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стран
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Европалық
құқықтың дамуы
тарихы /История
развития
европейского
права

Пәнді оқытудың мақсаты заң
ғылымдарының iшiнде шетелдердің
мемлекетi және құқығы тарихы пәні
орны, мемлекет пен құқықтың пайда
болуы, қалыптасуы және даму
заңдылықтарын толық жүйеде
қарастыратынын құқық саласы ретінде
таныстыру. Ежелгі мемлекеттер құқығы
мен тарихы, орта ғасырлардағы
мемлекет және құқық, жаңа заман
мемлекеттері мен құқығы, қәзіргі
замандағы мемлекет және құқық тарихы.
/ Целью дисциплины является значение
места государства и права зарубежных
стран в системе юридической науки,
которая полностью регулирует законы
происхождения, формирования и
развития государства и права. История и
права древних государств, государства и
права в средние века, государства и
права современных времен, история
государства и права в современном
времени.
Еуропалық құқық– еуропа
мемлекеттерінің бірлескен құқық
шығармашылығы мен халықаралық
ынтымақтастығының нәтижесі болып
табылатын күрделі құқықтық феномен.
Еуропалық құқық – бұл тарихи түрде
қалыптасқан континенталды Еуропаның
жалпы құқығын көрсетеді, ол рим жеке

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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Пәннің қысқаша мазмұны, мақсаты,
негізгі тараулары.
Цель изучения дисциплины, краткое
содержание, основные разделы
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Мемлекет және құқық
теориясы
/Теория государства и
права

Шет елдердiң
конституциялық құқығы
/Конституционное права
зарубежных стран

Пәндi оқып-зерттеу студенттердiң
мемлекеттiк-құқықтық құбылыстарды
дұрыс түсiнуi мен қоғам дамуы
сатыларын ұғынуды және болашақты
болжауға мүмкiндiк бередi / Изучение
предмета позволяет студентам понять
государственно-правовые явления
общества и прогнозировать будущее
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Мемлекет және құқық
теориясы,
Шетелдердің
конституциялық
құқығы, ҚР
Конституциялық
құқығы, / Теория
государства и права,

Салыстырмалы
құқықтану,
Халықаралық құқық/
Сравнительное
правоведение,
Международное право

Пәнді меңгеру барысында білім
алушылар
Еуропалық
құқықтың
теолриялық мәселелерін, әр түрлі
құқықтық институттардың жұмыс
істеуінің мәселелері, еуропалық құқық
негіздерін құқықтық реттеу тәсілдері
оқып-танысып, жекеленген еуропалық
институттардың ерекшеліктерін, оның
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KRMK
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/IGPRK
1209

ҚР-ның мемлекет
және құқық
тарихы / История
государства и
права РК

құқығының, канондық құқықтың,
феодалдық құқық пен халықаралық
сауда әдеттерінің (лат. lex mercatoria)
негізінде жете зерттеліп дайындалған
еуропалық университеттердің құқықтық
мектептерінің қалыптастырған құқық/
Европейское право – совокупность
правовых норм, включающая в себя
европейское интеграционное право,
правовые нормы, обеспечивающие
функционирование европейской
системы защиты прав человека, а также
иные правовые нормы европейских
международных договоров. Под первым
понимается в первую очередь право
Европейского союза. Под вторыми право Совета Европы.
В науке принято двоякое понимание
понятия Европейское право. Оно
понимается как в широком смысле так и
в узком.
Қазақстан территориясындағы әр түрлі
халықтардың қилы кезеңдердегі рутайпалық ұйымдасуларының
ыдырауынан бастап қазіргі кезге дейінгі
мемлекеттік нысандары мен құқықтық
институттары туралы салыстырмалытарихи тұрғыда зерде талқысынан
екшелініп өткен ғылымда орныққан
негізгі білімдерді студенттер назарына
ұсыну. Алғашқы қауымдық қоғамның
ыдырауы, әскери демократия және
Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекеттiк құры-лымдар. (б.з.д.ІV-б.з. XIV
ғғ.). ХV-ХVШ ғасырлардағы қазақ
хандықтарының мемле кеттiк ұйымы
және құқығы. ХV-ХVШ ғасыр лардағы
қазақтың әдет-ғұрып құқығы.
Қазақстанның Россияға қосылуы және
оның мемлекеттiк -құқықтық шарттары
мен салдары. 19-21 ғасырлардағы
Қазақстан мемлекеті мен құқығы
тарихы. / Представить студентам
базовые знания в науке, сопоставимые с
историческим обсуждением
государственных объектов и правовых

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

Конституционное
право зарубежных
стран,
Конституционное
право РК,
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Қазақстан тарихы,
Мемлекет және құқық
теориясы
/ История Казахстана,
теория государства и
права

қайнар көздерін талдауға үйренеді/В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
будут
знать
теоретические вопросы европейского
права, проблемы функционирования
различных
правовых
институтов,
способы правового регулирования
основ европеского права;
анализировать
особенности
отдельных европейских институтов;
- анализировать специфику основных
источников европейского права;
- определять понятие и предмет науки
и отрасли европейского права.

Шетелдердiң
конституциялық
құқығы, ҚР
конституциялық құқығы
/ Конституционное
право зарубежных
стран, конституционное
право Республики
Казахстан

Өз ықтиярымен, кездейсоқ себептердің
салдарынан немесе мемлекеттік
құқықтық қызмет субъектісі болғаны
себебінен істі болған адамдар туралы
жөнді (орынды) және ізгі (ізгілікті)
ойлау, (ой түю) шеберлігін
қалыптастыру, оны дамыту.
Нәтижесінде студент: Қазақстан
аумағындағы алғашқы қауымдық
құрылыстың жойылу себептері мен
мемлекеттің пайда болуы; Қазақ әдетғұрып құқығындағы құқықғын жанжақты талдау; 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.
/ Формирование (развитие) хороших
навыков мышления, а также развитие
людей, имеющих случай из-за
случайных или случайных причин или
субъектов государственной правовой
деятельности. В результате студент:
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KRSKI
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ҚР-сы саяси және
құқықтық ілімдері
тарихы
/История
политических и
правовых учений
РК

институтов от распада племенных
организаций разных народов Казахстана
в настоящее время. Первый крах
общества, военной демократии и первых
государственных органов на территории
Казахстана. (BC IV BC - XIV вв.).
Государственная организация и право
казахских ханов в XV-XV веках.
Казахская традиция в XV-XV веках.
Присоединение Казахстана к России и ее
государственно-правовые условия и
последствия. История казахского
государства и права в XIX-XXI веках.
Саяси және құқықтық ілімдер тарихы
мемлекет және құқық теориясы және
мемлекет және құқық тарихы секілді
бакалавриаттың жалпы теориялық және
тарихы негізін қалап, студенттің заңи
білім жүйесін меңгеруге септігін
тигізеді. Бұл пәнді оқып, үйрену
студенттерге мемлекеттік құқықтық
құбылыстардың экономикамен,
идеологиямен, моральмен, дінмен арақатынасын түсінуге ықпал етеді және
осы негізде мемлекет және құқықтың
пайда болу мәселелерін, атақты
ойшылдардың еңбектерін және олардың
идеяларын қазіргі кезеңнің талабымен
талдауға үйрету.
Ежелгі Шығыс елдеріндегі саяси және
құқықтық ойлар. Ежелгі Грециядағы
саяси және құқықтық ілімдер. Ежелгі
Рим өркениетінің саяси-құқықтық ілімі.
Орта ғасырлық Батыс Еуропадағы саяси
және құқықтық ілімдер. Орта ғасырдағы
Араб Шығысы мен мұсылман
елдеріндегі саяси-құқықтық ойлар.
ХVІІ-ХVІІІ ғасырлардағы Батыс
Еуропадағы саяси және құқықтық
ілімдер. ХVІІІ-ХІХ ғасырлардағы АҚШғы саяси және құқықтық ілімдер. ХІХ ғ.
ІІ жартысындағы - ХХ ғ. басындағы
Қазақстандағы саяси-құқықтық ойлар /
«История политических и правовых
учении» так же, как и «Теория
государства и права», «История

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

причины первого коммунального
строительства в Казахстане и
появление государства; Всесторонний
анализ прав казахской традиции;
Изучить процесс развития государства
и права в Казахстане; Зная наиболее
важные общественно-правовые
реформы и узнавая о роли государства
в обществе.
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«Философия»,
«Саясаттану»,
«Әлеуметтану»,
«Мәдениеттану»,
«Мемлекет және
құқық теориясы»,
«Мемлекет және
құқықтың жалпы
тарихы», «Қазақстан
Республикасының
мемлекет және құқық
тарихы» /
«Философия»,
«Политология»,
«Социология»,
«Культурология»,
«Теория государства и
права», «Всеобщая
история государства и
права», «история
государства и права
РК»

«Мемлекет және құқық
теориясы
проблемалары»,
«Мемлекет және құқық
тарихы проблемалары» /
«Проблемы теории
государства и права»,
«Проблемы истории
государства и права»

Бұл пәнді меңгерген соң студент өткен
уақыттағы және қазіргі кезеңнің саяси
және құқықтық доктриналарының
маңыздыларын және кең
таралғандарының мазмұнын, құқықтық
және саяси ойдың даму кезеңдерін,
адамзаттың атақты ойшылдарының
өмірі мен олардың шығармаларын,
құқықтық және саяси ойдың негізгі
ескерткіштерін және саяси және
құқықтық ілімдер бойынша негізгі
әдебиеттерді білуі қажет.
Студент әртүрлі кезеңдердің және
атақты ойшылдардың саяси және
құқықтық ойларын салыстыруға,
қазіргі кезеңдегі және ертеректегі
ілімдер мен доктриналардағы жалпы
мен ерекшелікті айыруға, нақты саяси
және құқықтық ілімге баға беруге
үйрену қажет. / После изучения данной
дисциплины студент должен знать
значение и содержание наиболее
распространенных политических и
правовых доктрин прошлого и
настоящего периода, этапы развития
правовой и политической мысли,
жизнь и произведения известных
мыслителей человечества, основные
памятники правовой и политической
мысли и основную литературу по
политическим и правовым знаниям.
Студент должен научиться
сопоставлять политические и правовые

5.

RK
1210
/RP
1210

Рим құқығы
/Римское право

государства и права» изучает основы
теории и истории государства и права,
способствует освоению студентами
системы юридических знаний. Изучение
данной дисциплины позволит студентам
понять взаимоотношения государственных правовых явлений с экономикой,
идеологией, моральом, религией и на
этой основе изучить возникновение
проблем государства и права, труд
известных мыслителей и их идеи на
современном этапе. Политические и
правовые мысли в странах Древнего
Востока. Политические и правовые
учения в Древней Греции. Политикоправовое учение древнеримской
цивилизации. Политические и правовые
учения в средневековой Западной
Европе. Политико-правовые мысли
средневекового арабского Востока и
мусульманских стран. Политические и
правовые учения в Западной Европе
ХVІІ-ХVІІІ вв. Политические и
правовые учения в США ХVІІІ-ХІХ вв.
Политическая и правовая мысль в
Казахстане во второй половине XIX в. и
в начале ХХ в.
Рим құқығы азаматтық құқықты
танып білудің алғашқы сатысы болып
табылады. Рим құқығынан кейін
оқытылатын Қазақстан
Республикасының азаматтық құқығы заң
білімін алып шыққанға дейін
оқытылатын пән. Сонымен қатар негізгі
мақсат: рим құқығының қалыптасуы мен
дамуын, оның жекелеген институттарын
жетік меңгеру./Предмет римского
гражданского права. Понятие римского
частного права. Отличие частного права
от публичного. Источники римского
права. Право цивильное и право
преторское. Понятие исковой давности.
Лица. Субъект права. Понятие
правоспособности. Понятие
дееспособности. Зарождение
юридических лиц. Семейные
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мысли различных этапов и известных
мыслителей, различать общее и
различие в современных и ранних
учениях и доктринах, оценивать
конкретное политическое и правовое
учение.

3

5

1

Мемлекет және құқық
теориясы, Қазақстан
Республикасының
мемлекеті мен құқығы
тарихы, Мемлекет
және құқықтың жалпы
тарихы, Қазақстан
Республикасының
Конституциялық
құқығы
/Теория государства и
права, История
государства и права
РК, История
государства и права
зарубежных стран,
Конституционное
право РК

Қазақстан
Республикасының
азаматтық құқығы,
Қазақстан
Республикасының
отбасы құқығы,
Қазақстан
Республикасының
тұрғын үй құқығы,
Халықаралық жеке
құқық
/Гражданское право РК,
Семейное право РК,
Жилищное право РК,
Международное частное
право

Пәнді оқу кезінде студент, рим
құқығының қайнар көздерінің
мазмұны мен маңызын, жоғарыда
көрсетілген рим құқығының
институттарының мазмұнын, принциптері мен алғы шарттарын зерттеуге
міндетті. Сонымен қатар студент рим
құқығының терминологиялық
атауларын еркін білуге міндетті.
Пәннің оқытылуының жалпы мақсаты
болашақ заңгердің кәсіптік және
жалпы мәдениетін қалыптастыру. Осы
пән курсы азаматтық құқықтың негізі
болады, сондықтан бұл пән «заңгер»
мамандығын алатын студенттерге
оқытылуы қажет. /Изучая предмет
«Римское право» бакалавр должен
иметь представление: об общечеловеческих ценностях, ценностях

правоотношения. Право собственности.
Защита добросовестного владения.
Приобретение права собственности.
Защита права собственности. Общее
учение об обязательствах и договорах.
Обязательства, возникающие из
неосновательного обогащения.
Обязательства из частных деликтов и
как бы из деликтов. Право наследования.
6.

HZhK1
210
/MChP1
210

Халықаралық жеке
құқық
/ Международное
частное право

Халықаралық жеке құқық пәнінін
оқытудағы мақсаты халықаралық
сипаттағы жеке қатынастарды құқықтық
реттеуді меңгеру болып табылады. Бұл
пәнді оқыту барысында алынған білім
базалық заң білімін алу үшін қажет.
Қазіргі жағдайда халықаралық жеке
құқықтағы білім кез-келген заңгердің
тәжірибе жүзінде қызмет атқаруы үшін
өте қажет. Халықаралық жеке құқық
халықаралық сауда-экономикалық,
ғылыми-техникалық және мәдени
ынтымақтастықтың ұлғаюына
байланысты құқықтық реттеуді қажет
етеді. Халықаралық жеке құқық
курсында шетелдік сипатқа ие, әртүрлі
жеке құқық қатынастарының түрлері
мен ерекшеліктері қарастырылады.
Мысалы отбасылық, азаматтық
құқықтық, еңбектік құқықтық және т.б.
қатынастар. Бұл курсты оқыту
халықаралық сипаттағы жеке құқықтық
қатынастары, құқықтық реттеудің
нысаны, әдістері мен таныстыруды
ұсынады. Сондай-ақ Қазақстан
заңдарына, шетел елдерінің заңдарына
және тиісті халықаралық шарттарына
талдау жасау негізінде туындайтын
негізгі мәселелерді қарастырады. / Цель
преподавания курса: овладение
теориями современного МЧП, умение
пользоваться этими знаниями в
практических ситуациях, понимание
специфики МЧП. Задачи преподавания:
углубленное изучение теоретических
аспектов МЧП; усвоение связи между
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1

Мемлекет және құқық
теориясы, Қазақстан
Республикасының
мемлекеті мен құқығы
тарихы, Мемлекет
және құқықтың жалпы
тарихы
/ Теория государства и
права, История
государства и права
РК, История
государства и права
зарубежных стран

ҚР Инвестициялық
құқығы; Сыртқы
экономикалық
қатынастарды құқықтық
реттеу; Басқа да шетел
элементімен
күрделендірілген
азаматтық-құқықтық
циклындағы құқықтық
пәндер
/Инвестиционное право
РК, Правовое
регулирование внешноэкономических
отношении

правового и демократического
государства; особенности
функционирования правовой системы
и государственного механизма;
самостоятельно совершенствовать
свою квали-фикацию, пополнять
знания и приобретать новые навыки и
умения; быть компетентным в:
применении правовых норм и теорий в
конкретных практических ситуациях
Халықаралық жеке құқық пәнінің
міндеті: Халықаралық жеке құқықтың
құқық жүйесінде алатын орны мен
маңызын анықтау; Cтуденттерді
халықаралық жеке құқықтың негізгі
ұғымдары және қағидаларымен
таныстару; халықаралық жеке
құқықтың субъектілерінің құқықтық
жағдайының ерекшеліктерін сипаттау;
халықаралық жеке құқықтың аясында
меншік, инвестиция, шарт
міндеттемелерін құқықтық реттеу
механизмін қарастыру;
интеллектуалдық меншік құқығын
қорғау жөнінде халықаралық
ынтымақтастық мәселелерін
қарастыру; әр түрлі мемлекеттердің
жеке тұлғалары мен заңды тұлғалары
арасында, оның мемлекеттің өзінің
қатысуымен туындайтын отбасы,
мұрагерлік, еңбек қатынастарын
реттеудің тәртібін оқу; әр түрлі
мемлекеттердің азаматтары мен
шаруашылық субъектілері арасында
туындайтын дауларды қарау кезіндегі
соттық және төрелік тәртіптің маңызы
мен ерекшелігін қарау./ Студент
должен знать: - место МЧП в
современных международных
отношениях и в правовой системе
государства; историю доктрин МЧП и
специфику методов регулирования в
МЧП; соотношение МЧП и
международного публичного права;
соотношение МЧП и сравнительного
правоведения; влияние интеграцион-

существующими теоретическими
проблемами МЧП, национальным
законодательством и практикой его
применения; выявление
корреспондирующей связи между
институтами МЧП и национальным
правом.

7.

SP1107
/SP
1107

Сот психологиясы
/ Судебная
психология

Сот психологиясы – сот өндірісімен
байланысты оқытылатын, заң
психологиясының бір бөлімі болып
табылады. Сот психологиясы – адамқұқық жүйесіндегі психологиялық
заңдылықтарды оқытатын, осы жүйенің
тиімділігін арттыруға бағытталған
ұсыныстар әзірлеуді жүзеге асыратын
ғылыми-тәжірибелік пән. Сот
психологиясы шеңберінде заңи маңызды
сараптамалық зерттеу, заңдық
психология тұрғысынан есі
дұрыстықтың критерилерін анықтау,
«аффект» салыстырмалы талдаулар
жасау мен «қатты жан күйзелісі», сот
психологиясы көзқарасындағы
«моральдық зиян» ұғымдарының
психологиялық аясын, сарапшыпсихологтың қызметін құқықтық және
әдістемелік қамтамасыз етуді, сонымен
қатар психологиялық білімді кешенді
сот сараптамасында қолдана білуді, сот
процесінде бағалауды оқытуды мақсат
етеді. Сот психологиясы – сот
психологиясы деп жиі аталатын заң
психологиясының ерекше бөлімі бола
отырып, келесі бөлімдерді оқытуды
қамтиды: Криминалдық психология,
жәбірленуші психологиясы, кәмелет
жасына толмағандармен жасалған құқық
бұзушылық психологиясы, тергеу
психологиясы, сот процесінің
психологиясы, сот-психологиялық
сараптама, еңбекпен түзету
психологиясы. Сот психологиясы
адамды барлық қырынан қарастыра
отырып, оқытылатын пән бойынша
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Мемлекет және құқық
теориясы, ҚР
Қонституциялық
құқығы, ҚР
Азаматтық құқығы,
ҚР Қылмыстық
құқығы/
Теория государства и
права,
Конституционная
права РК,
Гражданское право
РК, Уголовное право
РК

ҚР қылмыстық іс
жүргізу құқығы, ҚР
Прокурорлық қадағалау.
Криминалистика, Сот
медицинасы мен
психиатриясы, Сот
сараптамасы/
Уголовнопроцессуальное право
РК, Прокурорский
надзор Республики
Казахстан,
Криминалистика,
Судебная медицина и
психиатрия, Судебная
экспертиза

ных процессов на МЧП; проблемы
формирования норм МЧП; проблемы
применения норм МЧП. Студент
должен: дать правильную
квалификацию возникающей коллизии
законов; теоретически обосновать
предлагаемый вариант решения
коллизионной ситуации; правильно
толковать и применять нормы МЧП.
Білу керек: Сот психологиясы адамқұқық психологиясымен қатар, тиісті
заңнамаларды, қабылданатын
шешімдерді тәжірибеде ұштастыра
алуы қажет.
Дағды: Сот процесінің жүргізілу
талаптарына сәйкес, құрылымдық
қисындылық жүйесі арқылы құқықтық
психологиялық дағдыны түсіну және
талдау, кәсібі дағдыны тәжірибеде
ұштастыра білу.
Құзіреттілік: «Сот психологиясы»
адамның психикалық ерекшеліктері
мен заңдылықтарын ескере отырып, әр
түрлі аядағы, сонымен қатар
қылмыстық істерді сотта қарауда
ситуациялық жағдаяттарды жылдам
әрі тиісді шешуге бағыттау
Умение: Судебная психология наряду
с психологией человек-права, должна
быть способна
применять законодательные акты,
уметь их толковать при решении
практических задач.
Навыки: Понять и проанализировать
правовые психологические навыки
через структурированную логическую
систему в соответствии с
требованиями судебного процесса,
одновременно развивать практические
и профессиональные навыки
применения на практике.
Компетенция: «Судебная психология»,
является разработка тактических
приемов, которые учитывая
психические особенности человека и
закономерности их проявления,

8.

KKO
2211
PORK
2211

ҚР-ның Құқық
қорғау органдары
/Правоохранительные органы
РК

кещенді объективті заңдылықты
меңгеретін, осы пән бойынша нақты
көрініс табатын заңдық аспектілерін
қарастырады/ Судебная психология —
раздел юридической психологии, в
котором изучаются психологические
проблемы, связанные с судопроизводством. Судебная психология – научнопрактическая дисциплина, которая
изучает психологические закономерности системы человек - право,
разрабатывает рекомендации,
направленные на повышение
эффективности этой системы. В рамках
судебной психологии разрабатываются
проблемы судебно-психологической
экспертизы, среди которых можно
выделить: юридически значимые
эмоциональные состояния как предмет
экспертного исследования, юридическая
(психологическая) составляющая
вменяемости, психологические аспекты
исследования беспомощного состояния
потерпевших от сексуальных
насильственных действий, юридически
значимые психические явления как
предмет экспертного психологического
исследования, сравнительный анализ
категорий «аффект» и «сильное
душевное волнение» (широта и
возможности исследования), правовые
основания деятельности экспертапсихолога, категория «моральный
ущерб» с позиции судебной психологии,
возможности применения психологических знаний в комплексных и однородных судебных экспертизах.
Осы пәннiң негiзгi мақсаты болып,
студентке ҚР құқық қорғау органдары
жайлы мүмкiндiгiнше нақты және толық
мағлұмат беру. ҚР құқық қорғау
органдарының өкiлеттiлiгi мен құрамын
талқылау. ҚР құқық қорғау органдары
жайлы мүмкiндiгiнше нақты және
толық мағлұмат беру.
/ Ознокомление с основными
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давали бы возможность с наименьшей
затратой сил, максимально быстро и
эффективно решать задачи
продуктивной коммуникации в
различных сферах общения, в том
числе в ситуации расследования и
судебного рассмотрения уголовных
дел.
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Мемлекет және құқық
теориясы, ҚР
Конституциялық
құқығы / Теория
государства и права,
Конституционное
право РК

ҚР Қылмыстық құқық,
ҚР Қылмыстық іс
жүргізу құқығы /
Уголовное право РК,
Уголовное
процессуальное право
РК

Білу керек: ҚР Құқық қорғау
органдарының түрлерін, жекелеген
органдарға тиісті заңнамалық актілерді
және олардың мазмұнын, қолданылу
деңгейін білу қажет. Студент жасай
білуі керек: Құқық қорғау
органдарымемлекеттiк органдар болып
табылатындықтан және олардың
құқықтық жағдайы жылдам өзгеріп

правовыми источниками,
регулирующими отношения в пределах
компетенции каждого отдельно взятого
правоохранительного органа.
Изучение правовых источников,
определяющих статус
правоохранительных органов, их
иерархические связи, приоритеты.

9.

AKBH
KKK22
11/MPZ
PSCh22
11

Адам құқықтары
мен
бостандықтарын
халықаралық
құқықтық қорғау /
Международноправовая защита
прав и свобод
человека

Оқу курсында адам құқығы мен
бостандығына қатысты ұғымдар мен
принциптер, демократиялың және
құқықтың мемлекеттердің азаматтық
қоғамды қалыптастырудағы адам
құқығының қазіргі кезеңдегі
көзқарастарының жүйеленуі мен
институттануы қарастырылады;
жаһандану жағдайындағы адам
құқығының халықаралық қорғалуына
талдау жасалады
/ Цель преподавания дисциплины:
Цель данной дисциплины – дать
студентам теоретические знания об
основных институтах защиты прав
человека и гражданина, сформировать у
них навыки для их практического
применения в будущей
профессиональной деятельности. Задачи
изучения дисциплины: - углубить
знания студентов об основных правах и
свободах человека и гражданина
зарубежных странах; - дать
представления об основных институтах
и органах, обеспечиваю-щих защиту

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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Қазақстан
Республикасының
конституциялық
құқығы, Қазақстан
Республикасының
құқық негіздері
/Конституционное
право РК, Основы
права

Шетелдер
конституциялық
құқығы. Салыстырмалы
мемлекеттану,
/Конституционное права
зарубежных стран,
сравнительное
государствоведение

тұратындықтан, көбiне арнайы
заңдарды қолданған жөн.
Құзыреттілік: Құқық қорғау
органдары пәнінің зерттеу шеңберіне
кіретін құқық қорғау органдары
қызметкерлерінің құқықтық жағдайы,
қызмет барысында қолданылатын
заңнамаларды, бағдарламалардың
жетілдірілген әдістемелерін қолдану
шеңберін арттыру. / Знания: о системе
и структуре правоохранительных
органов в РК, их компетенции, правовом статусе, роли и месте в общегосударственной системе. Умение:
применять законодательные акты,
уметь их толковать при решении
практических задач. Компетенция:
правоприменение и его пределы в
зависимости от места и значения
конкретного правоохранительного
органа.
Білім беру міндеттері: адам құқығы
көзқарастары туралы, адам құқығы
туралы саяси құқықтық оқыту генезисі
туралы, әлемдік тарихтағы адам
құқығының қалыптасу заңдылыңтары
туралы мағлұмат беру, сонымен бірге
адам құқығы тарихы ңазіргі кезеңдегі
өркениет тарихының бір құрамдас
бөлігі ретінде қарастырылады; адам
құқығын қорғаудың қазіргі кезеңдегі
үлгісі туралы, адам құқығын
қорғаудың халықаралық тәжірибесі
туралы мағлұмат беру. Қолданбалы
міндеттері: жастардың құқықтық
мәдениеттің маңызды құрамдарын
қамтуы; өз құқықтары мен
бостандықтарын іске асыра алу
қабілеті міндеттерді орындай алуы,
нақты өмірлік жағдайда өзінің және
басқа адамдардың құқықтарын білу
және қорғай алу; қоғамдағы азамат
құқықтары мен бостандықтарын
орнату және оларды жүзеге асыру
арасындағы, адам құқығын жүзеге
асыру мен мемлекеттік және қоғамдық

прав человека в демократическом
обществе и государстве; - научиться
использовать и применять нормы
Конституции, других законов и иных
НПА в практических ситуациях, в целях
защиты своих прав и свобод а также
прав и свобод других граждан; формировать у студентов
профессиональный уровень правовой
культуры.

10.

ShMKK
1210
KPZS
1210

Шет
мемлекеттердің
конституциялық
құқығы
/ Конституционное право
зарубежных стран

Бұл пәндi оқып үйренудiң мақсаты
шетелдердiң конституциялық құқығы
ғылымының негiзгi теоретикалық
ережелерiмен таныстыру, шетелдердiң
маңызды заңи актiлерiн үйрету,
құқықтық жүйелердi салыстыра отырып
талдау болып табылады, жоғары және
жергiлiктi билiк органдарының
қызметiн, сайлау құқығы және сайлау
жүйесi негiздерiн, тұлғаның құқықтық
мәртебесiн, мемлекет нысанын т.б.
реттейтiн шетел заңдарының
нормаларын түсiндiру болып табылады.
Конституциялар және шетелдердің
конституция лық дамуы, Шетелдердегі
жеке тұлғаның құқықтық мәртебесі,
Шетелдердегі саяси партиялар және пар
тиялық жүйелер, Шетелдік мемлекеттер
нысаны, Шетелдердегі сайлау құқығы
және сайлау жүйелері, Мемлекет
басшысы және шетелдердегі атқару
билігі, Шетелдер парламенті,
Шетелдердегі сот билігі негіздері,
Шетелдердегі жергілікті басқару./Целью
обучения является ознакомиться с

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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Мемлекет және құқық
теориясы, Шетелдер
мемлекеті мен құқығы
тарихы
/Теория государства и
права, история
государства и права
зарубежных стран

Саяси және құқықтық
ілімдер тарихы,
Заманауи құқықтық
жүйелер
/История политических
и правовых учении,
современные правовые
системы

мүдделерді сақтау арасындағы
кақтығыстарды шешу құралдары мен
жолдарын іздестіру; өзінің және басқа
адамның әрекетін бағалай алу
дағдысын қалыптастыру/ Знать:
основные категории, понятия,
используемые в данном спецкурсе,
структуру правового статуса личности,
ее права, свободы и обязанности,
гарантии охраны прав и свобод,
институциональные и правовые
механизмы защиты прав человека в
Республике Казахстан и в зарубежных
странах, международные документы
по правам человека и систему
международных правозащитных
органов, а также основные принципы
международного гуманитарного права;
уметь: применять полученные знания
в своей профессиональной
деятельности.
Шет елдерінің конституциялық
құқығы курсын оқудың негізгі
міндеттері - студенттерді
конституциялық құқық ғылымының
түбегейлі қағидаларымен негізгі заңы
туралы іліммен, жеке тұлғаның
құқықтық жағдайының негіздерімен,
мемлекет органдарының
ұйымдастырылуы мен қызметінің
қағидаларын түсіну, олардың саясатта,
мемлекеттік-құқықтық салада дұрыс
бағыт алуына мемлекеттік және
конституциялық-құқықтық саясат және
тәжірибелік мәселелерді іскерлікпен
шешуге мүмкіндік туғызады
./ Основной целью изучения
конституционного права зарубежных
стран является понимание основных
законов конституционно-правовой
науки, основы правового статуса
личности, организация и
функционирование государственных
органов, государственная и
конституционно-правовая политика в
обществе и поможет решить

11.

SM
1210
SG 1210

Салыстырмалы
мемлекеттану
/ Сравнительное
государствоведение

правилами основных конституционных
прав зарубежной науки и теоретических
презентациями, обучения иностранных
актов важного правового анализа,
сравнение правовых систем,
деятельность местных органов власти,
избирательного права и избирательной
системы, основы для формы
государства, правового статуса
личности, толкование норм права
регулирования иностранных государств.
Конституции и конституционное
развитие в зарубежных странах,
политические партии и зарубежных
стран, правовой статус отдельных
систем, форма государственной защиты
выборов, исполнительная власть
президента за рубежом и парламент,
судебные основы зарубежных стран.
Местные органы власти за рубежом.
Мемлекет билігіне, мемлекеттің тікелей
өзіне қатысты мәселелердің бәрі де
қашан, қай қоғамда болмасын, ешкімді
де қалыс қалдырған емес. Ол қазіргі
жағдайда да маңызын жойған жок,
Салыстырмалы мемлекеттану міндеттері
іскерлілік тұрғысынан туындайды.
Мемлекеттілік проблемаларын олар
көбіне жалпы теориялық, әлеуметтік,
кейде құқық тұрғысынан
қарастырады.Мелекеттің пайда болуы
мен дамуының негізгі бағыттары,
Мемлекет түсінігі және белгілері.
Мемлекеттік билік. Мемлекет
функциясы, Мемлекет нысаны, Тікелей
және өкілетті демократия, Мемлекет
механизмі. Жергілікті басқару органдары.
/ Проблемы государства, вопросы,
которые непосредственно затрагивают
государство, независимо от того, какое
общество, не утратил своего значения в
нынешней ситуации. Проблемы
сравнительного государствоведение
решают проблемы государствен-ности в
целом с теоретической, социальной, а
иногда и юридической точки зрения.

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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Мемлекет және құқық
теория сы, ҚР
Конституциялық
құқығы, Шетелдер
мемлекеті мен құқығы
тарихы, история
государства и прав
зарубежных стран.

Халықаралық құқық,
Халықаралық жеке
құқық, Халықаралық
жария құқық
/Международное права,
международное частное
права, международное
публичное право

Пәнді игеру барысында білім
алушы: біліуі қажет: салыстырмалы
мемлекеттануды ғылым және оқу пәні
ретінде; салыстырмалы-құқық тық
зерттеулердің әдістемелік базасын;
мемлекеттік құндылық көздерін және
негізгі нормативтік актілерін; заңи
компаративистика ның категориялық
аппаратын, игеруі қажет: білім алу
барысында алған әдістемелік базаны
пайдаланып өз алдына шетелдік
құқықтық актілерге мониторинг жасай
алу; әртүрлі нысандағы мемлекеттер
дамуындағы ретро спективті және
перспективті заңдылықтарды таба
білу. Меңгеруі қажет: салалық заң
пәндері шеңберінде компаративистикалық зерттеулер жргізу үшін
әдістемелік және категориялық базаны;
шетел мемлекеттерінің қызметі мен
нысандарын бағалау және салыстыру
дағдыларын меңгеруі қажет./: должен
знать: сравнительная государствоведение как наука и дисциплина;
методическую базу сравнительноправовых исследований; источники

Основные направления развития
государства, концепции и состояния
государства. Государственная власть.
Функция государства, форма
государства, прямая и уполномоченная
демократия, государственный механизм.
Местные власти.

12.

CS 2211
/SR
2211

Сот шешендігі
/ Судебная
риторика

Лингвистикалық оқыту курстары көбіне
практикалық назар аударады.
Студенттер-адвокаттарға шынайы
сөйлеу дағдысын қалыптастыру
маңызды, тиімді және риторикалық
мәдени сөзді практикалық меңгеру үшін
қажетті дағдыларды қалыптастыру (ең
алдымен, жалпы заңдар мен қағидалар
жүйесіне негізделген болса да, ауызша
сөз)/
Курс лингвориторической подготовки
имеет преимущественно практическую
направленность. Важно сформировать у
студентов-юристов реальное речевое
мастерство, выработать систему умений
и навыков, необходимых для
практического владения эффективной и
риторически культурной речью (прежде
всего устным словом, хотя в основе
курса лежит система общериторических
законов и принципов). Вопросы теории и
истории ораторского искусства
рассматриваются на лекциях лишь
постольку, поскольку это необходимо
для понимания сущности основных
риторических законов и принципов их
практической реализации. На лекциях
излагается не только теоретический
материал, но и приводятся практические
советы и рекомендации.

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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государственной ценности и основные
нормативные акты; изучить
категориальный аппарат правовых
сравнений: иметь возможность
контролировать иностранные
правовые акты с использованием
методологической основы, найти
ретроактивные и перспективные
законы в развитии разных форм
государства. Требуется: методологическая и категориальная база для
сравнительных исследований в
области отраслевых правовых
дисциплин; научиться оценивать и
сравнивать деятельность и формы
иностранных государств.
Заңгер-студенттерде нақты сөйлеу
шеберлігін қалыптастыру, тиімді және
риторикалық мәдени сөйлеуді
практикалық меңгеру үшін қажетті
дағдылар мен дағдылар жүйесін
қалыптастыру.
"Риторика", "шешендік өнер",
"шешендік өнер", "шешендік өнер",
"шешендік өнер", "сот шешесі"
ұғымдарының мазмұнын ашу. Жалпы
тарихи заңдар мен қағидаттар жүйесін
қарастыру. Сөйлеудің басты
функциясын анықтау-қарым-қатынасқатынас. Сот шешендік өнері мен сот
шешендігін, ауызша монологтық сот
тілінің мәдениетін және жазбаша
сөйлеу мәдениетін анықтау. /
Сформировать у студентов-юристов
реальное речевое мастерство,
выработать систему умений и навыков,
необходимых для практического
владения эффективной и риторически
культурной речью. Раскрыть
содержание понятий «риторика»,
«ораторское искусство»,
«красноречие»; «судебное
красноречие». Рассмотреть систему
общериторических законов и
принципов. Определить главную
функцию речи - общение –

13.

ZKS
2211
PEJ
2211

Заңгердің кәсіби
шеберлігі
/
Профессиональная
этика юриста

Заңгердің кәсіби этикасының заты,
міндеті, ерекшелігі. Құқық қорғау
органдары қызметкерінің кәсіптік
қызметінің категориялары. Мораль.
Мораль функциялары. Оның құрылымы
және элементтері. Сот органдары
қызметкерлерінің кәсіби этикасы. Ішкі
істер органдары қызметкерлерінің кәсіби
этикасы / Предмет и специфика
профессиональной этики юриста.
Категории профессиональной
деятельности сотрудников
правоохранительных органов.
Нравственность. Функции морали. Его
структура и элементы.
Профессиональная этика судебных
органов. Профессиональная этика
органов внутренних дел.

4

6

3

ҚРКонституяилық
құқық,ҚР Құқық
қорғау
органдары,ҚРҚылмыс
тық іс жүргізу құқығы,
ҚР Азматтық іс
жүргізу құқығы /
Теория государства и
права;
Конституционное
право РК; Судебное
право;
Прокурорский надзор
в РК; Адвокатура.

ҚР Азаматтық құқық,
ҚР Қылмыстық құқық,
ҚР Әкімшілік құқық,
Сот шешендігі /
Судебная риторика;
Составление
процессуальных
документов;
Правовые основы
процессуальной
деятельности

14.

KROK
2213
SPRK
2213

Қазақстан
Республикасының
отбасы құқығы
/Семейное право
Республики
Казахстан

Отбасы құқығы курсын оқу бүгінгі
нарықтық жағдайларда қызмет ете
алатын заңгер-мамандарды дайындау
үшін аса қажет. Ұсынылатын курстың
мақсаты – білімгерлерге отбасы
құқығының маңызды сұрақтарын терең
игеріп меңгеруіне, тәжірибелік тұрғыдан
жәрдем беру және берілетін тәжірибелік
тапсырмаларды орындау барысында
білімгерлерде өзінше ойлау қабілетін
қалыптастырып, нормативтік
материалдарды дұрыс қолдана білуге
үйрету. / Семейное право РК» как
учебная дисциплина изучает правовое
регулирование семейных отно-шений, то

3

5

3

ҚР конституциялық
құқығы, ҚР азаматтық
құқығы
/Конституционное
право РК,
Гражданское право РК

ҚР азаматтық іс-жүргізу
құқығы, Халықаралық
жеке құқық
/Гражданское
процессуальное право
РК, международное
частное право

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

коммуникация. Выявить своеобразие
судебного ораторского искусства и
судебного красноречия, культуру
устной монологической судебной речи
и культуру письменной речи.
Заңгердің кәсіби этикасы»курсының
негізгі мақсаты кәсіби этиканы
құрайтын теория мен тәжірибе
негіздерінде, тыңдаушылар бойында
құқық қорғау органдары қызметкерінің
кәсіби этикасына сәйкес келетін
әдептілік туралы білім жүйесін
қалыптастыру. Курсты оқыту
барысында студенттердің келешектегі
педагог, прокурор, сот, заңгер,
мемлекеттік қызметкер және т.б.
мамандық иесі ретінде қалыптасуына,
заңды меңгеруіне және құқықтық
мәдениетке тәрбиелеу, үйрету / В
результате изученияданной дисциплины студенты должны знать:
- специфику и роль морали в условиях
становления и развития правового и
демократического общества;
- особенности профессиональной
этики сотрудника правоохранительных
органов;
- основу нравственных отношений в
правоохранительной деятельности:
профессиональный долг, честь и
совесть.
«Қазақстан Республикасының отбасы
құқығы» пәнінің негізгі міндеттері:
мемлекеттің неке және отбасы
саласындағы саясатын, оның жалпы
мүдделерін іске асыруды қамтамасыз
ететін және бақылауды жүзеге
асыратын Қазақстан Республикасының
мемлекеттік органдарының
құрылымын және қызметін реттеу;
отбасының құқықтық мәртебесін
анықтау арқылы оның қоғамдағы
орнын нақтылау; неке және отбасы
саласындағы мемлекеттік органдардың
қызметін, олардың өзара әрекетін және
шешім қабылдау тәртібін анықтау;

есть возникающих из брака, родства,
усыновления и иных форм устройства
детей, оставшихся без попечения
родителей. Семейное право РК
раскрывает способы защиты семьи её
членов, а также собственные интересы
государства, осуществляемые нормами
семейного права. А также является
достиже-нием всестороннего глубокого
пони-мания студентами природы и сущности гражданско-правовых отношений, подготовка к практичной
деятельности высококвалифицированных специалистов-цивилистов,
формирование творческой личности
будущих цивилистов. Задачи изучения
дисциплины: усвоение основ
нормативно-правового регулирования
брачно-семейных отношений; осознание
правового статуса субъектов семейных
правоотношений, в частности, прав
ребенка и обязанностей родителей;
формирование навыков работы с
нормативными правовыми документами
при решении задач, связанных с
реализацией правовых норм в сфере
брачно-семейных отношений; освоение
правовых ценностей, формирование
установки на правомерное поведение;
развитие рефлексивных способностей.

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

отбасы мүшелерінің мүліктерінің
құқықтық мәртебесін реттеу;
отбасылық құқықтық қатынастардың
субъектілерінің жауапкершілігін
реттеу./Ожидаемые результаты
изучения дисциплины:
Знать- основные законодательные
акты в области семейного права;
действующие нормы семейного права
о порядке и условиях заключения и
прекращения брака, о правах и
обязанностях супругов, родителей и
детей, алиментных обязательствах
членов семьи; о формах устройства
детей, остав-шихся без попечения родителей; правила работы с
нормативными правовыми
актами.Уметь- ориентироваться в
законодатель-стве; квалифицировать
юриди-ческие факты, давать им
правовую оценку; анализировать нормы
семейного права и практику их применения; применять полученные
теоретические знания к решению
практических задач в сфере брачносемейных отношений;
ориентироваться в специальной
литературе; владеть соответствую-щей
юридической терминологией.
Владеть- юридической терминологией в области семейного права;
навыками работы с семейным
законодательством; навыками: анализа
различных правовых явлений в
области семейного права,
юридических фактов, семейноправовых норм и семейно-правовых
отношений; анализа
правоприменительной и
правоохранительной практики в
области семейного права; разрешения
правовых проблем и коллизий в
семейном праве; реализации семейноправовых норм; принятия
необходимых мер защиты прав
человека и граждани-на семейно-

15.

KRTK
2213
GPRK
2213

Қазақстан
Республикасының
тұрмыс-ұй құқығы
/ Жилищное право
Республики
Казахстан

«Қазақстан Республикасының тұрғын
үй құқығы» пәнінің мақсаты болып ҚР
тұрғын үй құқығы қазіргі кездегі ұлттық
құқық жүйесінің өз алдына бөлек
кешенді құқық саласын білдіреді.
Аталған пәннің шеңберінде тұрғын үй
құқық - ғылым ретіндегі әдістемелік
мәні, пәні, түсінігі, әдісі, қағидалары,
жүйесі және тұрғын үй құқығының
қайнар-көздері, азаматтық құқықтық
ережелермен астасып жатқан, тұрғын үй
қатынастары туралы ҚР заңының
ережелерімен реттелетін тұрғын үйге
деген азаматтар мен заңды тұлғалардың
ҚР-ғы негізгі құқықтары мен
міндеттерін, өзара тұрғын үй құқығымен
байланысты құқықтық қатынастарды
студенттерге оқыту болып табылады./
Жилищное право Республики
Казахстан» является изучение
теоретических вопросов жилищного
права и жилищного законодательства,
регулирующего жилищные отношения в
Республике Казахстан.
Целью дисциплины «Жилищное право
Республики Казахстан» является
ознакомить с требованиями,
предъявляемые к жилым помещениям
при их регистрации, учёте и сдаче в
эксплуатацию. Раскрыть понятия
жилищного фонда его виды, показать
осуществление государственными
органами управление в сфере жилищнокоммунального хозяйства, КСК.
Договорные отношения между
субъектами жилищного права.

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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Мемлекет және құқық
теориясы
ҚР Конституциялық
құқығы
ҚР азаматтық құқығы
(жалпы бөлімі)
ҚР азаматтық құқығы
(ерекше бөлімі)
/Теория государства и
права,
Конституционное
право РК,
Гражданское право РК
(общ), Гражданское
право РК (особ)

ҚР азаматтық іс жүргізу
құқығы
ҚР жер құқығы
ҚР инвестициялық
құқығы
/Гражданское
Процессуальное право
РК, Земельное право РК,
Инвестиционное право
РК

правовыми средствами
Компетенции: - способен участвовать
в разработке семейно-правовых
нормативных актов; способен
принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом; способен
давать квалифицирован-ные
юридические консультации в области
семейного права
«Қазақстан Республикасының
тұрғын үй құқығы» пәнін оқу негізінде
студент:
- тұрғын үй құқығының түсінігі,
пәні, әдістері. Тұрғын үй саясатын
және тұрғын үйге қатыс-ты
мемлекеттік бағдарламаларды;
- тұрғын үй құқығының қайнар
көздерінің түсінігі және ерекшеліктері. Тұрғын үй құқығының қайнар
көздерінің жіктелуі. Тұр-ғын үй
құқығының унификация және
дифференсация мәселелерін;
- Кондоминум, тұрғын үй құрылысы кооперативін құру және он-ың
құзыретін білуі керек;
ҚР Тұрғын үй құқығы пәнінің
міндеттері: тұрғын үй құқығының
субьектілері арасындағы қатынастарды реттейтін негізгі бастаулар-ды
зерттеу, тұрғын үй қатынастар-ына
арналған терминдерді талқы-лау,
талдау, сан алуан сипаттағы тұрғын үй
қатынастарын құқықтық реттеудің
қырларын меңгеруі керек./
Ожидаемые результаты изучения
дисциплины:
Знать- основные понятия жилищного
права; существующие теоретические
исследования и актуальные проблемы
в сфере жилищного права;
теоретические основы правового
регулирования жилищных отношений;
методику правового анализа норм,
регули-рующих жилищные
отношения; основные нормативные

Раскрытие способов защиты объектов
жилищного права. Целью курса также
является достижение всестороннего
глубокого понимания студентами
природы и сущности гражданскоправовых, административных,
налоговых, земельных норм
регулирующие жилищные
правоотношения, подготовка к
практической деятельности
высококвалифицированных
специалистов-цивилистов,
формирование творческой личности
будущих цивилистов.

16.

KRAK
2212AP
RK
2212

Қазақстан
Республикасы-ның
Әкімшілік құқығы/
Административное право
Республики
Казахстан/

Әкімшілік заңнама қоғамдық
қатынастардың кең ауқымын қамтиды,
ол процесте басқару функцияларын
жүзеге асыруға байланысты пайда
болады
атқарушы органдардың қызметі /
Административное право охватывает
широкий круг общественных
отношений,
которые возникают в связи с
реализацией ей функций управления в
процессе
деятельности органов исполнительной
власти.

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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Мемлекет және құқық
теориясы, ҚР
Конституциялық
құқығы / Теория
государства и права,
Конституционное
право РК

Мемлекеттік құқық, ҚР
Азаматтық құқық, ҚР
Қылмыстық құқық /
Государственное право,
Гражданское право РК,
Уголовное право РК

правовые акты, регулирующие
жилищные отношения в РК;
Уметь- анализировать существую-щие
теоретические исследования в сфере
жилищного права; выявлять основные
проблемы правового регулирования
жилищных отношений; толковать
нормы жилищного права; применять
жилищное законодательство на
практике Владеть- самостоятельно
анализировать и выявлять
теоретические и практические
проблемы применения законодательства; самостоятельно решать
проблемы применения норм,
регулирующих отношений;
самостоятельно составлять
юридические документы, решать
практические задачи.
Компетенции: -научиться давать
юридическую квалификацию
правоотношений, возникающих в
отношении жилых помещений,
анализировать статус субъектов
правоотношений, определять
юридические последствия действий,
совершаемых в отношении жилых
помещений.
Пәнді меңгеру нәтижесінде студент
білуі керек: әкімшілік құқықтың
тұжырымдамасы мен көздері;
әкімшілік құқықтың тұжырымдамасы
мен түрлері; мемлекеттік басқару және
мемлекеттік қызмет туралы түсініктер;
әкімшілік құқық бұзушылықтың
құрамы, әкімшілік жауапкершілікке
тарту тәртібі, әкімшілік жазаның
түрлері, әкімшілік құқықтық
қатынастар тұжырымдамасы және
түрлері; әкімшілік құқық
субъектілерінің тұжырымдамасы мен
түрлері; әкімшілік құқық
субъектілерінің әкімшілік-құқықтық
мәртебесі / В результате освоения
дисциплины студент должен знать:
понятие и источники

17.

КRAB
2212
IVRK
2212

Қазақстан
Республикасындағы атқару билігі
/ Исполнительная
власть Республики
Казахстан

18.

KREK
2212
EPRK

Қазақстан
Республикасы-ның
Экологиялық

«Қазақстан Республикасындағы
мемлекеттік билік» пәнінің мақсаты заңдардың орындалуын, олардың
құқықтық нормаларын өмірге енгізумен,
мемлекеттік органдардың тоқтаусыз
қызметін қамтамасыз ету, адамның
құқықтары мен бостандыңтарын қорғау,
қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті сақтау
үшін белгіленген мемлекеттік биліктің
тіршілігін көрсететін абстрактілі саясиқұқықтық категория. Аталған атқарушы
билік функцияларын жүзеге асыру,
басқарушылық әрекет және
басқарушылық шешімдерді қабылдауды
істеудің нәтижесі болып саналады.
/ Целью дисциплины «Испольнительная
власть в Республике Казахстан» является
абстрактная политико-правовая
категория, которая отражает
существование установленной
государственной власти для
осуществления законов, реализации их
правовых норм, обеспечения
непрерывного функционирования
государственных органов, защиты прав и
свобод человека, обществен-ного
порядка и безопасности. Реализация этих
исполнительных функций является
результатом принятия управленческих и
административных решений.
ҚР экологиялық құқығы қазіргі
кездегі ұлттық құқық жүйесінің өз
алдына бөлек кешенді құқық саласын

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

3

5

4

Мемлекет және құқық
теориясы, Қазақстан
Республикасының
мемлекеті мен құқығы
тарихы, Мемлекет
және құқықтың жалпы
тарихы
/Теория государства и
права, История
государства и права
РК, Всеобщая история
государства и прав

ҚР конституциялық
құқығы, Шетелдердiң
конституциялық құқығы
/Конституционное
право РК,
Конституционное право
зарубежных стран

3

5

4

Мемлекет және құқық
теориясы
ҚР Конституциялық

ҚР азаматтық іс жүргізу
құқығы
ҚР жер құқығы

административного права; понятие и
виды административно-правовых
норм; понятия государственного
управления и государственной
службы; состав административного
правонарушения, порядок привлечения
к административной ответственности,
виды административных наказаний,
понятие и виды административноправовых отношений; понятие и виды
субъектов административного права;
административно-правовой статус
субъектов административного права.
«Қазақстан Республикасындағы
атқару билгік» пәнінің негізгі
міндеттері оның әлеуметтік
тағайындалуы және биліктің бөліну
жүйесіндегі ерекше жағдайына
байланысты, мемлекеттік басқару
міндеттерімен функцияларын сапалы
орындау және міндеттерді түйінді
құзыреттіліктермен қатар,
төмендегідей арнайы құзыреттіліктерді
қалыптастыру болып табылады: білім
және түсінік атқарушы билік
ұғымын,атқарушы билікті жүзеге
асыратын органдар жүйесін және
түрлерін біледі; білімді және түсінігін
қолдана білу; пайымдауды
қалыптастыру; жеке қабілеттерін
қалыптастыру. /Основными задачами
дисциплины «Исполнительная власть в
Республике Казахстан» являются:
качественное выполнение функций
государственного управления и
сопутствующих задач, а также
формирование следующих
специальных компетенций: концепция
исполнительной власти, Знает системы
и типы органов; способность
применять знания и понимание;
формирование рассуждений; личные
способности.
Экологиялық құқықты оқу кезінде
студенттер өздеріне жаңа экологиялық
құқықтық түсініктер мен терминдері

2212

құқығы/
Экологическое
право Республики
Казахстан

білдіреді. Экологиялық құқықтың пәні
қоғам мен қоршаған ортаның
арасындағы қоғамдық қатынастар.
Аталған пәннің шеңберінде экологияның
ғылым ретіндегі әдістемелік мәні, пәні,
түсінігі, әдісі, қағидалары, жүйесі және
экологиялық құқықтық қайнар-көздері,
табиғи объектілерді пайдалану құқығы
және меншік құқығын құқықтық
реттеудің жалпы негіздерін, қоршаған
ортаны қорғау саласында басқарудың
мемлекеттік-құқықтық механизмін,
табиғатты пайдалану және қоршаған
ортаны қорғаудың экономикалық
механизм-інің құқықтық негізін,
қоршаған ортаны қорғау заңдарын
бұзғаны үшін құқықтық жауапкершілігі
жөніндегі сұрақтарды қамтиды.
/Цель изучения экологического
права выражается в подготовке
правоведов — будущих работников
правоохранительных органов, орга-нов
представительной и исполнител-ьной
власти, а также других госу-дарственных
и негосударственных структур,
обладающих знанием действующего
экологического законодательства и
практики его применения, способных
проводить политику рационального
исполь-зования природных ресурсов и
охраны окружающей среды в интересах
настоящего и будущего поколений
людей.

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

құқығы
ҚР азаматтық құқығы
(жалпы бөлімі)
ҚР азаматтық құқығы
(ерекше бөлімі)
/ Теория государства и
права,
Конституционное
право РК,
Гражданское право РК
(общ),
Гражданское право РК
(особ)

ҚР инвестициялық
құқығы
/Гражданское
процессуальное право
РК, Земельное право
Республики Казахстан,
Инвестиционное право
Республики Казахстан

туралы, табиғатты қорғаудағы
құқықтық қатынастар туралы қажетті
мәліметтерді алады. Аса маңызды
тақырыптарды қамтитын бөлінген
сағаттар мөлшеріндегі семинар
сабақтары барысында студенттер
тәжірибеде экологиялық құқықтық
нормаларды қолдану туралы
туындаған сұрақтарға лайықты жауап
бере алуы керек.
/Задачи: -Овладение понятийнотерминологическим аппаратом
эколого-правовой сферы; Освоение
правовых норм современного
экологического законодательства;
Применение экологического
законодательства на практике;
Ориентироваться в системе
нормативно-правовых актов
Республики Казахстан; Знать
современные проблемы
экологического законодательства РК.
Ожидаемые Результаты: В результате изучения курса «Экологическое
право Республики Казах-стан» студент
должен: 1. Иметь представление о
системе экологического законодательства РК, его принципах и структуре,
знать историю и иметь представ-ление
о перспективах его совершенствования. 2. Понимать основное содержание
понятий и категорий, используемых в
эколого-правовых отношениях.
3. Овладеть умением использования
межпредметных связей гражданского
права с другими юридическими
дисциплинами для повышения
эффективности процесса обучения .4.
Овладеть теоретическими и
практическими приемами и навыками
работы с текстом учебника,
документами, монографическими и
периодическими изданиями. 5.
Применять полученные знания в
различных практических ситуациях.
6.Уметь отличать фактологический

19.

KRZhK
2212
ZPRK
2212

Қазақстан
Республикасы-ның
Жер құқығы
/ Земельное право
Республики
Казахстан

20.

MZhK
2213
OKM

Медиация жалпы
курсы
/ Общий курс

«ҚР-ның жер құқығы» курсының негізгі
мақсаты: студенттерге жер құқығының
негізгі теориялық ережелерін түсіндіру
Нарықтық экономика құрудағы жер
заңнамасының маңызын ашу,жер қоры
санаттарының құрамы мен құқықтық
режимін оқыту, жер жағдайының дамуы
мен перспективаларын зерттеу. Пәнді
оқытудың негізгі міндеті жер заңнамасының негіздері туралы білім алу, жер
заңдарының нормаларын тәжірбие
жүзінде қолдануды меңгеру. Қазақстан
Республикасының жер заңнамасының
мақсаттары, міндеттері және қағидаттары, Жер құқығының қайнар көздері.
Қазақстан Республикасындағы жер
қатынастарын құқықтық реттеу тарихы.
Жер қатынастары. Жер құқық қатынастарының түсінігі мен түрлері, Қазақстан
Республикасындағы жерге меншік
құқығы мен басқа да құқықтар, Жер
пайдалану құқығы.Жер пайдалану
құқығынң түсінігі мен түрлері. Жер
құқықтық жауаптылық.
/ Изучение курса дисциплины
Земельное право Республики Казахстан
имеет целью: -изучить общие институты
и нормы земельного законодательства,
регулирующие земельные отношения в
Республике Казахстан; - изучить содержание земельных правоотношений и их
особенности;- изучить элементы
земельных правоотношений; - воспитать
у студентов умение разрешать
конкретные жизненные ситуации с
позиции права.
Задачи изучения дисциплины:
- знать структуру и основные положения
земельного права; - содержание вещных
прав на землю;- правовые режимы
категорий земель земельного фонда
Республики Казахстан
Бұл курс медиация институтын дамыту,
сот органдарында және сотқа дейінгі
сатыларда дауға қатысушыларды

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

3

5

4

ҚР-ның
Конституциясы
Қоршаған ортаны
қорғау
Орман құқығы
/Конституционное
право РК, Охрана
окружающей среды,
Лесное право

ҚР-ның азаматтық
құқығы,
ҚР-ның қылмыстық
құқығы.
/Гражданское право РК,
Уголовное право РК

3

5

4

Теория государства и
права РК;
Конституционное

Уголовное право РК
(Особенная часть);
Уголовно-

материал от субъективного мнения.
ҚР-ның жер құқығы теориялық
негіздері мен тұжырымдамаларын,
оның ұйымдастырушылық құрылымын
және құқықтық саласын білуі қажет.
-Негізгі теориялары мен әдістерді
игеру; -жер құқық мақсаттары,
әдістері, заңнамаларды және
тұжырымдамаларын толық меңгеруі;
-Жер құқығы теорияларын, тұжырымдамаларын, стратегияларын, зерттеулерін және элементтерін тәжірибеде
толығымен қолдана білу;-Болашақта
жер құқықтық тәртіптік қамтамасыз
етуге байланысты қызметті жүзеге
асыруға қажет жер құқықтық сананы
тәрбиелеу , -Жер қатынастары
аясында болашақ заңгер-мамандарды
мемлекеттің, заңды тұлғалардың
мүдделерін қорғау қабілетін
қалыптастыру.
/ В результате изучения данной
дисциплины студенты должны:
Иметь представление: - о земельном
праве как об одной из комплексных
отраслей права; - его принципах,
задачах, структуре;- о нормах и
институтах земельного законодательства, регулирующего земельные
отношения.
Знать: - содержание земельных
правоотношений и их особенности;
- характеристику различных вещных
прав на землю; - особенности
правовых режимов категорий земель.
Быть компетентным:
- в определении общих положений и
особенностей прав субъектов
земельных правоотношений;
- в определении различий
использования всех категорий земель,
входящих в земельный фонд
Республики Казахстан.
Курсты оқу барысында білім алушы
білуі қажет: медиацияны жүргiзу
тiлiн, медиацияны жүргiзу шарттарын,

21.
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медиации

татуластыру рәсімін қолдануы, оны
халыққа кеңінен насихаттаудың
маңыздылығы бойынша және де
мұралық істерге қатысты азаматтар
арасындағы дауларды бітімгершілік
негізде шешу жолдары бойынша да,
сондай-ақ медиация жұмысын
адвокаттардың кәсіби қызметіне
ықпалдастыру мәселесін қамтиды
/ Целью курса является – предложить
удобный и быстрый способ разрешения
споров, который должен отличаться
гибкостью и гарантировать
исполняемость решений, принятых в
ходе процедуры медиации, и который
позволил бы сэкономить судебные
издержки.

ZP 2213
/JP 2213

Заң психологиясы
/ Юридическая
психология

«Заң психологиясы» пәнін студенттерге
оқыту мақсаты таным психологиясы
мен заң тану білімдерін ғылыми өзара
бірлікте қарастыру арқылы негізгі
құқықтық категориялардың
психологиялық және заң танымдық
мәнін ашу, құқықтық қатынас
субъектілерінің қызметінің
психологиялық ерекшеліктерімен
таныстыру / Без знания психологических
особенностей человека в зависимости от
его возраста, рода занятий, социального
положения, образования, физического
состояния невозможно добиться
необходимого эффекта при

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
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право РК;
Правоохранительные
органы РК; Уголовное
право РК (Общая
часть) / ҚР-ның
Мемлекет және құқық
теориясы; ҚР-ның
Конституциялық
құқығы; ҚР-ның
Құқыққорғау
органдары; ҚР-ның
Қылмыстық құқығы.
Жалпы бөлім.

процессуальное право
РК; Уголовноисполнительное право
РК; Криминология;
Теоретические основы
квалификации
преступлений;
Юридическая
психология;
Адвокатура; Основы
правовой статистики;
Прокурорский надзор
РК / ҚР-ның
Қылмыстық құқығы.
Ерекше бөлім; ҚР-ның
Қылмыстық іс жүргізу
құқығы; ҚР-ның
Қылмыстық-атқару
құқығы; Криминология;
Қылмыстарды
саралаудың теориялық
негіздері; Заң
психологиясы;
Адвокатура; Құқықтық
статистика негіздері;
ҚР-нда Прокурорлық
қадағалау.

Мемлекет және құқық
теориясы, ҚР
Қонституциялық
құқығы / Теория
государства и права,
Конституционное
право РК

ҚР қылмыстық іс
жүргізу құқығы, ҚР
Прокурорлық қадағалау
/ Уголовное
процессуальное право
РК, Прокурорский
надзор в РК

медиация туралы шарттың нысаны мен
мазмұнын, медиацияны жүргiзуге
байланысты шығыстардың қалай
есептелетінін, медиацияның жеке және
(немесе) заңды тұлғаларын;
медиацияға қатысатын азаматтық,
еңбек, отбасылық және өзге де құқық
қатынастары саласындағы
ерекшелiктерді талқылай білуі;
қылмыстық сот iсi барысында
жүргiзiлетiн медиацияның
ерекшеліктерін, медиацияны тоқтату
тәртібін, дауды (дау-шарды) реттеу
туралы келiсiмдердің жүргізілу
тәртібін / Обучающийся общего курса
медиации должен владеть: общими
положениями курса; сферами
применения медиации; правовое
положение медиаторов и организаций,
обеспечивающих проведение
медиации; проведением медиации.
О применении до обращения в суд, так
и после начала судебного разбирательства об осуществлении проведения
медиации по взаимному согласию
сторон и при заключении между ними
договора о медиации; урегулировании
споров при медиации, возникающих из
гражданских, трудовых, семейных и
иных правоотношений с участием
физических и (или) юридических лиц.
ҚР Құқық қорғау қызметі туралы
заңның негізінде құқық қорғау
органдарының құқықтық жағдайы,
құқық қорғау қызметін жүзеге
асырушы органдар, олардың құқықтық
жағдайы мен атқаратын қызметі
туралы мәліметтерді меңгере отырып,
тиісті заңнамаларды, қабылданатын
шешімдерді тәжірибеде ұштастыра
алуы қажет /
Умение: применять законодательные
акты, уметь их толковать при решении
практических задач.
Навыки: разбор и анализ правовых
норм, составление стурктурно-

расследовании преступлений,
рассмотрении уголовного дела в суде.

22.

1 SMP
3218

Соттық медицина
және психиатрия/
Судебная
медицина и
психиатрия

Пәнді оқытудың мақсаты заңда
белгіленген құқықтық талаптарды сақтай
отырып сот психиатрия ғылымының
деректерін қылмыстық немесе азаматтық
істер фактлерін зерттеу барысында
нақты қолдануы мен тергеу және сот
органдарына қорытындыны беруді
үйрену болып табылады / Цель:
усвоение знаний о судебной психиатрии
и судебно-психиатрической экспертизе
для принятия надлежащих
процесуальных решений в уголовном и
гражданском судопроизводстве.

4

6

5

Криминалистика,
Қылмыстық құқық,
Қылмыстық іс жүргізу
құқығы /
Криминалистика
Уголовное право
Судебная психиатрия
Судебная
экспертология

Сот сараптамасы,
Соттық дәлелдеу
теориясы, Прокурорлық
қадағалау /
Криминология
Профессиональная
практика Прокурорский
надзор Уголовный
процесс

23.

2 PeP
3222

Пенитенциарлық
құқық/
Пенитенциарное
право

Қазақстан Республикасының
Қылмыстық заңының негізгі бағыттары
мыналар болып табылады: құқықтар:
негіздерді,
Қазақстан Республикасының заңнамасы

4

6

5

ҚР Қылмыстық құқық,
ҚР Қылмыстық іс
жүргізу құқығы /
Уголовное право РК,
Уголовно-

Криминология, Сот
сараптамасы, Соттық
дәлелдеу теориясы,
Прокурорлық қадағалау
/ Криминология,

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

логических схем.
Компетенция: правоприменение и его
пределы в зависимости от места и
значения конкретного
правоохранительного органа
Осы тұрғыда студенттер медициналық
және биологиялық сипаттағы
сұрақтарды, қылмыстық және
азаматтық істерді тергеумен сот
тәжірибесінде қажеттіліктеріне сәйкес
оқып үйрену қажет. Студент білуі:
Соттық медицина және психиатрия
пәні бойынша сот медицинасында жиі
кездесетін – тірі адамдарды
куәландыру; денсаулыққа келтірген
зиянның ауырлығы, денсаулықтың
жағдайы, жыныс қылмысы, жасанды
және жалған аурулар мен
жарақаттарды анықтауды, сондай-ақ
сот психиатриясы бойынша жиі
кездесетін – психикалық бұзылудың
белгілерін анықтау, шизофрения,
эпилепсия, олигофрения, алкоголизм,
психопатияларды, кәмелетке
толмағандардың психикалық
бұзылуының негізгі нысандарын сот
психиатриялық тұрғыдан бағалауды /
Знания: процессуальные и
организационные положения судебной
психиатрии; основные
вопросы,разрешаемые экспертомпсихиатором. Умение:
квалифицированно ставить вопросы
при назначении судебно-психиатрической экспертизы. Навыки:
выявление оснований(процесуальных
и материальных) для назначения
судебно-психиатрической экспертизы;
составлять постановления о
назначении судебно-психиатрической
экспертизы.
Пенитенциарлық заңнама курсын
оқып-үйрену нәтижесінде студенттер:
идеясы болуы керек: қылмыстықатқару құқығының орны басқа
ғылымдар мен оның тарихы туралы;

бойынша қылмыстық жазаның әртүрлі
түрлерін орындау тәртібі мен шарттары;
сотталғандарды жазалаудан босатуды
құқықтық реттеудің негіздерін,
сотталғандарға түзету әсерін белгілеуді,
медициналық сипаттағы мәжбүрлеу
шараларын қолдануды меңгеру /
Основными направлениями
Пенитенциарного права РК являются:
права являются: изучение студентами
оснований,
порядка и условий отбывания различных
видов уголовных наказаний по
законодательству РК; усвоение
студентами основ правового
регулирования освобождения от
отбывания наказания, закрепления
результатов исправительного
воздействия на осужденных, применения
принудительных мер медицинского
характера и принудительных мер
воспитательного воздействия.

24.

USRK
3301

ҚР қылмыстық
статистикасы/
Уголовная
статистика РК

Заманауи адвокат статистикалық
зерттеулердің негізгі әдістерін игеріп
қана қоймай, сонымен қатар оларды
құқықтық құбылыстарды, әсіресе құқық
бұзушылықты зерттеу саласына
қолдануға, сондай-ақ оларға әлеуметтік
бақылау шараларын қолдануда
тәжірибесі болуы керек. Сонымен қатар
жоғары білікті заңгерлер ұсынылған
статистикалық ақпараттарды сыни түрде
түсінуге қабілетті болуы керек, ол үшін
онымен жұмыс істеуді үйрену керек /
Современный юрист должен не только
владеть основными методами

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
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процессуальное право
РК, Уголовноисполнительное право
РК

Судебная
экспертология, Теория
судебных доказательств,
Прокурорский надзор

ҚР-ның Мемлекет
және құқық теориясы;
ҚР-ның
Конституциялық
құқығы; ҚР-ның
Құқыққорғау
органдары; ҚР-ның
Қылмыстық құқығы.
Жалпы бөлім / Теория
государства и права
РК; Конституционное
право РК;
Правоохранительные
органы РК; Уголовное

Қылмыстық құқық,
Азаматтық құқық,
Нотариат / Уголовное
право, Гражданское
право, Судебная
система, Нотариат

қылмыстық жазалау түрлерi және
олардың орындалу тәртiбi туралы;
мекемелер жүйесі туралы және
қылмыстық жазалауды жүзеге
асыратын органдар, олардың жұмыс
істеу тәртібі; қылмыстық жазалауды
жүзеге асыратын мекемелер мен
органдардың қызметіне мемлекеттік,
халықаралық және мемлекеттік
бақылау жүйесі туралы / В результате
изучения курса пенитенциарного права
студенты должны: иметь представление: о месте уголовно-исполнительного права среди других наук и ее
истории; о видах уголовных наказаний
и порядка их исполнения; о системе
учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания, порядке их
функционирования; о системе
государственного, международно-го и
государственного контроля за
деятельностью учреждений и органов,
исполняющих уголовные наказания.
Уметь: применять в практической
деятельности приобретенные навыки
по толкованию и применению норм
уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, в том
числе, в части оснований , порядка и
условий исполнения уголовных
наказаний.
Құқық қорғау органдарымен
байланысты мәселелерді қарастыру
кезінде жалпы білім беру мәдениетінің
негізін білім беру саласына ғылыми
және кәсіби әдістерді қалыптастыру.
Болашақ мамандардың - заң
мұғалімдерінің кәсіби қасиеттерін
қалыптастырады, осы саладағы
мәселелерді кейінгі практикалық шешу
үшін құқық қорғау қызметінде құқық
қорғау органдарының білімдерін
біледі. / Дать базовые основы
общеюридической культуры, в данной
отрасли знания, сформировать

статистического исследования, но и
иметь опыт применения их к области
изучения правовых явлений, в частности
правонарушений, а также в мерах
социального контроля над ними. При
этом высококвалифицированным
юристам также необходимо уметь
критически осмысливать предлагаемую
статистическую информацию, для чего
следует научиться работать с ней.
25.

ORCP
3301

Сыбайлас
жемқорлық
қылмыстарын
тергеудің
ерекшеліктері/
Особенности
расследования
коррупционных
преступлений

Қылмыстың жекелеген түрлерін тергеу
әдістемесінің ережелерін әзірлейді,
сондай-ақ дәлелдемелерді жинау,
тексеру және бағалау туралы терең ойпікірлер береді. Пәнді оқу мақсаты
студенттерге сыбайлас жемқорлық
қылмыстарын тергеудің криминалистік
принциптерін түсіндіру, соттық
белгілерін анықтау, қылмыстық істерді
қозғау, тергеуді ұйымдастыру және
жоспарлау мәселелерін шешу
мүмкіндігін береді / Развивает
положения методики расследования
отдельных видов преступлений, а также
дает углубленные представления о
собирании, проверке и оценке
доказательств. Целью изучения
дисциплины является обучение
студентов пониманию
криминалистических основ
расследования коррупционных
преступлений, умению выявлять их
криминалистические признаки, решать
вопросы возбуждения уголовных дел,
организации и планирования
расследования.

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
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право РК (Общая
часть)
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5

5

ҚР Қылмыстық құқық,
ҚР Қылмыстық іс
жүргізу құқығы /
Уголовное право РК,
Уголовнопроцессуальное право
РК

Криминология, Сот
сараптамасы, Соттық
дәлелдеу теориясы,
Прокурорлық қадағалау
/ Криминология,
Судебная
экспертология, Теория
судебных доказательств,
Прокурорский надзор

научный и профессиональный подход
при рассмотрении вопросов, связанных
с правоохранительной деятельностью.
Сформировать профессиональные
качества будущих специалистов –
преподавателей права, вооружить
знаниями правоприменения в
правоохранительной деятельности для
последующего практического решения
вопросов в данной отрасли
деятельности.
Білім берудің және оқытудың
нәтижелері Сыбайлас жемқорлық
қылмыстар, олардың түрлері, табиғат,
олармен айналысатын әдістері туралы
ақпаратты мамандандыру пәндерін
меңгеру болып табылады; Сыбайлас
жемқорлық қылмыстарды тергеу
пайдаланылатын студенттер жоғары
технологиялы техникалық жабдығын
пайдалану туралы дағдыларын беру;
білім үлгісін оқитын студенттер
арасында қалыптастыру, әр түрлі
жағдайларда пайдалану әдістемелік
сыбайлас жемқорлық қылмыстарды
тергеу жоспарлап және жоғары
технологиялық заманауи техникалық
құралдар мен әдістерін тергеу
пайдаланылатын тергеу процесі
тактикалық жеке тергеу жүргізу
ұйымдастыруға мүмкіндік береді /
Результатами преподавания и изучения
дисциплины специализации является
овладение информацией о
коррупционных преступлениях, их
видах, сущности, методах борьбы с
ними; привитие навыков по
использованию студентами
наукоемких технических средств,
применяемых при расследовании
коррупционных преступлений;
формирование среди обучающихся
студентов модельного знания,
использование которого в различных
ситуациях расследования
коррупционных преступлений

26.

1.
ZhPRK
3308

Қазақстан
Республикасы-ның
тұрмыс-үй
құқығы/
Жилищное право
Республики
Казахстан

«Қазақстан Республикасының тұрғын
үй құқығы» пәнінің мақсаты болып ҚР
тұрғын үй құқығы қазіргі кездегі ұлттық
құқық жүйесінің өз алдына бөлек
кешенді құқық саласын білдіреді.
Аталған пәннің шеңберінде тұрғын үй
құқық - ғылым ретіндегі әдістемелік
мәні, пәні, түсінігі, әдісі, қағидалары,
жүйесі және тұрғын үй құқығының
қайнар-көздері, азаматтық құқықтық
ережелермен астасып жатқан, тұрғын үй
қатынастары туралы ҚР заңының
ережелерімен реттелетін тұрғын үйге
деген азаматтар мен заңды тұлғалардың
ҚР-ғы негізгі құқықтары мен
міндеттерін, өзара тұрғын үй құқығымен
байланысты құқықтық қатынастарды
студенттерге оқыту болып табылады./
Жилищное право Республики
Казахстан» является изучение
теоретических вопросов жилищного
права и жилищного законодательства,
регулирующего жилищные отношения в
Республике Казахстан.
Целью дисциплины «Жилищное право
Республики Казахстан» является
ознакомить с требованиями,
предъявляемые к жилым помещениям
при их регистрации, учёте и сдаче в
эксплуатацию. Раскрыть понятия
жилищного фонда его виды, показать
осуществление государственными
органами управление в сфере жилищнокоммунального хозяйства, КСК.
Договорные отношения между
субъектами жилищного права.
Раскрытие способов защиты объектов
жилищного права. Целью курса также

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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Мемлекет және құқық
теориясы
ҚР Конституциялық
құқығы
ҚР азаматтық құқығы
(жалпы бөлімі)
ҚР азаматтық құқығы
(ерекше бөлімі)
/Теория государства и
права,
Конституционное
право РК,
Гражданское право РК
(общ), Гражданское
право РК (особ)

ҚР азаматтық іс жүргізу
құқығы
ҚР жер құқығы
ҚР инвестициялық
құқығы
/Гражданское
Процессуальное право
РК, Земельное право РК,
Инвестиционное право
РК

позволит методически правильно
спланировать и организовать процесс
расследования, использовать в
расследовании современные
наукоемкие технические средства и
методики, тактически грамотно
проводить отдельные следственные
действия.
«Қазақстан Республикасының
тұрғын үй құқығы» пәнінің негізгі
міндеттері: тұрғын үй құқығы
түсініктер мен терминдер туралы
қажетті білім мен мәліметтер алу.
Қазақстан Республикасының тұрғын
үй қатынастарын құқықтық және
мемлекеттік реттеу негіздері туралы
мәліметтер алу. Алынған білімді осы
курсты оқу кезінде студенттерді
тәжірибелік жұмыста қолдану
дағдысын үйрету.
«Қазақстан Республикасының
тұрғын үй құқығы» пәнін оқу негізінде
студент:
- тұрғын үй құқығының түсінігі,
пәні, әдістері. Тұрғын үй саясатын
және тұрғын үйге қатыс-ты
мемлекеттік бағдарламаларды;
- тұрғын үй құқығының қайнар
көздерінің түсінігі және ерекшеліктері. Тұрғын үй құқығының қайнар
көздерінің жіктелуі. Тұр-ғын үй
құқығының унификация және
дифференсация мәселелерін;
- Кондоминум, тұрғын үй құрылысы
кооперативін құру және он-ың
құзыретін білуі керек;ҚР Тұрғын үй
құқығы пәнінің міндеттері: тұрғын үй
құқығының субьектілері арасындағы
қатынас-тарды реттейтін негізгі
бастаулар-ды зерттеу, тұрғын үй
қатынастар-ына арналған терминдерді
талқы-лау, талдау, сан алуан сипаттағы
тұрғын үй қатынастарын құқықтық
реттеудің қырларын меңгеруі керек./
Ожидаемые результаты изучения
дисциплины: Знать- основные

является достижение всестороннего
глубокого понимания студентами
природы и сущности гражданскоправовых, административных,
налоговых, земельных норм
регулирующие жилищные
правоотношения, подготовка к
практической деятельности
высококвалифицированных
специалистов-цивилистов,
формирование творческой личности
будущих цивилистов.

27.

SePRK
3308

Қазақстан
Республикасы-ның
отбасы құқығы/
Семейное право
Республики
Казахстан

Отбасы құқығы курсын оқу бүгінгі
нарықтық жағдайларда қызмет ете
алатын заңгер-мамандарды дайындау
үшін аса қажет. Ұсынылатын курстың
мақсаты – білімгерлерге отбасы
құқығының маңызды сұрақтарын терең
игеріп меңгеруіне, тәжірибелік тұрғыдан
жәрдем беру және берілетін тәжірибелік
тапсырмаларды орындау барысында

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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ҚР конституциялық
құқығы, ҚР азаматтық
құқығы
/Конституционное
право РК,
Гражданское право РК

ҚР азаматтық іс-жүргізу
құқығы, Халықаралық
жеке құқық
/Гражданское
процессуальное право
РК, международное
частное право

понятия жилищного права;
существующие теоретические
исследования и актуальные проблемы
в сфере жилищного права;
теоретические основы правового
регулирования жилищных отношений;
методику правового анализа норм,
регули-рующих жилищные
отношения; основные нормативные
правовые акты, регулирующие
жилищные отношения в РК;
Уметь- анализировать существую-щие
теоретические исследования в сфере
жилищного права; выявлять основные
проблемы правового регулирования
жилищных отношений; толковать
нормы жилищного права; применять
жилищное законодательство на
практике Владеть- самостоятельно
анализировать и выявлять
теоретические и практические
проблемы применения законодательства; самостоятельно решать
проблемы применения норм,
регулирующих отношений;
самостоятельно составлять
юридические документы, решать
практические задачи.
Компетенции: -научиться давать
юридическую квалификацию
правоотношений, возникающих в
отношении жилых помещений,
анализировать статус субъектов
правоотношений, определять
юридические последствия действий,
совершаемых в отношении жилых
помещений.
«Қазақстан Республикасының отбасы
құқығы» пәнінің негізгі міндеттері:
мемлекеттің неке және отбасы
саласындағы саясатын, оның жалпы
мүдделерін іске асыруды қамтамасыз
ететін және бақылауды жүзеге
асыратын Қазақстан Республикасының
мемлекеттік органдарының
құрылымын және қызметін реттеу;

білімгерлерде өзінше ойлау қабілетін
қалыптастырып, нормативтік
материалдарды дұрыс қолдана білуге
үйрету. / Семейное право РК» как
учебная дисциплина изучает правовое
регулирование семейных отно-шений, то
есть возникающих из брака, родства,
усыновления и иных форм устройства
детей, оставшихся без попечения
родителей. Семейное право РК
раскрывает способы защиты семьи её
членов, а также собственные интересы
государства, осуществляемые нормами
семейного права. А также является
достиже-нием всестороннего глубокого
пони-мания студентами природы и сущности гражданско-правовых отношений, подготовка к практичной
деятельности высококвалифицированных специалистов-цивилистов,
формирование творческой личности
будущих цивилистов. Задачи изучения
дисциплины: усвоение основ
нормативно-правового регулирования
брачно-семейных отношений; осознание
правового статуса субъектов семейных
правоотношений, в частности, прав
ребенка и обязанностей родителей;
формирование навыков работы с
нормативными правовыми документами
при решении задач, связанных с
реализацией правовых норм в сфере
брачно-семейных отношений; освоение
правовых ценностей, формирование
установки на правомерное поведение;
развитие рефлексивных способностей.

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

отбасының құқықтық мәртебесін
анықтау арқылы оның қоғамдағы
орнын нақтылау; неке және отбасы
саласындағы мемлекеттік органдардың
қызметін, олардың өзара әрекетін және
шешім қабылдау тәртібін анықтау;
отбасы мүшелерінің мүліктерінің
құқықтық мәртебесін реттеу;
отбасылық құқықтық қатынастардың
субъектілерінің жауапкершілігін
реттеу./Ожидаемые результаты
изучения дисциплины:
Знать- основные законодательные
акты в области семейного права;
действующие нормы семейного права
о порядке и условиях заключения и
прекращения брака, о правах и
обязанностях супругов, родителей и
детей, алиментных обязательствах
членов семьи; о формах устройства
детей, остав-шихся без попечения родителей; правила работы с
нормативными правовыми
актами.Уметь- ориентироваться в
законодатель-стве; квалифицировать
юриди-ческие факты, давать им
правовую оценку; анализировать нормы
семейного права и практику их применения; применять полученные
теоретические знания к решению
практических задач в сфере брачносемейных отношений;
ориентироваться в специальной
литературе; владеть соответствую-щей
юридической терминологией.
Владеть- юридической терминологией в области семейного права;
навыками работы с семейным
законодательством; навыками: анализа
различных правовых явлений в
области семейного права,
юридических фактов, семейноправовых норм и семейно-правовых
отношений; анализа
правоприменительной и
правоохранительной практики в

28.

AТRK
3210

ҚР терроризмге
қарсы заңнама/
Антитеррористиче
ское законодательство РК

Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялардың, мемлекеттің,
қоғамның және жеке тұлғаның
ақпараттық жасында ашылатын
проблемалары мен мүмкіндіктерінің
сипатын түсіну; оның нақты көзқарасын
және соған байланысты құбылыстарды
сипаттайтын қазіргі заманғы терроризм,
ерекшеліктерін, және тұжырымдамалар
(ақпараттық терроризм, кибертерроризм,
киберқылмыс) сипатына
Қазіргі заманғы лаңкестік
эволюциясының негізгі үрдістерін,
ақпараттық жасты ұйымдастырудың
инновациялық формаларын, террористік
ұйымдардың стратегиясын және
тактикасын түсіну / Понимание природы
новых информационнокоммуникативных технологий, вызовов
и возможностей, открывающихся перед
государством, обществом и личностью в
информационную эпоху; представление
о сущности современного терроризма,
отличительных признаках и понятиях,
характеризующих его специфические
виды и родственные явления
(информационный терроризм,
кибертерроризм, киберпреступность)
понимание основных тенденций
эволюции современного терроризма,

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

4

6

6

ҚР Қылмыстық құқық,
ҚР Қылмыстық іс
жүргізу құқығы /
Уголовное право РК,
Уголовнопроцессуальное право
РК

Криминология, Сот
сараптамасы, Соттық
дәлелдеу теориясы,
Прокурорлық қадағалау
/ Криминология,
Судебная
экспертология, Теория
судебных доказательств,
Прокурорский надзор

области семейного права; разрешения
правовых проблем и коллизий в
семейном праве; реализации семейноправовых норм; принятия
необходимых мер защиты прав
человека и граждани-на семейноправовыми средствами
Компетенции: - способен участвовать
в разработке семейно-правовых
нормативных актов; способен
принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом; способен
давать квалифицирован-ные
юридические консультации в области
семейного права
Пәндерді меңгеру нәтижесінде студент
білуі керек: - идеологиялық
терроризмнен қорғаудың анықтамалары, сипаттамасы, себептері,
белгілері, ықтимал салдары, ережелері
мен тәсілдері; - терроризм
идеологиясының негізгі ұғымдары мен
анықтамалары; - терроризмнің қауіпті
идеологиясының пайда болуын
болжау; - қауіпті және төтенше
жағдайларда террористік сипаттағы
қауіпсіз жүріс-тұрысқа арналған
алгоритмді әзірлеу; - терроризмнің
төтенше жағдайларында өмір мен
денсаулықты жеке және ұжымдық
қорғаудың негізгі әдістерін иелену;
- мінез-құлық дағдылары және
терроризмге қарсы идеологиялық
қарсылықты қамтамасыз ету;
- терроризмнен жеке және ұжымдық
қорғанудың негізгі әдістерін және
құралдарын пайдалану дағдысы /
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,
владеть: - определения, характеристики, причины, признаки, возможные
последствия, правила и способы
защиты от идеологического
терроризма; - основные понятия и
определения идеологий терроризма;

инновационных форм организации,
стратегии и тактики террористических
организаций в информационную эпоху

29.

Kri
3216

Криминология/
Криминология

Криминология әлеуметтік құқықтық
ғылым ретінде қоғамдағы келеңсіз
құбылыс - қылмыстылықтың жай күйі
мен құрылымын, себептері мен
жағдайларын, қылмыскер тұлғсын, оның
қылмыстанушылық тұрпатын,
қылмыстылықтың алдын алу жолдары,
арнайы қылмыстар мен бірыңғай
қылмыстардың себептері мен жағдайын
ұштасыра отырып зерттейді / Целью
криминологии является описание задач и
выявления основных проблем науки и
практики криминологии; раскрыть цели,
задачи, функции науки криминологии;
выявить проблемы науки криминологии
и пути их решения; охарактеризовать
взаимосвязь криминологии и преступности как общественнау проблему;
рассмотреть и проанализировать связь
криминологии с другими науками, как
одну из оснований решения криминологических проблем; выявление и
научное изучение причин и условий
преступности и выработка рекомендаций
по их преодолению;изучение личности
преступника и механизма совершения
им преступлений, классификация различных видов преступных проявлений и
типов личности преступника; определение основных направлений предупреждения преступности и наиболее

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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ҚР-ның
Конституциялық
құқығы, ҚР-ның
Мемлекет және құқық
териясы, Рим құқығы,
Сот билігі жүйесі, ҚРның Құқыққорғау
органдары, ҚР-ның
Қылмыстық құқығы
жалпы бөлімі және
ерекше бөлімі /
Конституционное
право РК, Теория
государства и права
РК, Римское право,
Суд и правосудие,
Правоохранитель-ные
органы РК, Уголовное
право РК. Общая
часть и особенная
часть.

Құқықтық статистика
негіздері, ҚР-ның
Қылмыстық-атқару
құқығы, Заң
психологиясы,
Криминалистика,
Қылмыстарды
саралаудың теориялық
негіздері / Основы
правовой статистики,
Уголовноисполнительное право
РК, Юридическая
психология,
Криминалистика,
Теоретические основы
квалификации
преступлений

- прогнозировать возникновение
опасной идеологии терроризма;
- разработать алгоритм безопасного
поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях террористического
характера; - владеть основными способами индивидуальной и коллективной защиты жизни и здоровья при
чрезвычайных ситуациях терроризма;
- навыками поведения и обеспечения
идеологического противостояния
терроризму; - навыками использования
основных методов и средств
индивидуальной и коллективной
защиты от терроризма.
Болашақта қылмыстылықтың алдын
алу шараларын ғылыми ұйымдастыру
қажеттілігі артады. Қазіргі кезеңдегі
заңгер профилактикалық құжаттарды
біліктілікпен құра білуге, құқықтық
актілердің жобаларын сараптай білуге,
әр деңгейдегі мемлекеттік органдарда
қылмыстылық деңгейінің жай-күйіне
баға бере отырып, құзіретті қимыл
жасай білуге және қылмыстылықтың
алдын алу шараларын өңдеуде
ұсыныстар айта білуге тиісті / В
результате изучения дисциплины
"Криминология" обучающиеся
должны: иметь представление:
о природе и причинах преступности,
формах ее проявления; о личности
преступников, закономерностях,
связях и отношениях в криминальной
среде; о территориальной
распространенности преступности, ее
отдельных видах и типах в стране и за
рубежом.

30.

PSGPD
3220

Азаматтық-іс
жүргізу
құжаттарын
құрастыру
практикумы/
Практикум по
составлению
гражданскопроцессаульных
документов

целесообразных средств борьбы с ней.
«Азаматтық іс жүргізу құжаттарын
құрастыру практикумы» курсының
оқыту пәні азаматтық істер бойынша сот
төрелігін жүзеге асыру барысында пайда
болатын қоғамдық қатынастарды
реттейтін құқық нормалары, азаматтық
құқық және азаматтық іс жүргізудің
теориялық және практикалық сұрақтары,
сондай-ақ азаматтық құқық және
азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымына
тән құқықтық ұғымдар, көзқарастар
болып табылады. Азаматтық істер
бойынша сот төрелігін жүзеге асыру
барысында пайда болатын қоғамдық
қатынастарды реттейтін құқық
нормалары, азаматтық құқық және
азаматтық іс жүргізудің теориялық және
практикалық сұрақтары, сондай-ақ
азаматтық құқық және азаматтық іс
жүргізу құқығы ғылымы ретіндегі
сипаты. /«Практикум по составлению
ГПД»- один из важных курсов,
предусмотренных учебным планом
юридического вуза для привития
студентам навыков по составлению
процессуальных документов. Предметом
изучения данного спец. практикума
является содержание и порядок
составления конкретных видов
процессуальных документов.
Усвоение студентами основ составления
процессуальных документов необходимое условие для формирования
будущих юристов. При осуществлении
право-судия по гражданским делам
закон требует составления соответствующих документов. Содержание и
порядок составления отдельных видов
процессуальных документов подробно
регламентированы в ГПК РК. Цели
курса состоит в том, чтобы студенты
уяснили, каким должен быть процесссуальный документ по форме и содержанию. Усвоение данного курса невозможно без знания такой дисциплины как

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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ҚР азаматтық іс
жүргізу құқығы,
Азаматтық құқық,
Азаматтық іс жүргізу
дегі адвокат,
азаматтық істер бойын
ша атқару шы лық іс
жүргізу
/Гражданское
процессуальное право
РК, Гражданское
право,

Аралық сот және
халықаралық
коммерция лық төрелік
/ Арбитражный
трибунал и
Международный
коммерческий арбитраж

Студент білу керек: ҚР азаматтық іс
жүргізу заңнамасын тәжірибеде
азаматтық іс жүргізуде тиімді
пайдалана отырып, қағидаларын
сақтауды;
Студент жасауы керек: азаматтық іс
жүргізу құжаттарын жасай білуі қажет.
/Ожидаемые результаты изучения
дисциплины:
Знать- систему процессуальных
документов, их значение, требования
установленные законом к форме и
содержанию данных документов;
основные принципы гражданского
судопроизводства, его правила и
правовое положение участников;
особенности рассмотрения и
разрешения гражданских дел в суде
первой инстанции и в процессе
проверки судебных постановлений;
Уметь- грамотно составлять
процессуальные документы;
ориентироваться в нормативной базе,
регламентирующей гражданские
процессуальные правоотношения,
правильно толковать нормативные
акты и применять их; разрешать
спорные практические ситуации
(казусы), относящиеся к
подведомственности и подсудности
судов общей юрисдикции;
Владеть- чувством
профессионального долга; навыками
правильного применения норм
действующего законодательства при
составлении процессуальных
документов; владеть полученными
знаниями и использовать их в
практической деятельности.
Компетенции:
-быть способным применять
нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и
процессуального права в
профессиональной способен логически

31.

PSUPD
3220

Қылмыстық-іс
жүргізу
құжаттарын
құрастыру
практикумы/
Практикум по
составлению
уголовнопроцессаульных
документов

гражданское процессуальное право
При рассмотрении и разрешении
гражданских дел между судом и другими участниками процесса возникают
общественные отношения. Эти отношения урегулированы нормами гражданского процессуального права и являются
гражданскими процесссуальными
отношениями. Изучение проблемы
правоотношений - это познание
механизма воздействия процессуальных
норм на регулируемые общественные
отношения, осознание правовой
действительности, выявление
необходимости совершенствования
форм и методов правового - в целях
повышения эффективности норм права и
укрепления законности. Большое
внимание к гражданским
процессуальным правоотношениям
обусловлено тем, что они служат
средством применения норм
гражданского процессуального права,
выражают динамику процесса.
Арнайы курстың мақсаты мен міндеті
алдын-ала тергеудің іс жүргізу
актілерімен студенттерді таныстырып
және олардың мәні, тұрлері мен
мазмұны. Оларға қойылатын талаптар
мен толтыру тәртібі бойынша тереңірек
білім бері. Қылмыстық іс жүргізу
актілерінің сапалығы тергеушілердің
және анықтаушылардың мәдениеті мен
тәжірибиелігінің деңгейін көрсетеді /
Дисциплина рассматривает и изучает
деятельность, связанную с началом
досудебного расследования,
предварительным следствием,
дознанием, судебным рассмотрением
уголовных дел, ее порядок и
содержание, а также возникающие при
этом правоотношения.

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь; быть
способным правильно и полно
отражать результаты
профессиональной деятельности в
юридической и иной документации
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ҚР Қылмыстық құқық,
ҚР Қылмыстық іс
жүргізу құқығы /
Уголовное право РК,
Уголовнопроцессуальное право
РК

Криминология, Сот
сараптамасы, Соттық
дәлелдеу теориясы,
Прокурорлық қадағалау
/ Криминология,
Судебная
экспертология, Теория
судебных доказательств,
Прокурорский надзор

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру
сатысында жазылатын процесуалдық
актілерімен студенттерді таныстырып
және олардың мәні, түрлері мен
мазмұны. Оларға қойылатын талаптар
мен толтыру тәртібі бойынша
тереңірек білім береді. Қылмыстық іс
жүргізу актілерінің сапалығы
тергеушілердің және анықтаушылардың мәдениеті мен тәжірибиелігінің
деңгейін көрсетеді / В результате
изучения данной дисциплины,
закрепления полученных знаний на
практических занятиях и в период
прохождения практики в органах
дознания, следствия, прокуратуре и
суде студенты должны научиться
производить предусмотренные
уголовно-процессуальным законом
следственные и судебные действия по
раскрытию и предупреждению
преступлений, расследованию и

32.

SKUP
3221

Қылмыстық
процестегі сот
қадағалауы
/Судебный
контроль в
уголовном
процессе/

Қылмыстық сот ісін жүргізу саласында
процессуалдық мәжбүрлеу шаралары
мен жеке құқықтардың жеткілікті
дәрежеде шектелуімен тығыз
байланысты осы конституциялық
кепілдік конституциялық іс-қимылды
шектейтін қоғамдық тәртіптік
органдардың іс-әрекеттерінің және
(немесе) шешімдерінің заңдылығы мен
негізділігін салыстырмалы түрде
тәуелсіз сот төрелігіне жеке адамның
құқықтары мен бостандықтары / В сфере
уголовного судопроизводства, наиболее
тесно связанной с
мерами процессуального принуждения и
достаточно существенным ограничением
прав личности,
названная конституционная гарантия во
многом объективировалась в
относительно самостоятельный
институт судебного контроля за
законностью и обоснованностью
действий и (или)
решений публичных процессуальных
органов, ограничивающих
(нарушающих) конституционные права
и свободы личности.
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ҚР Қылмыстық құқық,
ҚР Қылмыстық іс
жүргізу құқығы /
Уголовное право РК,
Уголовнопроцессуальное право
РК

Криминология, Сот
сараптамасы, Соттық
дәлелдеу теориясы,
Прокурорлық қадағалау
/ Криминология,
Судебная
экспертология, Теория
судебных доказательств,
Прокурорский надзор

33.

FUP
3221

Қылмыстық
процесс
функциялары /
Функции
уголовного

Функцияларға мыналар жатады:
- тергеу (анықтау және алдын ала тергеу
органдары)
- Прокуратура (прокуратура)
- қорғаныс (жауапкер немесе
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ҚР Қылмыстық құқық,
ҚР Қылмыстық іс
жүргізу құқығы /
Уголовное право РК,
Уголовно-

Криминология, Сот
сараптамасы, Соттық
дәлелдеу теориясы,
Прокурорлық қадағалау
/ Криминология,

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

судебному разбирательству уголовных
дел. Для этого необходимо не только
знать структуру и содержание уголовно-процессуального закона и порядок
производства по уголовному делу, но и
уметь грамотно составлять соответствующие процессуальные документы
(постановления, протоколы следственных и судебных действий и пр.).
Тәуелсіз нысаны - сынақ кезеңінің
мақсаты болып табылады, мәні, оның
дамуының барлық кезеңдерінде, сотта
қылмыстық іс-қимыл заңдылығы мен
негізділігін астам тәуелсіз сот
бақылауы болды; таза, өйткені жаңа
немесе жаңадан анықталған фактілер
апелляциялық, кассациялық және
қадағалау iс жүргiзуiн және
қылмыстық iс бойынша iс жүргiзудi
қайта бастау сатысында сот кезеңін
бақылау-тексеру, шын мәнінде кезеңін
сот төрелігін айыпталушы әкеледі,
сондай-ақ жеткілікті нақты негізі /
Самостоятельной формой реализации
судебного контроля — является стадия
назначения судебного разбирательства,
сущность которой, на всех этапах ее
развития, составлял независимый
судебный контроль за законностью и
обоснованностью внесения
уголовного иска в суд; достаточностью
фактических оснований для
предания обвиняемого суду, а также
сугубо контрольно-проверочные по
сути стадии
апелляционного, кассационного и
надзорного производства, а также
судебный этап деятельности в стадии
возобновления производства по
уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств.
Студент тергеу, қылмыстырды ашу,
қылмыстық істерді дәлелдеу,
процессуалдық құқық әдістерін және
әдістерін қолдану туралы білімдерін
алады. Тергеудің алдын ала тергеудің

процесса

айыпталушы және оның қорғаушысы)
сотқа (сотқа) / К функциям относятся:
- расследование (органы дознания и
предварительного следствия)
- обвинение (прокуратура)
- защита (обвиняемый или подсудимый
и его защитник)
- разбирательство дела в суде (суд)
Студенттердің прокуратура органдары
туралы және прокурорлық қадағалау
қызметінің мақсаты мен міндеті жайлы
білімдерін жетілідіру және тәжірибелік
қызметте қолдана білуге дайындау.
Прокуратура қызметінің методикасын
және заңдылықты күшейту барысындағы
күрестің ұтымды жолдары мен
құралдарын көрсету / Данная
дисциплина отражает современное
состояние прокурорского надзора в РК,
современную структуру органов
прокуратуры, основные направления ее
деятельности и полномочия прокуроров
по осуществлению надзора за
законностью применения действующего
законодательства.
Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық
бұзушылықтар тарауының ерекшелігі,
ҚР Қылмыстық кодексінің ерекше
бөлімінде орналасқан, тәжірибеде жиі
кездесетін қылмыстарға дұрыс баға
беруді үйретуде болып табылады /
Изучение курса предусматривает
развитие у бакалавров юридически
грамотного мышления, правильной
квалификации конкретных деяний по
соответствующим статьям Уголовного
кодекса РК, выработка осмысленного
понимания роли науки в решении
практических задач, закрепление
теоретических знаний, приобретение
практических навыков в применении
уголовно-правовых норм уголовного
права к конкретным жизненным
ситуациям и самостоятельности в

34.

PNRK
3304

Қазақстан
Республикасындағы прокурорлық
қадағалау/
Прокурорский
надзор в
Республике
Казахстан

35.

PPL
33072.P
PL
33072

Жеке адамға қарсы
қылмыс/
Преступления
против личности

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

процессуальное право
РК

Судебная
экспертология, Теория
судебных доказательств,
Прокурорский надзор

3

5

6

ҚР Қылмыстық құқық,
ҚР Қылмыстық іс
жүргізу құқығы /
Уголовное право РК,
Уголовнопроцессуальное право
РК

Криминология, Сот
сараптамасы, Соттық
дәлелдеу теориясы, /
Криминология,
Судебная
экспертология, Теория
судебных доказательств,

3

5

6

ҚР Қылмыстық құқық,
ҚР Қылмыстық іс
жүргізу құқығы /
Уголовное право РК,
Уголовнопроцессуальное право
РК

Криминология, Сот
сараптамасы, Соттық
дәлелдеу теориясы, /
Криминология,
Судебная
экспертология, Теория
судебных доказательств,

бастапқы сатысынан тергеушінің
функцияларын жазаны өтеу кезеңіне
дейін зерделейді / Студент получит
знания по следствию, раскрытию,
доказыванию уголовных дел,
используя способы и методы
процессуального права. Изучит
функции следователя от начальной
стадии досудебного расследования до
стадии отбывания наказания.
Студенттердің прокуратура органдары
туралы және прокурорлық қадағалау
қызметінің мақсаты мен міндеті жайлы
білімдерін жетілідіру және тәжірибелік
қызметте қолдана білуге дайындау / По
изучению курса студенты должны
усвоить основные понятия и
дисциплины, структуры и содержания
Закона РК «О Прокуратуре».
Исследовать основные проблемные
вопросы науки.

Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық
бұзушылықтар тарауында орналасқан
ҚР Қылмыстық кодексінің ерекше
бөліміндегі сабақтас нормаларды
жалпы бөлімдегі тиісті баптарға
сілтеме жасау арқылы талқылама
жасай отырып, ажырата білуі қажет /
Изучив данную дисциплину,
бакалавры получают знания об
уголовных правонарушениях,
конкретных признаках отдельных
составов уголовных правонарушений,
особенностях квалификации
уголовных правонарушений.

36.

Adb
3311

Адвокатура/
Адвокатура

37.

IZPChU
P 3311

Қылмыстық ісжүргізудегі адам
құқығын қорғау
институты/
Институт защиты
прав человека в
уголовном
процессе

решении вопросов, возникающих в ходе
правоприменительной деятельности.
Жоғары оқу органдарының заң
факультеттерінің студенттеріне
қылмыстық процесте жеке адамның
құқықтарын қорғау институты
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 /
Цель курса состоит в том, чтобы
студенты усвоили организацию и
деятельность адвокатуры, принципы
взаимодействия коллегий адвокатов с
правоохранительными органами и
другими организациями, предприятиями, учреждениями, правовое
положение адвоката, реализацию на
практике его прав и обязанностей.
Жоғары оқу органдарының заң
факультеттерінің студенттеріне
қылмыстық процесте жеке адамның
құқықтарын қорғау институты
қызметінің негізгі қағидаларын,
азаматтардың білікті заң көмегін алу
құқығын қамтамасыз етуге оқып үйрену
/ Настоящая дисциплина предназначена
для обучения студентов навыкам
применения правовых способов защиты
конституционных прав и свобод граждан
в уголовном процессе Республики
Казахстан.

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

3

5

6

ҚР Қылмыстық құқық,
ҚР Қылмыстық іс
жүргізу құқығы /
Уголовное право РК,
Уголовнопроцессуальное право
РК

Криминология, Сот
сараптамасы, Соттық
дәлелдеу теориясы,
Прокурорлық қадағалау
/ Криминология,
Судебная
экспертология, Теория
судебных доказательств,
Прокурорский надзор

ҚР Конституциясын, ҚР Қылмыстық
процесте жеке адамның құқықтарын
қорғау институты адвокаттық қызмет
туралы Заңын, Қылмыстық іс жүргізу,
азаматтық іс жүргізу заңдарын,
қылмыстық іс жүргізудің
принциптерін, сот әдәлдігінің
принцпитерін, қылмыстық іс жүргізуге
қатысушылар, процессуалдық
мәжбүрлеу шаралары туралы
мәліметтер / Адвокатская деятельность
направлена на осуществление защиты
прав личности, от каких бы то ни было
посягательств, борьбу за законность и
содействие правосудию. Деятельность
адвокатов должна быть достаточно
урегулирована законом.

3

5

6

ҚР Қылмыстық құқық,
ҚР Қылмыстық іс
жүргізу құқығы /
Уголовное право РК,
Уголовнопроцессуальное право
РК

Криминология, Сот
сараптамасы, Соттық
дәлелдеу теориясы,
Прокурорлық қадағалау
/ Криминология,
Судебная
экспертология, Теория
судебных доказательств,
Прокурорский надзор

Студенттерге бұл пән қылмыстық
Қылмыстық процесте жеке адамның
құқықтарын қорғау институты
мақсатын, міндетін, оның қызметінің
ұйымдастырылуын, сондай-ақ
қылмыстық, азаматтық, әкімшілік
істер бойынша адвокаттың іске
қатысуы туралы мағұлмат /
Ознакомление студентов с основными
теоретическими концепциями,
взглядами, подходами, образующими
общие начала и особенности правового
регулирования практики осуществления уголовно-процессуальной
деятельности органами дознания,
следствия, прокуратуры и суда;
формирование способности к профессиональному решению задач, вытекающих из уголовно-процессуальных
законов.

38.

IP
3312

Атқару өндірісі/
Исполнительное
производство/

39.

ObP

Міндетті құқық/

Атқару өндірісінің міндеті
«Қазақстан Республикасының
атқарушылық іс жүргізу және сот
орындаушыларының мәртебесі туралы»
заңына сәйкес азаматтық және әкімшілік
істер бойынша сот шешімдері, қаулылар,
және ұйғар-ымдар, мүліктік өндіруге
қатысты қылмыстық істер бойынша
қаулылар мен үкімдер, сонымен қатар
басқа да органдардың қаулылары
негізінде берілетін атқару құжаттарын
міндетті және уақытында орындау
болып табылады. /Предметом изучения
данного специального курса являются
нормы права, определяющие порядок
защиты субъективных прав и
охраняемых законом интересов граждан
и организаций органами исполнительного производства. Усвоение студентами
этой формы защита прав и законных
интересов лиц – необходимое условие
для формирования будущих юристов.
Среди правоохранительных органов
нашей страны немаловажная роль
принадлежит судебным исполнителям,
призванным охранять права и интересы
граждан и организаций, укреплять
законность и правопорядок. Цель курса:
- значение норм права, регулирующих
порядок совершения исполнительных
действий; - возрастающую роль
исполнения в деле укрепления
законности в уголовных, хозяйственных, гражданских и иных отношениях; неразрывную связь норм права с их
практическим применением органами
исполнительного производства; судебными исполнителями, судебными
приставами и другими.
«Міндеттемелік құқық» пәнінің

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

2

3

6

ҚР Азаматтық құқығы
(жалпы бөлім)
/Гражданское право
РК (общая часиь)

ҚР шарттық құқығы
/Договорное право РК

«Қазақстан Республикасының
атқарушылық іс жүргізу және сот
орындаушыларының мәртебесі
туралы» заңын білуге міндетті,
азаматтық және әкімшілік істер
бойынша сот шешімдерін, қаулылар,
және ұйғарымдар, мүліктік өндіруге
қатысты қылмыстық істер бойынша
қаулылар мен үкімдер, сонымен қатар
басқа да органдардың қаулылары
негізінде берілетін атқару құжаттарын
тәжірибе де қолдана білу
/Задачей изучения данной
дисциплины является, ознакомление с
необходимым источниками права,
усвоение важнейших нормативных
актов об исполнительном
производстве, умение работать с ними,
знание принципов деятельности
исполнительных органов и умение
использовать их при решении
конкретных вопросов

2

3

6

Мемлекет және құқық

ҚР азаматтық іс жүргізу

«Міндеттемелік құқық» пәнін оқу

3312

Обязательственное право

мақсаты Қазақстан Республикасындағы
азаматтық-құқықтық қатынастарды және
міндеттемелік құқықтарды оқып білу,
тең құқылы субьектілердің арасында
қалыптасатын міндеттемелік қатынастарды құқықтық реттеуді оқу болып
табылады. Курсты оқу азаматтар, заңды
тұлғалар, азаматтар мен заңды тұлғалар
арасындағы міндеттемелік қатынастарды
реттейтін азаматтық-құқықтық қалыптармен танысуды көздейді. Азаматтық
міндеттемелік-құқықтық қалыпты
қалыптастыратын негізгі нормативтік
акті Қазақстан Республикасының
Президентінің берген анықтамасы
бойынша еліміздің экономикалық
конституциясы болып табылатын Қазақстан Республикасының Азаматтық
Кодексі., Курстың мақсаты болып
сонымен қатар: студенттерді азаматтықміндеттемелік құқықтық реттеу пәнін
құрайтын, мазмұны бойынша әртүрлі
қатынастарды құқықтық реттеу
ерекшеліктерімен таныстыру; студенттерді заңгер мамандығын алуға қажетті
шаруашылық және азаматтық құқықтық
дауларды қарау кезінде азаматтықміндеттемелік құқықтық қалыптарды
талқылап және қолдана білуге үйрету
және т.б. туралы қазіргі таңдағы білім
беру болып табылады. / Настоящий курс
обязательственного права направлен на
изучение общей Части обязательственного права, в Которой закладываются
основополагающие принципы
регулирования обязательственных
отношений, общие для всех
Видов обязательств. К ним относятся:
понятие и элементы обязательств, исполнение обязательств, обеспечение исполнения обязательств, перемена лиц в
обязательстве, прекращениеобязательств, ответственность за нарушение
обязательств и т.п. Познания указанных
элементов обязательственного права
послужит основой для углубленного

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

теориясы
ҚР Конституциялық
құқығы
ҚР азаматтық құқығы
(жалпы бөлімі)
ҚР азаматтық құқығы
(ерекше бөлімі)
Рим құқығы
/ Гражданское
Право РК (общая
часть), Гражданское
право (особенная
часть).

құқығы,
ҚР инвестициялық
құқығы,
Тұтынушылардың
құқықтарын қорғау
/ Гражданское
процессуальное право
РК, Инвестиционное
право РК, Защита прав
потрибителей

негізінде студент: құқықтың базалық
бір саласы ретіндегі міндеттемелік
құқық туралы мәліметі, оның
қағидалары, міндеттері мен
құрылымы; міндеттемелік құқықтық
қатынастарды реттейтін азаматтық
заңдардың жүйесі; міндеттеме-лікқұқықтық реттеу ерекшеліктерін білу;
міндеттемелік-құқықтық қалыптарды
қолдану және талқылау; әртүрлі
міндеттемелік-құқықтық шарттарды
жасай білу; міндеттемелік-құқықтық
дауларды шешудің сот тәжірибесінде
жасалған казустар мен есептерді шеше
білуі қажет.
“Міндеттемелік құқық” курсын оқу
барсында студент міндеттемелікқұқықтық нормалардың мазмұнын оны
тәжірибеде қолдану үшін білуге
міндетті.
Студент міндеттемелік
заңнамаларды азаматтық
құқыққатынастарға қолдану тәртібін
және ерекшеліктерін білуге міндетті.
Тыңдаушы міндеттемелік-құқықтық
нормаларды талқылаудың тәжірибелік
маңызын және нақты құқықтық
жағдайларға қолдана білуі керек;
Студент міндеттемелік құқығының
жекелеген мәселелері бойынша
ғылыми және өзіндік ұстанымды
қалыптастыру; міндеттемелік
құқықтың теориялық және
тәжірибелік мәселелеріне өз бетінше
талдау жасау; міндеттемелік және
азаматтық заңдардың нормаларына
талдау жүргізу; міндеттемелік
заңнамасын тәжірибеде өз бетінше
қолдану. курстық жұмыс пен
рефераттарды жазуды меңгеруі
керек./ После изучения данного курса•
- ознакомятся с механизмом обеспечение исполнения обязательств; - изучить основания возникновения ответственности за нарушение исполнения
обязательства. – ознакомиться с

40.

TKKM
4211
PZhPP
4211

Тұтынушылар-дың
құқықтарын
қорғау мәселелері/
Проблемы защиты
прав потребителей

изучения. Так как обязательственное
право является подотраслью гражданского права. ЦЕЛЬ КУРСА – более
углубленное ознакомление студента с
обязательственным правом, более
глубокое понимание оснований
возникновения обязательств, а также
применение норм договорного права.
Қазақстан Республикасындағы
азаматтық-құқықтық қатынастарды оқып
білу, тең құқылы субьектілер-дің
арасында қалыптасатын мүліктік және
жеке мүліктік емес қатынастар-ды
құқықтық реттеуді оқу болып табылады.
Курсты оқу азаматтар, заңды тұлғалар,
азаматтар мен заңды тұлғалар
арасындағы қатынастарды реттейтін
азаматтық-құқықтық қалыптармен
танысуды көздейді. Азаматтыққұқықтық қалыпты қалыптастыратын
негізгі норматив-тік акті Қазақстан
Республикасының Президентінің берген
анықтамасы бойынша еліміздің
экономикалық конституциясы болып
табылатын - Қазақстан
Республикасының Азаматтық Кодексі.
Курстың мақсаты болып сонны-мен
қатар: - студенттерді құқықтық реттеу
пәнін құрайтын, мазмұны бойынша
әртүрлі қатынастарды құқықтық реттеу
ерекшеліктерімен таныстыру; студенттерді заңгер мамандығын алуға
қажетті шаруашылық және азаматтық
құқықтық дауларды қарау кезінде
азаматтық құқықтық қалыптарды
талқылап және қолдана білуге үйрету. /
Целью курса «Проблемы защиты прав
потребителей»
является изучение важных вопросов,
уяснение правовых категорий,
отношений, возникающих между
потребителями и изготовителями,
исполнителями, продавцами,
импортерами и уполномоченными ими
организациями при продаже товаров
(выполнении работ, оказания услуг),

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

общими положениями о договоре,
с правовым регулированием договоров, - изучить защиту прав договорных
отношений. – изучить основания
недействительности договоров.

3

5

7

ҚР Конституциялық
құқығы
ҚР азаматтық құқығы
(жалпы бөлімі)
ҚР азаматтық құқығы
(ерекше бөлімі)
/Конституһционное
право РК, ГП РК
(общ), ГПРК (особ)

ҚР азаматтық іс жүргізу
құқығы
Талап өндірісі
ҚР инвестициялық
құқығы
/ГПП РК, Исковое
производство,
Инвестиционное право
РК

Курс міндеттері: "Тұтынушылар
құқықтарын қорғау" негізгі міндеті
студенттерге құқықтың негізгі базалық
саласы ретіндегі азаматтық құқық
туралы, құқықтық қатынасты реттеу
тәртібі туралы, құқықтық қалыптарды
құрйтын қалыптық актілердің кешені
туралы мәлімет бер,. соттарда,
прокуратура органдарында,
нотариатта, аралық сотта және заң
қызметінде дауларды шешу үшін
азаматтық кодекспен және басқа да
құқықтық актілермен танысу,
категориялар, анықтамаларды танысу.
Курста құқықтық қатынастар
кешенінің құқықтық режимін оның көп
жақтылығы, азаматтық құқық
теориясынан және соттарда,
прокуратура органдарында,
нотариатта, аралық сотта және заң
қызметінің тәжірибесінен мәліметтер
келтіру арқылы анықтау.
Студент курсты оқу нәтижесінде
біледі: "Тұтынушылар құқықтарын
қорғау" курсын оқу нәтижесінде
студент құқықтың базалық бір саласы
ретіндегі азаматтық құқық туралы
мәліметі, оның қағидалары, міндеттері
мен құрылымы; азаматтық құқықтық
қатынастарды реттейтін азаматтық
заңдардың жүйесі; азаматтыққұқықтық реттеу ерекшеліктерін білу;
азаматтық-құқықтық қалыптарды
қолдану және талқылау; әртүрлі
азаматтық-құқықтық шарттарды жасай
білу; азаматтық-құқықтық дауларды
шешудің сот тәжірибесінде жасалған
казустар мен есептерді шеше білуі

совершенствование навыков работы с
нормативными материалами, умение
делать выводы и обосновывать решение
практических вопросов со ссылками на
конкретные правовые нормы.

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

қажет.
Студент үйренеді: - процессуалдық мектептер мен бағыттарды білу,
азаматтық құқығының жекелеген
мәселелері бойынша ғылыми және
өзіндік ұстанымды қалыптастыру.
- тұтынушылардың құқықтарын
қорғаудың теориялық және
тәжірибелік мәселелеріне өз бетінше
талдау жасау; - азаматтық заңдардың
нормаларына талдау жүргізу;
- азаматтық заңнамасын
тәжірибеде өз бетінше қолдану./
Овладеть компетенциями: научиться
давать юридическую квалификацию
правоотношений, возникающих в
области защиты прав потребителей,
анализировать статус субъектов
правоотношений, определять
юридические последствия действий,
совершаемых субъектами
правоотношений. Выпускник должен
обладать следующими профессиональными навыками. Иметь представление:
об основных направлениях государственной и общественной защиты прав
потребителей, а также механизме
реализации этих прав. Знать: отношения, возникаю-щие в области
защиты прав потребителей; - правовое
регули-рование в области защиты прав
потребителей; - терминологию и
основные понятия курса; - методы и
способы сбора нормативной
информации имеющей значение;
- порядок защиты прав потреби-телей
при продаже товаров потребителям; порядок защиты прав потребителей
при выполне-нии работ (оказании
услуг). Уметь: - ориентироваться в
действующем законодательстве о
защите прав потребителей и правильно
его применять в практической
деятельности: - всесторонне и глубоко
анализировать и понимать природу и
сущность отношений в сфере защиты

41.

KRIK42
11
IPRK
4211

ҚР инвестициялық
құқығы/
Инвестиционное
право Республики
Казахстан

Пәннің мақсаты студенттердің Қазақстан
территориясында шетел инвестициясын
өзіне қарату саласында, сыртқы елде
заңнамалық қамтамасыз етудің жұмыс
істеу құралдарын, халықаралық
экономикалық - құқықтық қызметтестіктің даму процессін зерттеуі мен
анализі. Студенттердің ҚР
инвестициялық құқықты зерттеу
процессінде алған білімдері өздеріне
бағытталуға және болашақта
мамандықтарында жетістікті қолдануға
көмектеседі. / Инвестиционное Право комплексная отрасль права, включающая нормы правовых актов различных
отраслей права, регулирующих
инвестиции: предмет научных
исследований;учебная дисциплина.
Понятие Инвестиционное Право
употребляется в юридической
литературе применительно и к
международному праву (имеется в виду
существование особой подотрасли
международного права), и к внутригосударственному праву. В систему
предмета инвестиционного права входят
общественные отношения: - связанные с
размещением на территории государства
финансовых средств, иного имущества
(как движимого, так и недвижимого, не
изъятый из гражданского оборота),
включая имущественные и личные
неимущественные права (например,
авторское, патентное право), инвестируемых в экономику. К этой группе
отношений и относятся договоры о
совместной деятельности, включая
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ҚР Конституциялық
құқығы, ҚР азаматтық
құқығы,
ҚР азаматтық іс
жүргізу құқығы
/Конституционное
право РК,
Гражданское право
РК, Гражданское
процессуальное право
РК

Халықаралық жеке
құқығы, Халықаралық
жария құқығы,
Талап өндірісі
/Международное
частное право,
Международное
публичное право,
Исковое производство

прав потребителей; - анализировать
действующее законодательство,
регулирующее отношения в области
защиты прав потребителей и практику
его применения; - иметь навыки
практической работы;
- иметь навыки самостоятель-ной
работы с нормативно-правовыми
актами и понимать смысл этих актов;
«ҚР Инвестиция құқығы» пәнінің
негізгі міндеттері түйінді
құзыреттіліктермен қатар,
төмендегідей арнайы
құзыреттіліктерді қалыптастыру
болып табылады: - білім және түсінік:
инвестициялық құқықтың теориялық
проблемалары негізгі теориялық
жағдайлармен таныстыру; - білімді
және түсінігін қолдана білу: заңгерлер
өндіріс, кәсіпорындарды кәсіби
басқарудың міндеттерін орындау үшін
экономикалық категориялар мен
түсініктерді меңгеру, ұлттық және
халықаралық тенденцияларға сүйену,
нарық жағдайындағы кәсіпорынның
қызмет етуінің негізін қалаушы
қағидаларды меңгеру, бизнес-жоспар
құрастырудың тәжірибелерін дамыту;
- пайымдауды қалыптастыру:
кәсіпорынның инвестициялық
ресурстарының қаржы көздерін; нақты
инвестицияларды; инвестициялық
жобаларды; портфельдік (қаржылық)
инвестицияларды қалыптасыру; - жеке
қабілеттерін инвестициялар
саласындағы мемлекеттік органдары
қызметтерінің мақсаттарын,
міндеттерін, құқықтық нысандары мен
тәсілдерін, сондай-ақ инвестицияларды
мемлекеттік қолдаудың құқықтық
негіздерін, инвестиция объектілері
бойынша оларға инвестиция салуды
құқықтық реттеудің ерекшеліктерін
қалыптастыру. /В процессе освоения
учебной дисциплины «Инвестиционное право» студент формирует и

отношения по созданию юридических
лиц, основанных на основе долевого или
100% -й участия иностранных инвесторов, а также отношения по созданию
филиалов и представительств иностранных юридических лиц на территории
государства; - по контролю над допуском, созданием и деятельностью на
территории государства иностранных
инвесторов и образованных ими
юридических лиц.

42.

Kri
4301

Криминалистика/
Криминалистика/

Криминалистика жоғары заң оқу
орындарында студенттердің міндетті
түрде оқитын пәндерінің бірі болып
табылады. Қылмыстарды анықтау, ашу,
тергеу және алдын алу бойынша
криминалистік білімдерді амалын біліп
және кең түрде қолданбай
қылмыстылықпен күресте табысқа жету
мүмкін емес / Криминалистика является
одной из обязательных дисциплин,
изучаемых студентами высших
юридических учебных заведений очной
и заочной форм обучения.
Успех борьбы с преступностью во
многом определяется умелым и
эффективным применением
криминалистических знаний по
выявлению, расследованию, раскрытию
и предупреждению преступлений.
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ҚР Қылмыстық құқық,
ҚР Қылмыстық іс
жүргізу құқығы /
Уголовное право РК,
Уголовнопроцессуальное право
РК

Криминология, Сот
сараптамасы, Соттық
дәлелдеу теориясы,
Прокурорлық қадағалау
/ Криминология,
Судебная
экспертология, Теория
судебных доказательств,
Прокурорский надзор

43.

ZKI
4301

Заманауи
криминалистикалы
қ ілім/
Современные
криминалистическ

Заманауі криминалистикалық ілімдер
пәнінің негізгі міндеттері болып
криминалистика ұсынған жаңа
техникалық және тактикалық тәсілдерді
меңгеру табылады, олар өз кезегінде
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ҚР Қылмыстық құқық,
ҚР Қылмыстық іс
жүргізу құқығы /
Уголовное право РК,
Уголовно-

Криминология, Сот
сараптамасы, Соттық
дәлелдеу теориясы,
Прокурорлық қадағалау
/ Криминология,

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

демонстрирует следующие
общепрофессиональные компетенции:
- демонстрировать и применять
базовые представления о правовом
регулировании инвестиционной
деятельности; - планировать и
реализовыватъ мероприятия,
связанные с применением принципов
правового регулирования инвестиционной деятельности в правотворческой, правоприменительной и
исследовательской деятельности;
оперировать принципами и нормами
законодательства об инвестиционной
деятельности во всех аспектах
практической деятельности, в том
числе при рассмотрении споров в
судах; - свободно ориентироваться в
системе законодательства,
регулирующего инвестиционную
деятельность.
Студент криминалистика пәнін
оқу барысында криминалистика
ережелерін, оның тергеудің әртүрлі
кезеңдерінде тергеу жағыдайын есепке
ала отырып, қылмыстардың жекелеген
түрлерін тергеудің әдістемесі ерекшеліктерінің теориялық және тәжірибелік
негіздерін білуі керек / В результате
изучения криминалистики, закрепления полученных знаний на
практических занятиях и в период
прохождения практики в органах
дознания, следствия, прокуратуре и
суде студенты должны научиться производить предусмотренные уголовнопроцессуальным законом следственные и судебные действия по раскрытию и предупреждению преступлений,
расследованию и судебному
разбирательству уголовных дел.
Студент замануи криминалистикалық
ілімдер пәнін оқу барысында
криминалистика ережелерін, оның
тергеудің әртүрлі кезеңдерінде тергеу
жағыдайын есепке ала отырып,

ие учения

44.

CC430

Соттық
сараптамасы/
Судебная
экспертология

45.

CCA

Соттық сараптама

қылмыстық іс жүргізу заңында
қарастырылған тергеу әрекеттерін
ұйымдастыруға және жүргізуге, тергеу
болжауларын ұсынуға және тексеруге,
тактикалық тәсілдерді, нұсқауларды
пайдалануға, процессуалдық
әрекеттердің барысы мен нәтижесін
дұрыс бекітуге және жаңа
кримналистикалық әдістемелерді өндеп
шығаруға мүмкіндік береді / Криминалистическая наука в основном довольно
оперативно реагирует на потребности
практики борьбы с преступностью. В
последние годы осуществлено немало
научно и практически значимых
исследований различных криминалистических проблем. Однако проведенный
анализ позволяет говорить о том, что
далеко не все из них имеют под собой
должную теоретико-методологическую
основу, особенно системного характера,
что в ряде случаев затрудняет
дальнейшее применение выработанных
рекомендаций и предложений в
криминалистической практике.
«Сот экспертологиясы» пәнінің
мақсатыболып студенттерде сот
экспертологиясының пәні, міндеттері
және әдістері туралы жүйелі түсініктің
қалыптасуы табылады, ол өз алдына
арнайы ғылыми білімдер институтын
сараптама нысанында қылмыстық,
азаматтық және әкімшілік сот
өндірісінің тәжірибесінде дұрыс
қолдануды қамтамасыз етеді / Целью
дисциплины является формирование у
студентов систематизированного
представления о судебной экспертологии как самостоятельной отрасли научного знания, призванной удовлетворять
потребности уголовного, гражданского и
административного судопроизводства в
эффективном применении предусмотренного законодательством института
специальных научных знаний.
Студенттерінің қазіргі кездегі

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

процессуальное право
РК

Судебная
экспертология, Теория
судебных доказательств,
Прокурорский надзор

қылмыстардың жекелеген түрлерін
тергеудің әдістемесі ерекшеліктерінің
теориялық және тәжірибелік негіздерін
біліп, криминалистиканың жаңа
ілімдері туралы ғылыми көзқарастарды
құрастыру тиіс / В результате изучения
предмета современные
криминалистические знания студент
формирует новые научные
мировозренияа также учиться
применять ее теоретические и
практические положения к
особенностям методики расследования
различных видов преступлений с
учетом следственных ситуаций на
различных этапах расследования.
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ҚР Қылмыстық құқық,
ҚР Қылмыстық іс
жүргізу құқығы /
Уголовное право РК,
Уголовнопроцессуальное право
РК

Криминология, Соттық
дәлелдеу теориясы,
Прокурорлық қадағалау
/ Криминология,
Теория судебных
доказательств,
Прокурорский надзор

«Сот экспертологиясы» пәнін оқу
нәтижесінде студент қылмыстық,
азаматтық, әкімшілік құқықтардың
негізін және іс жургізуді,
крминалистиканы толық көлемде
білуге тиісті / В результате изучения
дисциплины «Судебная
экспертология» студент должен знать:
особенности правового регулирования
института судебной экспертизы в
отраслях уголовно-процессуального,
гражданского процессуального и
административного судопроизводства;
права и обязанности субъектов
судебно-экспертной деятельности.
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ҚР Қылмыстық құқық,

Криминология, Сот

Дағдылар: бастапқы деректерді талдау

46.

4302

әдістемесі/
Методология
судебной
экспертизы

AIGKK
4304

Азаматтық ісжүргізуге
қорғаушының
қатысуы/ Участие
защитника в
гражданском
процессе

методологиялық тұжырымдамаларды
қолдану негізінде логикалық
сараптамалық міндеттерді шешуге,
қоршаған ортадағы қызметті танымдық
қағидашыл әдістемелікке, соның ішінде
сот сараптамалық әдіске бағышталған
жеке дағдыларының дамуы / Развитие и
студентов навыков самостоятельного
решения экспертологических задач на
основе применения современных
методологических концепций,
ориентированных на принципиальную
методологию о познаваемости
окружающей действительности, в том
числе методом судебной экспертизы.
«Азаматтық іс жүргізуге
қорғаушының қатысуы» пәнінің
мақсаты Қазақстан Республикасындағы азаматтық-құқықтық
қатынастарды және Азаматтық іс
жүргізуге қорғаушының қатысуын оқып
білу. Студенттерге адвока-тура
институтының негіздерін түсіндіреді,
ол нормаларды тәжірибеде қолданудың
сонымен қатар басқа пәндерімен тығыз
байланыстыған меңгеруге бағытталады.
«Азаматтық іс жүргізуге
қорғаушының қатысуы» пәнінің
негізгі міндеттері: Студенттердің осы
пәнге қатысты нормативтік құқықтық
актілерді талқылау қабілеттігін дамыту,
теориялық негіздерін қалыптастыру
және оны тәжірибеде қолдана білу.
Студенттерге басқа пәндерді меңгеруге
қажет білім мен біліктілікті
қалыптастыру.
/Изучая предмет «Участие защитника в
гражданском процессе» бакалавр
должен иметь представление: о целях
деятельности юриста и его общих
профессиональных функциях;
знатьсодержание нормативных
правовых актов и теоретических
подходов, определяющих конкретную
область его деятельности, уметь:
анализировать текущую ситуацию и

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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ҚР Қылмыстық іс
жүргізу құқығы /
Уголовное право РК,
Уголовнопроцессуальное право
РК

сараптамасы,
Прокурорлық қадағалау
/ Криминология,
Судебная
экспертология,
Прокурорский надзор

ҚР Конституциялық
құқығы
ҚР азаматтық құқығы
ҚР азаматтық іс
жүргізу құқығы
/ Конституционное
право РК
Гражданское права
Республики Казахстан
Гражданскопроцессуальное право
Республики Казахстан

Халықаралық жеке
құқығы,
Халықаралық жария
құқығы,
Талап өндірісі
/ Международное
частное право,
Международное
публичное право,
Исковое
Производство

негізінде сараптамалық зерттеу
әдістерінің, тәсілдеріннің және әдісайлаларының тиістілерін анықтау.
Сараптамалық міндеттерді шешуде
формалдық қисынның тәсілін
пайдалану / Умение: отличия
частнонаучных, специальных методов
от общеметодологических основ
экспертного познания. Навыки:
определение надлежащих методов,
приемов и способов экспертного
исследования на основе анализа
исходных данных. Использование
приемов формальной логики при
решении экспертологических задач.
«Азаматтық іс жүргізуге
қорғаушының қатысуы» пәнін оқу
негізінде студент: міндетті түрде
адвокатура пәнінің нормаларын жетік
меңгеріп, адвокатура институттарын
білуі қажет. Қабілетті болу керек:
адвокатура қатынастарын реттеуде
қолдана біліп, талдау жасауға қабілетті
болуы тиіс. Білікті болуы қажет:
Болашақ заңгер ретінде, сонымен
қатар құқықтық мемлекетте өмір сүріп
жатқан әрбір азаматқа осы сала
нормаларын меңгеруіне білікті маман
болуы қажет.Сондай-ақ, азаматтық іс
бойынша қорғаушылардың дауларды
шешудің сот тәжірибесінде жасалған
казустар мен есептерді шеше білуі
қажет. “Азаматтық іс жүргізуге
қорғаушының қатысуы” курсын оқу
барсында студент азаматтық-құқықтық
нормалардың мазмұнын оны тәжірибеде қолдану үшін білуге міндетті.
Студент азаматтық іске қорғаушының
қатысуылік заңнамаларды аза-маттық
құқыққатынастарға қолдану тәртібін
және ерекше-ліктерін білуге міндетті.
Тыңдау-шы азаматтық-құқықтық
нормала-рды талқылаудың тәжірибелік
маңызын және нақты құқықтық
жағдайларға қолдана білуі керек.
/Знать: основные нормативно-

видеть перспективы её дальнейшего
развития; иметь навыки: анализа
юридических норм и правовых
отношений, входящих в область
профессиональной

47.

TOM
4304

Талап өндірісінің
мәселелері/
Проблемы
искового
производства

Студент
Талап
өндірісінің
мәселелерін оқып зерттеу арқылы
- талап өндірісі саласындағы талап
өндірісінің теориялық негіздерін және
талаптың заңдық терминдерді меңгеру;
- талап өндірісі реттейтін нормативтік құқықтық актілерменталап
өндірісі бойынша өзіндік жұмыс жасау
кезінде талдауға дағдылануды меңгеру;
дауларды қарау барысын-даталап
өндірісі бойынша даулы материалдық
құқық қатынастарын заңдық сараптау
үшін қажетті талдау жүргізу дағдысын
меңгеру;
- азаматтық сот ісін жүргізу
бойынша талап өндірісіне азамат-тыққұқықтық дауларды және келіспеушіліктерді реттеудің балама
тәсілдерін барынша көп енгізу
қажеттігін түсіну. / Сущность искового

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

3

5

7

правовые акты, закрепляющие профессиональные обязанности, основные
принципы этики юриста и их содержание; основные категории и понятия,
описывающие профессиональные
обязан-ности и принципы этики
юриста и Кодекса профессиональной
этики адвоката; особенности статуса
адвоката как участника граждан-ского
процесса. Уметь: исполнять профессиональные обязанности и соблюдать
принципы этики юриста и Кодекса
профессиональной этики адвоката
при осуществлении своей деятельности; самостоятельно работать
с источниками права; Владеть:
навыками оказания юридической
помощи в гражданском судопроизводстве; работы с нормативно-правовыми
актами, профессиональной
деятельности и соблюдения принципов
этики юриста и Кодекса профессиональной этики адвоката при осуществлении своей деятельности по
оказанию юридической помощи
в гражданском судопроизводстве.
- Болашақ мамандықтың
әлеуметтік мәнісін ұғыну,
кәсіби құқықтық сананың жеткілік-ті
деңгейін меңгеру; - Кәсіби
міндеттерді адал орындауға
қабілетті болу, заңгердің этикасы
қағидасын сақтау; - Ойлау мәдени-етін
меңгеру, жалпылама талдау, талдау
жүргізу, ақпараттарды қабылдай
білуге, мақсат қоя білу мен
оған жетудің жолдар-ын таңдай
білуге қабілеттілікке ие болу; Ауызша және жазбаша сөз сөйлеуді
логикалық дұрыс, негізді және анық
құра білуге қабілеттілікке ие болу; Мінез-құлық мәдениетін игеру,
әріптестермен бірге жұмыла жұмыс
істеуге, ұжымда жұмыс істеуге дайын
болу; - әлеуметтік және
кәсіби
міндеттерді шешу барысында әлеумет-

производства: это основное и наиболее
распространенное гражданское
судопроизводство, которое возбуждается
путем предъявления иска в суд;
- правила искового производства по
сущности являются общими правилами
гражданского судопроизводства; - в
порядке этого производства
рассматриваются дела спорного
характера; - оно предназначено для
разрешения подведомственных суду дел,
возникающих из гражданских,
семейных, трудовых, жилищных и иных
правоотношений, в которых стороны
занимают равное положение, не
находясь в отношениях власти и
подчинения; - цель - защита
субъективных прав и охраняемых
законом интересов способами,
предусмотренными законом.

48.

MKTM
4305

Мемлекет және
құқық теориясы
мәселелері /
Проблемы теории
государства и
права/

«Мемлекет және құқық теориясының
мәселелері» пәні студенттерге оқудың
соңғы курсында жүргізіледі және ол
студенттердің мемлекет пен құқық
туралы білімдерін толықтыра түседі.
Оның міндеттері: 1. Мемлекет пен құкық
теориясының өзекті мәселелерін оқыпзерттеу;
2. Мемлекет және құқық теориясы
бойынша студенттердің алған білімдерін
жаңарту және оларды мемлекет және
құқық теориясы пәнінен болатын
мемлекеттік емтиханға дайындау;
3. Салалық оқу пәндерінің барлығымен
оқып-танысқаннан кейін мемлекет және
құқық теориясының өзекті мәселелерін
талдау; Мемлекет және құқық
теориясының зерттейтін мәселелерін

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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Мемлекет және құқық
теориясы, ҚР
Конституциялық
құқығы /Теория
государства и права.
Конституционнон
право РК

Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік билік
органдары жүйесі
/Система органов
государственной власти
в Республике Казахстан

тік, гуманитарлық және экономикалық ғылымдардың негізігі ережелері
мен әдістерін қолдана білуге қабілеттілік; - әлеуметтік мәнді мәселелер мен
үрдістерді талдау қабілеттілігі.
/Понимание социальной значимости
будущей профессии, приобретение
достаточного профессионального
правосознания; - способность честно
выполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принцип
правовой этики; - иметь возможность
анализировать культуру, анализировать, анализировать, анализировать
информацию, устанавливать цели и
выбирать пути ее достижения; - иметь
возможность делать логически
правильное, разумное и прямое устное
и письменное выражение; - развивать
культуру поведения, работать вместе с
коллегами, быть готовым работать в
команде; - способность применять
основные правила и методы
социальных, гуманитарных и
экономических наук в решении
социальных и профессиональных
проблем; - способность анализировать
социальные проблемы и тенденции.
Курсты оқып шыққан студент
мынаны біліп шығады: халықаралық
құжаттар, материалдар негізінде құқық
теориясынның даму тарихын;
- қазіргі таңдағы проблемалар,
құқықтық және сот жүйелерінің
қорғаудағы мазмұны мен сипатын
талдап түсінуге; құқық механизмнің
ерекшеліктер мен ортақ заңдылықтарды танып білуге үйрету; - дамыған
құқықтық сана, құқықтық ойлау,
құқықтық мәдениет негізінде кәсіби
қызметті жүзеге асырудың негізгі
қағидаларын; - кәсіби қызметте
материалды және процессуалды
нормаларын, нормативтік құқықтық
актілерді қолдану аясында
қағидаларын жүзеге асыру; - адам

реттейтін Қазақстан Республикасының
жаңа заңдарымен оқып-танысу болып
табылады/ Основные цели:
- формирование целостного
представления о месте и значения
государства и права в современном
обществе;
- углубление и систематизация знаний
об основных понятиях теории
государства и права;
- расширение знаний о закономерностях,
тенденции и основные принципы
развития государственно-правовых
явлений;
- развитие, углубление и систематизация
представлений и знаний о генезисе
функционирования отдельных правовых
институтов;
- выработка целостного взгляда на
государственно-правовую
действительность;
- формирование у каждого студента
собственного научного понимания
современных государственно-правовых
реалий.
ТЕМЫ КУРСА: «ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
1.Предмет методология теории
государства и права. Понятие,
происхождение и сущность государства.
2. Проблемы формообразования
государства.
3.Механизм (аппарат) государства:
структурная характеристика и роль в
осуществлении задач и функций
государства.
4. Власть как субстанциональная основа
государства.
5. Глобальные проблемы и функции
современного государства.
6. Гражданское общество, право,
государство. Социальное государство.
7 Онтологический статус права.
8 Современные тенденции развития
правотворческой деятельности.
9 Система права. Нормы права.
Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

және азамат құқықтар мен бостандықтарын сақтау, қорғау, ар-ождан, қадірқасиетін қадірлеу қағидаларын;
қолдана алады: дамыған құқықтық
сана, құқықтық ойлау, құқықтық
мәдениет негізінде кәсіби қызметті
жүзеге асыру; - заңға сәйкес заң
әрекеттерін жасау, шешімдерін
қабылдаудың негізгі қағидаларын
пайдалана 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, қадірқасиетін қадірлеу қағидаларын
пайдалану; - әртүрлі нормативтік
құқықтық актілерін талқылау
тәсілдерін қолдана алу. -заң ғылымын,
соның ішінде аталған заң пәнін оқу
барысында мемлекеттік-құқықтық
түсініктер мен санаттарын, құқық
теориясы аясында заң
терминологиясын ұғыну.
Дағдыланады: жалпы дүниежүзінде
құқықтың даму процестері туралы
біртұтас көзқарас алу; мемлекеттік
құқықтық түсініктер мен санаттарын
ұғыну; нормативті материалдармен
жұмыс істеу дағдысын алу; - заңға
сәйкес заң әрекеттерін жасау,
шешімдерін қабылдаудың негізгі
қағидалары аясында; фактілер мен
жағдайларын дұрыс классификациялаудың негізгі қағидалары аясында;
заң құжаттарын даярлаудың негізгі
ережелерін қолдану аясында; - құқық
бұзушылықтарын анықтау, жолын кесу
тәсілдерін қолдану аясында.
/Студент будет знать: историю теории
права на основе международных
документов и материалов; - анализировать содержание и характер защиты
существующих проблем, правовых и
судебных систем; научиться призна-

10 Современные проблемы категорий
общей теории правоотношений.
11Правосознание и правовая культура
как средство обеспечения реализации
права.
12 Правомерное поведение,
правонарушение и юридическая
ответственность.
13 Законность и правопорядок.
14-15 Права человека и механизм их
защиты.

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

вать особенности права и общего
права; - основные принципы
профессиональной деятельности на
основе развитого правосознания,
правовой мысли, правовой культуры; осуществление правил применения
материальных и процессуальных норм,
нормативных правовых актов в
профессиональной деятельности; принципы соблюдения, защиты,
совести и достоинства прав и свобод
человека и гражданина; могут
применяться: осуществлять
профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания,
правовой мысли, правовой культуры; использовать основные принципы
принятия юридических решений,
принимать решения в соответствии с
законом; - использование основных
принципов правильной классификации
фактов и обстоятельств; использование основных положений
законодательных документов; использование принципов соблюдения
прав и свобод человека и гражданина,
защиты, совести и достоинства; использовать разные способы
обсуждения нормативных правовых
актов. - понимание состояния науки, в
том числе государственно-правовых
концепций и категорий при изучении
права, юридической терминологии
теории права. Важно: придерживаться
целостного взгляда на процессы
законотворчества в мире; понимание
государственных правовых концепций
и категорий; получение навыков
работы с нормативными материалами;
- в рамках основных принципов
законотворчества, принятия решений в
соответствии с законом; - в рамках
основных принципов правильной
классификации фактов и обстоятельств; в рамках применения основных
положений для подготовки правовых
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Қазақстан
Республикасындағы мемлекеттік
билік органдары
жүйесі /Система
органов
государственной
власти в
Республике
Казахстан
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Адвокатура/
Адвокатура

Қазақстан Республикасын дағы
мемлекеттік билік органдары жүйесі
мақсаты студенттерге мемлекеттік билік
органдарының конституциялық-құқықтық мәртебесі, олардың өзара әрекеттестігі мен мемлекеттік органдардағы
шектеулерін зерттеу. ҚР Президентінің
Конституциялық-құқықтық статусы, ҚР
Парламенті-нің Конституциялыққұқықтық мәртебесі, Үкіметтің
Конституциялық-құқықтық мәртебесі,
Сот билігі-нің Конституциялық-құқықтық мәртебесі, Конституциялық
Кеңестің Конституциялық-құқықтық
мәртебесі, жергілікті атқарушы және
өкілді органдардың Конституциялыққұқықтық мәртебесі, билік бөлінісі
бойынша мелекеттік органдардың
арақатынасы, басқада органдардың
Конституциялық-құқықтық мәртебесі
/Цель системы органов государственной
власти в Республике Казахстан государственными органами конституционного и правового статуса, их взаимодействия и ограничения правительственных исследований. Конституционный правовой статус Президента
Республики Казахстан, Парламента
Республики Казахстан Конституционноправовой статус, конституционноправовой статус правительства,
конституционно-правовой статус
судебной власти, конституционноправовой статус Конституционного
Совета, местных исполнительных и
представительных органов на
конституционном и правовом статусе
разделения властей, соотношение
государственных органов, а также
других органов конституционного и
правового статуса
Жоғары оқу органдарының заң
факультеттерінің студенттеріне

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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Мемлекет және құқық
теориясы,
ҚР конситуциялық
құқығы, ҚР әкімшілік
құқығы
/Теория государства и
права,
Конституционное
право РК,
Админстративное
право РК

Атқарушы және басқа
да басқару
органдарының жүйесін,
олардың қызметінің
қағидаларын,
нысандары мен
әдістерін және
қоғамдық өмірдің
әртүрлі саласын
басқаруы мен реттеудің
ерешеліктері.
/Управление и
регулирование
исполнительных и
других руководящих
органов, принципов,
форм и методов их
деятельности, а также
управления и
регулирования
различных сфер
общественной жизни.

3

5

7

ҚР Қылмыстық құқық,
ҚР Қылмыстық іс

Криминология, Сот
сараптамасы, Соттық

документов; - в рамках применения
методов обнаружения, пресечения
правонарушений.
Білуі керек: атқарушы және басқа да
басқару органдарының жүйесін,
олардың қызметінің қағидаларын,
нысандары мен әдістерін және
қоғамдық өмірдің әртүрлі саласын
басқаруы мен реттеудің ерешеліктерін.
Жүзеге асыруы керек: әкімшілік
құқық субьектілерінің құқықтық
мәртебесін зерттеуді, олардың
арасындағы байланыстардың сипаты
мен ерекшеліктерін түсінуі.
Жасай білуге тиісті: мемлекеттікбасқарушылық тәжірибеде процестік
және басқа да құжаттарды жасай білуі.
/Следует иметь в виду: системы
исполнительной власти и других
органов управления, принципы, формы
и методы их деятельности, а также
особенности управления и
регулирования различных сфер
общественной жизни.
Он должен: - исследовать правовой
статус административных субъектов,
понимать характер и особенности их
отношений.
Возможность сделать следующее:
уметь обрабатывать процессы и другие
документы в публичноадминистративной практике.

ҚР Конституциясын, ҚР Қылмыстық
процесте жеке адамның құқықтарын

51.
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Қылмыстық ісжүргізудегі адам
құқығын қорғау
институты/
Институт защиты
прав человека в
уголовном
процессе/

Заведующии кафедрой

қылмыстық процесте жеке адамның
құқықтарын қорғау институты
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 /
Цель курса состоит в том, чтобы
студенты усвоили организацию и
деятельность адвокатуры, принципы
взаимодействия коллегий адвокатов с
правоохранительными органами и
другими организациями, предприятииями, учреждениями, правовое
положение адвоката, реализацию на
практике его прав и обязанностей.
Жоғары оқу органдарының заң
факультеттерінің студенттеріне
қылмыстық процесте жеке адамның
құқықтарын қорғау институты
қызметінің негізгі қағидаларын,
азаматтардың білікті заң көмегін алу
құқығын қамтамасыз етуге оқып үйрену
/ Настоящая дисциплина предназначена
для обучения студентов навыкам
применения правовых способов защиты
конституционных прав и свобод граждан
в уголовном процессе Республики
Казахстан.

______________ БУРИБАЕВ Е.А.

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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жүргізу құқығы /
Уголовное право РК,
Уголовнопроцессуальное право
РК

дәлелдеу теориясы,
Прокурорлық қадағалау
/ Криминология,
Судебная
экспертология, Теория
судебных доказательств,
Прокурорский надзор

қорғау институты адвокаттық қызмет
туралы Заңын, Қылмыстық іс жүргізу,
азаматтық іс жүргізу заңдарын,
қылмыстық іс жүргізудің
принциптерін, сот әдәлдігінің
принцпитерін, қылмыстық іс жүргізуге
қатысушылар, процессуалдық
мәжбүрлеу шаралары туралы
мәліметтер / Адвокатская деятельность
направлена на осуществление защиты
прав личности, от каких бы то ни было
посягательств, борьбу за законность и
содействие правосудию. Деятельность
адвокатов должна быть достаточно
урегулирована законом.

ҚР Қылмыстық құқық,
ҚР Қылмыстық іс
жүргізу құқығы /
Уголовное право РК,
Уголовнопроцессуальное право
РК

Криминология, Сот
сараптамасы, Соттық
дәлелдеу теориясы,
Прокурорлық қадағалау
/ Криминология,
Судебная
экспертология, Теория
судебных доказательств,
Прокурорский надзор

Студенттерге бұл пән қылмыстық
Қылмыстық процесте жеке адамның
құқықтарын қорғау институты
мақсатын, міндетін, оның қызметінің
ұйымдастырылуын, сондай-ақ
қылмыстық, азаматтық, әкімшілік
істер бойынша адвокаттың іске
қатысуы туралы мағұлмат /
Ознакомление студентов с основными
теоретическими концепциями,
взглядами, подходами, образующими
общие начала и особенности правового
регулирования практики
осуществления уголовнопроцессуальной деятельности
органами дознания, следствия,
прокуратуры и суда; формирование
способности к профессиональному
решению задач, вытекающих из
уголовно-процессуальных законов.

