людей защищаемых патентом. Такие результаты
наряду с производственной деятельностью –
материальным производством, – способны
приносить результаты, ощутимые для экономики
любой страны. Люди, наделенные талантом
творить,
создавать
новые
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
технических
и
селекционных
достижений,
изобретений,
промышленных
образцов и т.д. законодательство абсолютного
большинства
современных
государств
выработало нормы, называемые «Патентным
правом».
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 «Патентное
право Республики Казахстан» студент свободно
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introduction into civil circulation) of intellectual
property protected by a patent. Along with means of
individualization (trademarks, appellations of origin,
etc.) the mentioned results of intellectual activity are
among the objects of industrial property.
The student should have an idea of how a particular
regulatory act regulating legal relations in the field of
intellectual property law is applied in a particular
practical situation.
Summary: The discipline "Patent Law of the Republic
of Kazakhstan" reviews and studies the legal regulation
of relations arising from the results of intellectual
creative activity of people protected by a patent. Such
results, along with production activities - material
production - are capable of producing results that are
tangible for the economy of any country. People
endowed with the talent to create, create new
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 technical and
breeding achievements, inventions, industrial designs,
etc. Legislation of the vast majority of modern states
has developed standards called “Patent Law”.
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 "Patent Law of the Republic of
Kazakhstan", the student is fluent in knowledge of this
discipline; able to show skills in the analysis of legal
norms; apply skills regarding the adoption of legal
decisions on specific legal relations.
Knowledge: students should know:
- the content of civil law rules governing legal relations
in the field of intellectual property law in general and
patent law in particular;
- as a particular regulatory act regulating legal relations
in the field of intellectual property law is applied in a
particular practical situation.
- conceptual apparatus of the course;
Be able to:
- competently draw up contracts in the field of patent

көрсетуді
білуімен,
құқықтық
шешімдер
қабылдаудағы нақты құқықтық қатынастарда өз
біліктілігін көрсетуі қажет.
Білімі: студенттер білуі тиіс:
- жалпы интеллектуальдық меншік құқығы мен
патенттік құқықтағы да құқықтық қатынастарды
реттеуші азаматтық-құқықтық нормалардың
мазмұнын;
- интеллектуальдық меншік саласындағы
қатнастарды реттеуші осы және басқа да
нормативті актілер қазіргі және басқа да
тәжірибелік жағдайда қолданылатынын;
-оқу курсының түсініктік құрамын;
Жетік білуі керек:
патенттік құқық саласындағы келісімшарттарды білікті жасау;
- тәжірибеде теориялық ережелерді қолдану;
-сараптау, өзінше және сындарлы ойлау, тиімді
құқықты қолдану қызметіне байланысты нақты
әдістемелік базасының болуы.
Дағдысы болуы керек: - құқықтық агрументтер
мен түсіндірмелер тапсыруы-патенттік құқықы
саласындағы қоғамдық қатынастарды реттеуші
және заңға сәйкес келетін шешімдерді
қабылдауда тәжірибеде қоданыстағы нормативті
актілерді қолдану;
-патентік құықық іліміндегі түсініктемелерді
білуі;
- патенттік қатынастарды реттеуші нормативті
актілермен жұмыс істеуде;
-патенттік құқықтық қатынастар мен олардың
пайда болу негіздеріндегі нормативті актілерді,
құқықтық жағдайларды, заңдық фактілерді
саралауда;
-патенттік құқық саласындағы тәжірибеде
құқықтық
қорғаушылық
пен
құқықтық
қорғаушылықта, қазақстандық заңдылықтардың
дамуының
тарихи
сатыларын
және
интеллектуальдық
қызметтер
нәтижелерін
пайдалану саласындағы қоғамдық қатынастарды
құқықтық реттеу қағидаларын сараптама
жасауда.-құқықтық сипаттағы құжаттарды әзірлеу мен
жасау,заңды және жеке тұлғалардың сұрау салуы

владеет
знаниями данной
дисциплины;
способен
проявить уменияв части анализа
правовых норм;
применить
навыки
относительно принятия правовых решений по
конкретным
правоотношениям.
Знания: студенты должны знать:
- содержание гражданско-правовых норм,
регулирующих правоотношения в сфере права
интеллектуальной собственности вообще и
патентного права в частности;
- как тот или иной нормативный акт,
регулирующий правоотношения в сфере права
интеллектуальной собственности применяется в
той или иной практической ситуации.
- понятийный аппарат курса;
Умения:
грамотно составлять договоры в сфере
патентного права;
- применять теоретические положения на
практике;
- анализировать, самостоятельно и критически
мыслить, иметь определенную методологическую
базу для успешной правоприменительной
деятельности.
Навыки: - представлять правовые аргументы и
комментарии - применения в практической
деятельности
нормативно-правовых
актов,
регулирующих общественные отношения в сфере
патентного права, и принятия решений в точном
соответствии с законом
- в знании терминологии науки патентного права;
- в работе с нормативно-правовыми актами,
регулирующими патентные правоотношения; - в
анализе правовых норм, правовых явлений,
юридических фактов в сфере патентного права и
возникающих на их основании отношений;
в
анализе
правоприменительной
и
правоохранительной практики в сфере патентных
правоотношений. основных исторических этапах
развития казахстанского законодательства и
принципах
правового
регулирования
общественных отношений в сфере использования
результатов интеллектуальной деятельности.
- разработки и составления документов правового
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law;
- apply theoretical principles in practice;
- analyze, independently and critically think, have a
certain methodological basis for successful law
enforcement.
Skills: - present legal arguments and comments - apply
in practice the legal acts regulating public relations in
the field of patent law, and make decisions in strict
accordance with the law
- knowledge of the terminology of the science of patent
law;
- in work with regulatory legal acts regulating patent
legal relations; - in the analysis of legal norms, legal
phenomena, legal facts in the field of patent law and
relations arising on their basis;
- in the analysis of law enforcement and law
enforcement practice in the field of patent legal
relations. the main historical stages of development of
Kazakhstani legislation and the principles of legal
regulation of public relations in the field of using the
results of intellectual activity.
- 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
maintenance of relations with colleagues establishing
and developing interpersonal relations, taking into
account the implementation of professional duties,
interviewing and advising on legal issues;
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;

бойынша негізделген ақпараттарды дайындау;
мәселе туындаған мәселені логикалық талдау,
салаға
қатысты
орындалып
жатқан
жұмыстардағы жағдайлар мен бөлшектерінің
барлық щеңберңн меңгеру мен есте сақтау,
әріптестермен, құқықтық сұрақтар бойынша
тұлғааралық қатынастарды кәсіби біліктілік пен
логикалық интервьюлеумен және кеңес беруді
жүзеге асыруды ескере отырып байланысты
калыптастыру мен қолдау;
Құзыреттері: Жалпымәдени құзыреттіліктер
(МҚ):

Өз
болашақ кәсібінің әлеуметтік
маңыздылығын сезінуі,
кәсіби
құқықтық
саналықтың жоғары деңгейінде болуы;

Кәсіби міндеттерін адал орындау
қабілеттілігі, заңгер этикасы қағидаларын
сақтауы;

Ойлау
мәдениетін
меңгеруі,
ақпараттарды жалпылау, сараптау, қабылдау,
мақсат қою мен оған жету жолдарын таңдау;

логикалық шынайы, дәлелдермен және
де анық ауызша мен жазбаша сөйлеу қабілеті;

Мінез-құлық мәдениеті, әріптестермен
бір ауыз болға дайындығы, ұжыммен жұмыс
жасауы;

Коррупцияға
қарсы
әрекеттерге
шыдамсыз қатынасының болуы, құқық пен заңға
сыйластық қатынаста болуы;

Өзін-өзі дамытуға талапиануы, өз
біліктілігін және шеберлігін жоғарылатуға
ұмтылуы;

Әлеуметтік және кәсіби мәлелені
шешуде гуманитарлық пен зкономикалық
ғылымның негізгі ережелері мен әдістерән
қолдану қабілеттілігі;

Істерді жүргізу мәселерінің әлеуметтік
маңыздылығын сараптау қабілеттілігі;

Қазіргі кездегі ақпараттық қоғамның
дамуындағы ақпараттардың маңызы мен мәнін
түсіну қабілеттігі, бұл процестерде туындаған
қауіптер мен қатерлерді сезінуі, ақпараттық
қауіпсіздіктің негізгі талаптарын сақтауы, оның

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: 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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• 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
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

ішінде мемлекеттік құпияны сақтау;

Ақпараттардың
негізгі
әдістерін,
тәсілдерін және оны алу құралдарын, сақтауды,
қайта өндеуді меңгеруі, ақпараттарды басқару
құралы негізіндегі компьютермен жұмыс
жасауды меңгеруі;

Тереңдетңлген
компьтерлік
желіде
жұмыс істей білу қабілеттілігі;

Қажетті шетелдік тілдермен кәсіби
білікті араласуы ;

Салауатты өмір салтын ұстануы,спорт
пен дене шынықтыру сабақтарында белсене
қатысу қабілеті;
Кәсібилік біліктіліктері (КБ):
Құқықшығарушылық қызметтерінде:

Өз кәсіби қызметінің құзыретіне сәйкес
нармативті
актілерді
жасауға
қатысу
қабілеттілігі;
Құқыққолданушылық қызметтерінде:

Құқықтық сананың, құқықтық ойлаудың
және құқықтық мәдениеттің дамуы негізінде
өзінің кәсіби қызметтерін жүзеге асыру
қабілеттілігі;

Құқық субъектілерінің заңдылықтарды
сақтауды қамтамасыз ету қабілеттілігі;

Заңға
толық
сәйкестендірілген
шешімдер қабылдау және заңдық әрекеттер
жасау қабілеттілігі;

Нормативті-құқықтық актілерід қолдана
білу, өз кәсіби қызметтерінде материальдық және
іс жүргізу құқығы нормаларын жүзеге асыру
қабілеттілігі;

Фактілер мен жағдайларды заңды
тәртіпте топтастыру қабілеттілігі;

Заңдылық
құжаттарды
дайындау
біліктілігін меңгеруі;
Сараптамалық-кеңес беру қызметтерінде:

Нормативті-құқықтық актілерге заңдық
сараптамалар жасауда
белсенді
қатысуға
дайындығы, оның ішінде ; коррупцияны
анықтаушы шараларды құруға жағдай жасаушы
ережелерді анықтау мақсатында да;

Әртүрлі нормативті актілерді түсіндіре

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
них положений, способствующих созданию
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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: Senior Lecturer A. Gaidash

алу қабілеті;

Мамандандырылған
заңдық
қорытындылар беру мен нақты заңдық қыөмет
түрлерінде кеңес беру қабілетінің болуы;
Бұл мақсатты алға қою студенттің кез келген
кәсіби ортада қазіргі заманға бейімделудегі алғы
шарты
болатын,
кәсіби біліктілігі мен
жалпымәдени
(мамандыққа
тәуелді)
құзыреттерінің қалыптасуына бағытталған
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.м., сеньор-лектор
Чингисбаева А.Е.

DM 4313 /
DO 4313/
OT 4313

Пән аталуы: Деликттік міндеттемелері .
Кредит саны (ECTS): 4 кр. (1,5+1+0).
Пререквизиттері:
ҚР
Азаматтық
құқығы(Жалпы және Ерекше бөлімдері).
Постреквизиттері: жоқ.
Пәнді оқыту мақсаты; студенттің заманауи
деликтілік құқық саласы бойынша кешенді терең
теориялық білімі мен осы негізде оған одан әрі
қажетті
тәжірибелік,
ғылыми
және
педагогикалық берік те қажетті дағдыларды
үйрету және бекіту
Пәннің мақсаты; деликтілік құқықтың негізгі
ережелерін
анықтау
және
азаматтық
айналымдарда пайда болатын қатынастарды
реттеуші азаматтық заңдылықтар мен басқа да
нормативті актілерді салыстыра білуді үйренуі
Қысқаша мазмұны; пәнді келесі сұрақтар
ашықтайды; деликтілік міндеттемелердің түсінігі
мен маңызы; тұлға мен азаматтың мүлігіне
келтірілген залал; Заңды тұлғаның мүлігіне
келтірілген залал; залал келтіруші; зардап
шегуші; залады өндіру; заладың алдын-алу;
шығынды өндіру тәртібі; шығынды өндіру
әдістері ( натуральды немесе келтірілген
шығынды
қалпына
келтіру);
деликтілік
міндеттемелер түрлері мен оның сипаттамасы;
деликтілік
міндеттемелердің
тоқтатылу
ерекшеліктері;
келтірілген
заладар
үшін
жауапкершіліктен босатылу негіздері; деликтілік

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:
сеньор-лектор
Гайдаш А.В.
Название
дисциплины:
Деликтные
обязательства.
Объем в кредитах (ECTS): 4 кр. (1,5+1+0).
Пререквизиты: Гражданское право РК(Общая и
Особенная части).
Постреквизиты: нет.
Цель преподавания дисциплины «Деликтные
обязательства»: формирование у студента
комплекса глубоких теоретических знаний в
области современного деликтного права и
привитие на этой основе прочных навыков и
умений, необходимых ему в дальнейшей
практической,
научной
и
педагогической
деятельности.
Цель дисциплины: уяснение студентами
основных положений деликтного права и умение
соотносить нормы гражданского законодательства
о деликтных обязательствах с нормами иных
нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в гражданском обороте.
Краткое содержание дисциплины определяют
следующие вопросы: понятие и сущность
деликтного обязательства; вред, причиненный
личности или имуществу гражданина; вред,
причиненный имуществу юридического лица;
причинитель вреда, потерпевший; возмещение
вреда;
предупреждение
вреда;
порядок
возмещения вреда; способы возмещения вреда (в
натуре или возмещение причиненных убытков);
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Name of discipline: Obligations in tort.
The amount of credits (ECTS): 4 (1,5+1+0).
Prerequisites: Civil Law of the Republic of
Kazakhstan (General and Special parts).
Postequisites: no.
The purpose of teaching the discipline "Tort
obligations": the formation of a student's complex of
deep theoretical knowledge in the field of modern tort
law and instilling on this basis strong skills and
abilities necessary for further practical, scientific and
pedagogical activities.
Purpose of the discipline: students ' understanding of
the main provisions of tort law and the ability to
correlate the norms of civil legislation on tort
obligations with the norms of other normative legal
acts regulating relations arising in civil turnover.
Summary of the discipline define the following issues:
the definition and nature of tort liability; the damage
caused to the person or property of a citizen; the harm
caused to property of the legal person; the tortfeasor,
the victim; reparation; prevention of harm; the order of
compensation; methods of compensation of harm (in
kind or compensation for losses); the types of tort
obligations and their characteristics; peculiarities of
termination of tort liability; exemption from liability
for causing harm; grounds and procedure for incurring
liability without fault in tort obligations.
Expected results of the study: Students who have
studied the discipline "Tort obligations" should:

міндеттемелердегі кінәсіз жауапкерщіліктердің
негіздері мен тәртібі.
Күтілетін оқу нәтижелері; Студенттердің
«Деликтілік
міндеттемелер»
пәнін
оқу
барысында тиісті;
Білім; деликтілік міндеттемелердің негізгі
ережелерін,
сонымен
бірге
деликтілік
міндеттемелердің кейбір түрлерін білуге.
Іскерлігі;
қолданыстағы
азаматтық
заңдылықтарының нормаларын қолдану мен
түсіндіру, азаматтық айналымда пайда болатын
қатынастарды реттеуші деликтілік міндеттеме
туралы азаматтық заңдылықтар нормалары мен
басқа да нормативті актілерді салыстыру.
Пәнді
оқыту
сатылары
келесі
реттегі
құзыреттердің қалыптасуына бағытталған;
Жалпымәдени құзыреттіліктері (ЖҚ):
-өзінің
болашақмамандығыныңәлеуметтікмаңыздылығы
н түсіне, әділетбарабаркәсібимағынасы бар;
-этиказаңгерқағидаттарын
ұстануды,
адалкәсібиміндеттерінорындауға қабілетті;
-ол,
оныжету
жолдарыныңмақсатыпараметрінжәне
іріктеу,
синтездейдіталдау,
процессақпаратқабілетті,
ойлаумәдениетінмеңгерген;
олауызша
және
жазбашатілінсалуқисындышынайы,
және
нақтыдәлелдералады;
-мінез-құлықмәдениетінбарәріптестерімен,
бірлесіп жұмыс істеуынтымақтастықдайын;
-құқықтарынқұрметпенжәнезаңдысыбайлас
жемқорлықмінез-құлықтөзбеушілік,бар;
-өзін-өзідамытуғажасалған, олардың біліктілігі
мендағдыларынжетілдіру;
-әлеуметтік және кәсібимәселелерді шешуде,
әлеуметтік-гуманитарлық
жәнеэкономикалық
ғылымдарнегіздерінжәнеәдістерінпайдалана
алады;
-әлеуметтік
маңыздыпроблемалар
менпроцестердіталдау жасай алады;
-мемлекеттік құпияларды қорғау, соның ішінде
ақпараттық
қауіпсіздікнегізгіталаптарынасай,
процесіндепайдақауіптер мен қатерлерхабардар,

виды
деликтных
обязательств
и
их
характеристика;
особенности
прекращение
деликтных
обязательств;
основания
освобождения от ответственности за причинение
вреда; основания и прядок наступления
ответственности без вины в деликтных
обязательствах.
Ожидаемые результаты изучения: Студенты,
изучив дисциплину «Деликтные обязательства»,
должны:
знать основные положения о деликтных
обязательствах, а также об отдельных видах
деликтных обязательств.
уметь
толковать
и
применять
нормы
действующего гражданского законодательства,
соотносить
нормы
гражданского
законодательства о деликтных обязательствах с
нормами иных нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в
гражданском обороте.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
общекультурные компетенции (ОК):

осознать социальную значимость своей
будущей профессии, обладать достаточным
уровнем профессионального правосознания;

быть
способным
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;

владеть культурой мышления, быть
способным к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения;

быть способным логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь;

обладать культурой поведения, быть
готовым к кооперации с коллегами, работе в
коллективе;

иметь
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону;

стремится к саморазвитию, повышению
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know the main provisions on tort obligations, as well
as about certain types of tort obligations.
be able to interpret and apply the norms of current
civil legislation, correlate the norms of civil legislation
on tort obligations with the norms of other normative
legal acts regulating relations arising in civil turnover.
The process of studying the discipline is aimed at the
formation of the following competencies:
general cultural competencies (GC):

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

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

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

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

to have a culture of behavior, be ready for
cooperation with colleagues, teamwork;

to have an intolerant attitude towards corrupt
behaviour, respect the law;

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

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

be able to analyze socially significant issues and
processes;

be 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;

to possess the basic methods, ways and means of
obtaining, storing, processing information, has the
skills to work with the computer as a means of
information management;
professional competencies (PC):
in rule-making:

қазіргі
заманғы
ақпараттыққоғам
дамуыныңақпараттыңсипаты
менмаңыздылығынтүсіне алады;
-ақпарат, қабылдау, сақтау, қайта өңдеунегізгі
әдістерін,
жолдары
мен
құралдарыниеленетінақпаратбасқаруқұралы
ретіндекомпьютерлікдағдылары бар;
-Ккомпьютерлікжеліақпаратпенжұмыс
істеуге
қабілетті;
-шет
тіліндекәсібиқарым-қатынасүшін
қажеттідағдыларыние;
-салауаттыөмір салтын ұстанудағдысы бар, дене
шынықтыру және спортқатысуға;
кәсіби құзыреттер (КҚ):
құқықшығарушылық қызметінде
-олардың
кәсіптікқызметініңбейінінесәйкеснормативтік
құқықтық актілердіәзірлеуге қатысумүмкіндігі
бар;
құқық қолдну құзыреттерінде:
-Егерәділетдамығанмағынасында,
құқықтық
ойлауменқұқықтық
мәдениеттінегізіндекәсібиқызметті
жүзеге
асыруғақабілетті;
-құқық субъектілерінің заңдылықтарды сақтауды
қамтамасыз ету қабілеті;
--қатаң заңға сәйкес шешімдер қабылдау
жәнезаңдық шаралар қабылдайалады;
-нормативті актілерді қолдана білуі, өз кәсіби
қызметтерінде
материальдық
және
процессуальдық нормаларды қолдануы;
-мән жайлар мен фактілерді заңға сәйкес дұрыс
саралай білу қабілеттілігі;
-құқықтық құжаттарды дайындау дағдылары бар;
сараптамалық-кеңес
берушілік
қызметтерінде;
-нормативті құқықтық актілердің жобалаына
заңдық сараптамаларды жұргізуге белсене
қатысуға және де соның ішінде оларда
коррупцияны
анықтаушы
жағдайларды
қалыптастырушы басқа да ережелерді анықтауға
дайын болуға;
Әр түрлі нормативті актілерді түсіндіруге
қабілетті болуы;

своей квалификации и мастерства;

быть способным использовать основные
положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;

быть
способным
анализировать
социально значимые проблемы и процессы;

быть способным 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;

владеть основными методами, способами
и средствами получения, хранения, переработки
информации,
имеет
навыки
работы
с
компьютером
как
средством
управления
информацией;
профессиональные компетенции (ПК):
в нормотворческой деятельности:

быть
способным
участвовать
в
разработке нормативных правовых актов в
соответствии
с
профилем
своей
профессиональной деятельности;
в правоприменительной деятельности:

быть
способным
осуществлять
профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры;

быть
способным
обеспечивать
соблюдение законодательства субъектами права;

быть способным принимать решения и
совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;

быть способным применять нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;

быть способным юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;

владеть
навыками
подготовки
юридических документов;
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• be able to participate in the development of
regulatory legal acts in accordance with the profile of
their professional activities;
in law enforcement:
• be able to carry out professional activities based on a
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
• be able to ensure compliance with legislation by
subjects of law;
• be able to make decisions and take legal actions in
strict accordance with the law;
• be able to apply normative legal acts, implement the
norms of substantive and procedural law in
professional activities;
• be able to legally correctly qualify facts and
circumstances;
• have the skills to prepare legal documents;
in expert advisory work:
- be 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;
- be able to interpret various legal acts;
- be able to provide qualified legal opinions and advice
in specific legal activities.
Head of the educational program: senior-lecturer
A.V. Gaidash

-нақты заңдылық қызметтер түрлерінде кеңес
берушілік пен заңдық сараптама беруге қабілетті
болуы
Бағдарлама
жетекшісі:
сеньор-лектор
Чингисбаева А.Е.

в экспертно-консультационной деятельности:

быть готовым 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;

быть способным толковать различные
правовые акты;

быть
способным
давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической
деятельности.
Руководитель
программы:
сеньор-лектор
Гайдаш А.В.
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