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№ 

Пәннің атауы 

/Найменование 

дисциплины 

Пәннің мазмұны 

/Содержание предмета 

Негізгі бөлімдер 

/Основные разделы 

Кредиттер 

/Кредиты 

Сем 

естр 

Пререкви 

зиттер 

/Пререкви 

зиты 

Пострекви 

зиттер 

/Пострекви 

зиты 

Күтілетін нәтижелер/ Ожидаемые 

результаты 

1 курс 

1 Шетелдер 
мемлекет және 

құқық тарихы 
/ История 
государства и 
права 
зарубежных 
стран 

Заң ғылымдарының iшiнде 
шетелдердің мемлекетi және құқығы 

тарихы мемлекет пен құқықтың пайда 
болуы, қалыптасуы және даму 
заңдылықтарын толық жүйеде 
қарастырады. бастапқы базалық бiлiм 
бередi. Пәнді оқытудың мақсаты заң 
ғылымдарының iшiнде шетелдердің 
мемлекетi және құқығы тарихы пәнін 
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. Бұл пән 
студенттерге барлық 
мемлекеттiк-құқықтық 
құбылыстарға қатысты 

бастапқы базалық бiлiм 
бередi  

3 1 Мемлекет 
және құқық 

теориясы 

Шет елдердiң 
конституциялы

қ құқығы 

Пәндi оқып-зерттеу студенттердiң 
мемлекеттiк-құқықтық 

құбылыстарды дұрыс түсiнуi мен 
қоғам дамуы сатыларын ұғынуды 
және болашақты болжауға мүмкiндiк 
бередi.  

2 Европалық 
құқықтың дамуы 
тарихы /История 
развития 
европейского 

права 

Пәнді оқытудың мақсаты европалық 
құқықтық тарихын  жүйелі түрде 
қарастыру. Саяси-құқықтық дамуды 
тарихи қалыптасқан кезеңдерге байлан 
ыстырып таныстыру. 

Ежелгі, орта ғасырдардағы, 
жаңа және қәзіргі 
замандағы саяси және 
құқықтық дамуы тарихы 

3 1 Мемлекет 
және құқық 
теория сы, 

Шетелдердiң 
конституция-
лық құқығы 

Пәндi оқып-зерттеу студенттердiң 
мемлекеттiк-құқықтық 
құбылыстарды дұрыс түсiнуi мен 
қоғам дамуы сатыларын ұғынуды 
және болашақты болжауға мүмкiндiк 

бередi.  

3 Қазақстан 
Республикасы 
ның мемлекет 
және құқық 
тарихы 
/ История 

государства и 
права 
Республики 
Казахстан 
 

Пән курсын оқып зерделеудің 
мақсаттары мен міндеттері. 
Әр түрлі халықтардың қилы 
кезеңдердегі ру-тайпалық 
ұйымдасуларының ыдырауынан бастап 
қазіргі кезге дейінгі мемлекеттік 

нысандары мен құқықтық 
институттары туралы салыстырмалы-
тарихи тұрғыда зерде талқысынан 
екшелініп өткен ғылымда орныққан 
негізгі білімдерді студенттер назарына 
ұсыну; 
Мемлекет және құқық мәселесін 
талдауға, нақты құқықты ұғып-

түсінуге, қолданыстарда ол туралы заң 
аясына сыйымды айрықша ой-пікір 
түюге қажет дағдыларды студент 
санасында қалыптастыратын кең 
ауқымды даярлықтан өткізу мүддесіне 
қызмет ету; 

Алғашқы қауымдық 
қоғамның ыдырауы, әскери 
демократия және Қазақстан 
аумағындағы алғашқы 
мемле-кеттiк 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. 
 

3 1 Қазақ стан 
тарихы, 
Мемле кет 
және құқық 
теория сы 

Шетелдердiң 
конституциялы
қ құқығы, ҚР 
конституциялы
қ құқығы 

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 
әдет-ғұрып құқығындағы құқықғын 
жан-жақты 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; 
Қазақстанның мемлекет және саяси 
жүйесінің қалыптастырылу 



заңдылықтарын айқындау.  

4 Қазақстан 
Республикасы 
саяси және 
құқықтық 
ілімдері тарихы 
/История 
политических и 
правовых учений 

Республики 
Казахстан 

Пәнрің негізгі мақсаты Қазақстан 
Республикасының ерте кезден бастап 
қазіргі уақытқа дейінгі аумағында адам 
қоғамының қалыптасу процесін ашу 
болып табылады. Пән міндеті: 
Қазақстан Республикасы  саяси- 
құқығы тарихы өз алдына 
төмендегідей міндеттер қояды: Отан 

тарихының негізгі бағыттарын оқып 
үйрену үшін, Қазақстан тарихын 
шетелдер тарихымен тығыз 
байланыста өткізу;  Қазақстан 
территория сындағы мемлекеттің 
қалыптасу ының негізгі кезеңдерін 
зерттеу;  Қазақ халқының шығу тегін 
зерттеу;  Қазақ халқының мәдени 
құндылығын зерттеу. 

ҚР-ның саяси-құқық тарихы 
барлық мемлекеттiк-
құқықтық құбылыстарға 
қатысты бастапқы базалық 
бiлiм беретiн, салалық заң 
ғылымдарында да қолда 
натын негiзгi түсiнiктер мен 
категорияларды қалып 

тастыратын негiзгi оқудан 
басталады.  Пәннiң 
оқытылу жүйесi 
мемлекеттiк-құқықтық 
құбылыстардың мазмұны 
және мәнi, мемлекеттiк 
механизмi және құқықтық 
реттелеу жүйесi 
тұрғысында 

қарастырылады. 

3 1 Шет елдердің 
мемлекеті 
мен құқығы 
тарихы; 
Мемлекет 
және құқық 
теориясы; 
Қазақ стан 

Республикасы
н ың  
Конституция
лық құқығы 

Салалық заң 
пәндері. 

Студенттер Қазақстан халықтарының 
тарихи тағдырының жалпылылығын, 
олардың эволюциялық даму 
бағытын, өмір сүру процессінің өзара 
байланысын, олардың саяси, 
әлеуметтік-экономикалық және 
мәдени өркениеті өмір сүруінің 
негізін меңгеруі тиіс. 

 

5 Рим құқығы 
/Римское право 
 

Рим құқық пәнін оқыту барысында 
студенттер осы курстың негізгі 
түсініктерімен, институттармен және 
осы құқық салаларымен танысады: 
римқұқық нормаларының маңызын 
түсіну; рим құқық ғылымының 

теориялық мәселелерімен танысу; 
римқұқық нормаларын нақты жағдайда 
пайдалана білуге дағдылану. 

Рум құқығының шығу көзде 
рі (деректері), Рум құқығын 
дағы тұлға туралы ұғым. 
Рум құқығындағы отбасы 
және неке. Құқықтарды 
қорғау. Талап туралы ұғым. 

Рум құқығындағы заттар 
Бөтен затарға құқықтар. 
Рум құқығын-дағы 
міндеттеме түсінігі. 
Міндеттемелердің жеке 
түрлері. Мұрагерлік 
құқығы. 

3 2 Мемле кет 
және құқық 
теориясы, 
Мемлекет және 
құқ ық тари 
хы,  ҚР 

констит 
уциялық 
құқығы 

ҚР кәсіпкер лік 
құқығы, 
міндетті 
құқығы 

«Рим құқығы» пәнін оқытудың 
нәтижесінде студент: рим жеке 
құқықтық қатынастардың жүйесін, 
қағидаларын және мақсатын біледі; 
рим жеке құқықтық қатынастардың 
даму жолымен танысады; 

шарттардың жасалу ерекшелігімен 
танысады; рим жеке құқық 
нормаларын бұзғандығы үшін 
берілетін заңдық жауапкершілік 
түрлерін білетін болады. 

6 Халықаралық 

жеке құқық 
/ Международ-
ное частное 
право 
 

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 

Халықаралык жеке 

құқықтың түсінігі, 
Халықаралық жеке  
құқықтың қайнар көздері, 
Коллизиялық нормалар, 
Халықаралық нормаларды 
қолдану: негізгі құқықтық 
мәселелер 
негізгі құқықтық мәселелер, 

Халықаралық жеке 
құкықтын субъектілері, 
Халықаралық жеке 
құқыктағы  
заттық құқықтар, Сыртқы 
экономикалық мәмілелер, 
Жүктер мен жолаушыларды 

3 2 ҚР 

конституциял
ық құқығы, 
шетелдердің 
конституциял
ық құқығы, 
саясаттану, 
адам құқығын 
халықаралық 

құқықтық 
қорғау 

Халықаралық 

шарттар 
құқығы, 
сыртқы 
қатынас 
құқығы. 

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. қатынастарды талай алатын 
болады 



құқықтық, еңбектік құқықтық және т.б. 
қатынастар. 

халықаралық тасымалдау, 
Халықаралық несие 

-есеп катынастары, 
Халықаралық жеке 
құқықтағы 
интеллектуалдық меншік, 
Халықаралық же 
ке құқықтағы неке 
-отбасы қатынастары, 
Халықаралық еңбек  

құқығы, Халықаралық 
азаматтық процесс 

2 курс 

7 Саяси және 
құқықтық 
ілімдер тарихы 
/ История 

политических и 
правовых учений 
 

Пәнді оқытудың мақсаты 
студенттердің ой-өрісін кеңейтіп, 
мемлекет, құқық және саясат 
мәселелерінде жан-жақты ой-

пікірлерінің қалыптасына ықпал ету, 
сонымен қатар олардың мемлекет 
нысаны, құқықтың мәні, қоғам мен 
мемлекеттің арақатынасы жайлы 
қалыптасқан тұжырымдамаларға  
қатысты жеке пікірлерінің 
қалыптасуына ықпал ету болып 
табылады. Саяси құқықтық ілімдер 

тарихы пәнінің негізгі міндеттері 
болып студенттерге саясат, мемлекет 
және құқық жайлы тарихтағы орын 
алған негізгі тұжырымдарды 
студенттерге толымды негізде жеткізу,  
жан-жақты іздену арқылы саяси-
құқықтық ілімдердегі басты 
ағымдарды, мектептерді және 

жекелеген ойшылдарды толық 
таныстыру.   

Ежелгі Шығыс елдерінде гі 
саяси және құқықтық ойлар. 
Ежелгі Грециядағы саяси 
жөне қүқықтық ілім дер 

тарихы. Ежелгi Римде гi 
саяси және құқықтық iл iм 
тарихы. Батыс Европа дағы 
орта ғасырлық саяси және 
құқықтық ілімдер тарихы. 
Шығыс  елдерін дегі  саяси  
және  құқық тық ілімдер 
тарихы. Россиядағы саяси 

және құқықтық ілім.(ХІ- 
ХҮІІІ ғ.). XVII- XVIII 
ғасырлар дағы саяси  және  
құқық тық ілімдер. XIX–ХХ 
ғасырлар дағы саяси  және  
құқық тық ілімдер. 

2 3 Шет елдердің 
мемлекеті 
мен құқығы 
тарихы; 

Мемле кет 
және құқық 
теория сы 

Шетелдердің 
консти 
туциялық 
құқығы, 

салыстырмалы 
мемлекет тану,  

Саяси-құқықтық ілімдер тарихы 
пәнін оқыту нәтижесінде мемлекет 
пен құқыққа қатысты мәселелерде өз 
ойын толық және түсінікті етіп 

жеткізуге машықтанады, оның 
теориялық білімі жетіледі және 
белгілі бір мәселеге қатысты жаңаша 
пікір айтуға машықтанады. 
Студент бұл пәнді оқу барысында 
әлемдік саяси-құқықтық ой-пікірдің 
басты бағыттарымен, негізгі 
мектептерімен таныс болуы керек.  

Сондай-ақ мемлекет мәніне үңілу 
арқылы оның қоғам алдында 
атқаратын ролін білуі керек.  
Жекелеген ойшылдардың 
еңбектерімен танысу арқылы олар 
негізін салған тұжырымдамаларды 

меңгеруі керек. 
 

8 Қазақстан 
Республикасы 
ның Нотариаты/ 
Нотариат в 
Республике 
Казахстан 

«Қазақстан Республикасының 
нотариаты» пәнінің мақсаты 
нотариалды органдар мен қорға латын 
азаматтар мен ұйымдардың 
субъективтік құқықтары  мен  заңмен 
қорғалатын мүдделерін реттейтін 

құқық нормалары болып табылады. 
Студенттерге азамат тардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін 
қорғау нысанын білу болашақ 
заңгерлер үшін қажетті шарт. 

Нотариаттық қызмет 
қағидалары. Нотариатты 
ұйымдастыру және басқару. 
Жекеше және мемлекеттік 
нотариус-тардың құқықтық  
мәртебесі. Нотариаттық 

қызмет субъектілерінің 
құзыреті. Нотариаттық 
қызметпен айналысу 
құқығына лицензия . 
Нотариаттық іс жүргізу. 
Нотариаттық әрекеттерді 
жасаудың негізгі ережелері. 

2 3 ҚР Азамат 
тық құқығы 

ҚР Кәсіпкер 
лік құқығы 

«Қазақстан Республикасының 
нотариаты» пәнін оқу негізінде 
студент: теориялық жағдайларды 
тәжрибеде дұрыс қолдана білуі тиіс, 
нотариалды әрекеттерді тіркеу 
тізілімдер нысандарымен, 

куәландырылатын құжаттар мен 
мәмілелермен танысу, 
нотариустардың нақты құқықтары 
мен міндеттерін, оларға қойылатын 
құқықтық, өнегелі талаптарды білуі 
керек. 



Мәмілелерді куәландыру  

9 Шет 
мемлекеттер-дің 
консти-туциялық 
құқығы 
/ Консти-
туционное право  
зарубежных 
стран 

 

Бұл пәндi оқып үйренудiң 
мақсаты шетелдердiң консти туциялық 
құқығы ғылымының негiзгi 
теоретикалық ережелерiмен 
таныстыру, шетелдердiң маңызды заңи 
актiлерiн үйрету,құқықтық жүйелердi 
салыстыра отырып талдау болып 
табылады. жоғары және жергiлiктi 

билiк органдары ның қызметiн, сайлау 
құқығы және сайлау жүйесi негiздерiн, 
тұлғаның құқықтық мәртебесiн, 
мемлекет нысанын т.б. реттейтiн  
шетел заңдылықтарының нормаларын 
түсiндiру болып  табылады.  

Конституциялар және 
шетелдердің конституция 
лық дамуы, Шетелдердегі 
жеке тұлғаның құқықтық 
мәртебесі, Шетелдердегі 
саяси партиялар және пар 
тиялық жүйелер, Шетел дік 
мемлекеттер нысаны, 

Шетелдердегі сайлау құқ 
ығы және сайлау жүйе лері, 
Мемлекет басшысы және 
шетелдердегі атқару билігі, 
Шетелдер парла менті, 
Шетелдердегі сот билігі 
негіздері, Шетел дердегі 
жергілікті басқару 

2 3 Мемле кет және 
құқық теориясы, 
Шетелдер 
мемлекеті мен 
құқы ғы тарихы 

Саяси және 
құқықтық 
ілімдер 
тарихы, 
Заманауи 
құқықтық 
жүйелер 

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. 

10 Салыстырмалы 
мемлекеттану 
/ Сравнитель-ное 
государство-
ведение 
 

Мемлекет билігіне, мемле кеттің 
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 

2 3 Мемле кет 
және құқық 
теория сы, ҚР 
Конституция
лық құқығы, 
Шетел дер 
мемле кеті 

мен құқығы 
тарихы 

Халықаралық 
құқық, 
Халықаралық 
жеке құқық, 
Халықаралық 
жария құқық 

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. 

11 Қазақстан 
Республикасы 
ның  Еңбек 
құқығы 
/  Трудовое 
право 

«Қазақстан Республикасының Еңбек 
құқығы» курсын меңгерудің  
Негізгі мақсаты -ол қоғамда еңбектік 
құқықтық қатынастарды р 
еттейтін құқық нормаларының маңыз 
ын, еңбек құқығы теориясын, ҚР 

Еңбек құқығының түсінігі 
және қайнар көздері, Еңбек 
құқығының субъектілері, 
Еңбек құқығы саласын дағы 
құқықтық қатынастар, 
Ұжымдық шарт,  Жеке 

3 3 мемлекет 
және құқық 
теориясы,  
азаматтық 
құқық, 
азаматық іс 

Деликт 
құқығы, 
интеллектуалд
ық меншік 
құқығы, 
кәсіпкерлік 

«ҚР еңбек құқығы» пәнін оқитын 
студент еңбек құқығының түсінігі, 
оның қайнар көздері және 
қағидаларының жүйесін, еңбек 
қызметі субъектілерінің құқықтық 
жағдайының негіздерін білуге 



Республики 
Казахстан 

 

Ееңбек кодексі  
мен еңбек құқығы нормаларын 

қолдану тәжірибесін студент термен 
игеру болып табылады. 
Осы курсты меңгеру міндеті - 
ол студенттерді, осы саланың  
концептуалды мәселелерімен және 
қажетті құқық бастамаларымен  
таныстыру, сондай-ақ, халықаралық 
еңбек стандартына негізделген заң 

актілерін, халықаралық шарттарын 
және конвенцияларды игеру  
болып табылады 

еңбек шарты, Жұмыс 
уақыты,  

Демалыс уақыты, Жалақы 
және еңбекті нормалау, 
Қызметкерлер ге 
кепілдіктер мен өтемақы 
төлеу тәртібі , Жеке еңбек 
шарты тарап тарының 
материалдық 
жауапкершілігі, Қызмет 

керлерді көтермелеу және 
жазалау шаралары, Еңбек 
даулары, Халықты 
жұмыспен қамту, Жұмыс 
сыздықтан мем лекеттік 
әлеуметтік қорғау, Еңбек 
қауіпсіздігі. 

жүргізу 
құқығы, 

аралық 
соттың 
дауларды 
қарауы, 
азаматық іс 
жүргізу 
құжаттарын 
жасау, 

халықаралық 
жеке ұқық 

құқық, 
корпоратив тік 

құқық 

міндетті; - қазіргі еңбек құқығының 
негізгі санаттарын түсінуге; - меншік 

құқығының әр түрлі 
нысандарындағы және әр түрлі 
ұйымдық-құқықтық нысандардағы 
кәсіпорындарда, ұйымдарда, 
мекемелерде еңбекті ұйымдастыру 
туралы теориялық білімдерге ие 
болуға; - қазіргі еңбек құқығының 
қайнар көздерінен хабардар болу, 

олардың өзге құқықтық актілермен 
өзара байланысын анықтай білуге;- 
еңбек дауларын шешу кезінде негізгі 
құқықтық мәселелерді талдау және 
шешу дағдысына ие болуға міндетті 

12 Қазақстан 

Республикасы 
ның кеден 
құқығы/ 
Таможенное 
право 
Республики 
Казахстан 

Бұл курста сыртқы экономикалық 

қызмет, халықаралық аспектілер мен 
ҚР-ның  мемлекеттік және қоғамдық 
өміріне, кеден мәселесі не қатысты 
жағдайларды жалпы және ерекше 
бөлімде меңгереді. Жалпы бөлімде 
кеден саласының жалпы мәселелері, 
кеден құқы-ғының сипаттамасы, 
халықаралық кеден құқығы мен ішкі 

кеден құқығының арақатынасы, кеден 
қызметін ұйымдастырудың 
негіздері кеден саясаты және кеден ісі  
қамтылған. Ерекше бөлімде кеден ісі 
мемлекеттік басқарудын құралы 
ретінде кеден құқығының 
иниституттары, кеден органдары ның 
функциялары,Қазақстан кеден 

саласының халықаралық-құқық тық 
аспектілері қарастырылған. 
Курстың мақсаты:-заң мамандығы ның 
студенттеріне төменгі курстарда оқып 
түйген  базалық  жалпы заң пәндерінен 
алған біліктіліктерінің шегінде осы 
аталған пән бойынша кеден 
құқығының маңызды институт тарын 

оқып түсіндіру, талдауға үйрету және 
олардың  кеден құқығы аясындағы 
мәселелер бойынша халықаралық-
құқықтық ынтымақтастықтағы ҚР 
қатынас тары туралы білім беру. Курс 
тың міндеттері:- студенттерге маңызды 

Кеден құқығының пәні 

және жүйесі; кеден 
құқығының қайнар  
көздері; кеден ұқығының  
субъектілері; кеден орган 
дары қызметінің нысан 
дары; кедендік ресімдеу ді, 
бақылауды құқықтық 
реттеу; кеден құқығы 

бойынша жауапкершілік;  
Контрабанданың түсінігі, 
оның түрлері және 
жауапкершілігі. Кейінге  
қалдырылмайтын тергеу 
әрекеттері және қыл 
мыстық істі қозғау. 
Кедендік іс саласындағы  

әкімшілік құқықбұзушы 
лық. Әкімшілік құқық 
бұзушылық жөніндегі 
істер бойынша өндіріс.  
Кедендік іс аумағындағы 
қылмыс үшін қылмыс тық 
жауапкершілік. Кедендік 
органдардың  

құқық қорғаушылық 
қызметі. Кедендік істер 
саласындағы ҚРның 
халықаралық құқықтық  
ынтымақтастығы. СЭҚ 
түсінігі, пәні, құқықтың 

3 3 «Мемлекет 

және құқық 
теориясы», 
«ҚР 
Конституция
лық құқығы», 
«ҚР қылмыст 
ық  
құқығы», «ҚР 

әкімшілік 
құқығы», «ҚР 
қаржы 
құқығы», «ҚР 
салық 
құқығы» 
. 
 

«ҚР 

қылмыстық 
құқығы», «ҚР 
азаматтық 
құқығы», «ҚР 
әкімшілік 
құқығы», «ҚР 
қаржы  
құқығы», «ҚР 

салық құқығы» 
 

Студенттер міндетті: ұғынулары 

тиіс: ҚР кеден құқығын жүйесі мен 
ұғымын және кеден әкімші лігі 
жөнінде негізгі сұрақтарды шеше 
білу.Кеден саятын, кеден ісін, кеден 
шекарасынан тауарлар мен көлік 
құралдары өтуінің қағи -далары мен 
құқықтық механизм дерін, кеден 
процедураларын, кеден төлемдерін, 

кедендік рәсімдеу мен кедендік 
бақылау ды, кеден құқығын басқа 
құқық салаларынан  ажырата білу, 
Теорияда алған білімін практика да 
ұштастыра білу, сұрақтарды  
Сауат ты талдай білу. 
Күтілетін нәтижелер:құқықтық 
нормаларды кеден қызметінің нақты 

жағдайларында қолдану,  
критикалық талдау әдістерімен заң 
техникаларын пайдалану және 
қажетті құқықтық  
ақпарат алудың тиімді жолын табу; 
кеден заңнамасы саласында 
құқықтық ұғымдар мен  
категорияларға сүйене білу;  

кеден режимі, кеден төлемдері, 
валюталық бақылау, кеден  
тарифтік реттеулерді  
меңгеру; құқықтық нормаларды 
кеден қызметінің нақты 
жағдайларында қолдану, кеден 
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сұрақтарды шешуге көмек көрсету 
мүмкіншіліктері, ұғымдар маңызы 

туралы мағлұмат тары және заң 
ғылымының басты пәнінің 
мүмкіншіліктерін меңгере білу, 
зерттеу жұмысына дағдыла рын 
дамыту 

қайнар көздері. СЭҚ-н 
басқару және реттеу.СЭҚ 

режимі. Лицензиялау және 
квоталау. Сыртқы 
экономикалық мәміле 
лердің түрлері және жасасу 
ерекшеліктері. СЭҚ 
тарифтік және бейтарифтік 
реттеу.  

заңнамасы саласында құқықтық 
ұғымдар мен категорияларға сүйене 

білу; кеден режимі, кеден төлемдері, 
валюталық бақылау, кеден тарифтік 
реттеулерді  
меңгеру;  
 

13 Қазақстан 
Республикасы 
ның Әкімшілік 
құқығы 
/ Администра 
тивное право 
Республики 
Казахстан 
 

 Әкімшілік құқықты оқып білудің 
мақсаты - атқарушы билік 
органдарының, олардың лауазым ды 
адамдарының қоғам мен мемлекеттің 
әр аумағы мен саласындағы күнделікті 
басқару қызметін құқықтық реттеу 
жолдары мен тәртібін білуге, 
басқарудың тиімділігін арттыру дың 
әдістері мен нысандарын білуге, 

азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарын жүзеге асырудағы 
және оларды қорғау дағы рөлін білуге, 
мемлекеттік аппараттың жұмысын 
атқарудың құқықтық негізі мен 
тәртібін үйрету болып табылады. 
Міндеттері : «Қазақстан Республикасы 
мен шет елдердің әкімшілік құқығы» 

пәнін салыстыру арқылы оқытудың 
міндеттері мыналар: 
- басқару қатынастарының 
ерекшеліктері мен мағынасын зерттеу; 
- басқару қатынастарын реттеудегі  
әкімшілік құқықтық нормалардың 
қызметін анықтау; 
- әкімшілік құқық қызметінің әдістері 

мен түрлерін зерттеу; 
- әкімшілік құқық субъектілерінің 
құқықтық орнын анықтау; 
-әкімшілік құқық субъектілерінің 
жұмысында заңдылық тәртібін 
қамтамасыз ететін тәсілдерді белгілеу.  

Әкімшілік-құқықтық 
нормалар және олардың 
түрлері мен құрылысы, 
Әкімшілік-құқықтық 
қатынастар ұғымы, түрле рі 
және субьектілері,  
Әкімшілік құқық бұзушы 
лық пен әкімшілік құқық 
жауаптылық,  

3 3 Мемле кет 
және құқық 
теория сы, ҚР 
конституциял
ық құқығы, 
 

ҚР азаматтық 
құқығы, ҚР 
еңбек құқығы 

«Әкімшілік құқық» пәнін оқып 
үйренудің нәтижесінде студент: 

- әкімшілік, яғни 
басқарушылық құқықтың не себепті 
және қалай болғаның білуі керек; 

- біздің кезімізде әкімшілік 
құқықтың реттейтін қоғамдық 
қатынастарын, олардың түрлері мен 
күрделілігін саралап білуі керек; 

атқарушы билікті жүзеге асыратын 
субъектілерді, олардың 
ұйымдастырылуы мен қызметінің 
қағидаттарын, құқықтық негіздерін, 
олардың мемлекеттік басқаруды 
жүзеге асыру жөніндегі құқықтық 
формалары мен әдістерін білуі керек; 

14 Қазақстан 
Республикасын-

дағы атқару 
билігі 
/ Исполнитель 
ная власть 
Республики 
Казахстан 

 Пәнді оқып білудің мақсаты - 
атқарушы биліктің қоғам мен 

мемлекеттің әр аумағы мен 
саласындағы күнделікті басқару 
қызметін құқықтық реттеу жолдары 
мен тәртібін білуге, басқарудың 
тиімділігін арттыру дың әдістері мен 
нысандарын білуге, азаматтардың 

Атқару  билігі түсінігі, 
атқару органдары, атқару 

актілері, атқару органдар 
мен олардың қызметі, 
атқару құжаттары және 
оларды жариялау, жүзеге 
асыру мен қайта қарау. 
 

3 3 Мемле кет 
және құқық 

теория сы, ҚР 
конституциял
ық құқығы, 
 

ҚР азаматтық 
құқығы, ҚР 

еңбек құқығы 

Білу керек: атқару билігі түсінігін, 
белгілерін және органдары актілерін, 

атқару билігі жүйесі мен құқықтық 
реттеу жолдарын. 
Жүзеге асыру:атқару билігі 
субьектілері мәселесіне қатысты 
тану мен талдауды, мемлекеттік 
басқару жүйесіне белсене араласу. 



 құқықтары мен бостандықтарын 
жүзеге асырудағы және оларды қорғау 

дағы рөлін білуге, мемлекеттік 
аппараттың жұмысын атқарудың 
құқықтық негізі мен тәртібін үйрету 
болып табылады. 
Міндеттері : - басқару 
қатынастарының ерекшеліктері мен 
мағынасын зерттеу; - басқару 
қатынастарын реттеу. 

Игеруі қажет:жеке актілерге талдау 
жасау, басқару актілеріне талдау 

жасауды. 
 
 
  
. 

15 Қазақстан 
Республикасынн
ың Экологиялық 
құқығы/                              
Экологическое 
право 
Республики 
Казахстан 

Экологиялық құқық –бұл қоршаған 
ортаны қорғау және табиғат 
пайдалануды құқықтық реттеу 
саласындағы мемлекет қызметінің 
бағытын зерттеуге арналған 
қазақстандық  құқықтың жеке бір 
саласы. Экологиялық құқықтың пәні - 
қоғам мен табиғаттың өзара әрекеті 

саласында туындайтын қоғамдық 
қатынастар болып табылады. 
Экологиялық құқықтың жалпы бөлімі 
қамтиды: экологиялық құқықтың 
түсінігі, пәні, әдісі, қағидалары, қайнар 
көздері; табиғат ресурстарына меншік 
құқығы; табиғат пайдалану құқығы; 
экологопайдалануды және қоршаған 

ортаны қорғауды мемлекеттік реттеу 
және басқару; экологиялық бақылау, 
экологиялық сараптама, экологиялық 
мониторинг; экологиялық заңнаманы 
бұзғаны үшін жауапкершілік. Ерекше 
бөлімінде табиғат ресурстарын 
қорғаудың және пайдаланудың 
эколого-құқықтық режимінің 

институттары орналасқан. 

Экологиялық құқықтың 
түсінігі, пәні, әдісі, 
қағидалары, қайнар көздері; 
табиғат ресурстарына 
меншік құқығы; табиғат 
пайдалану құқығы; 
экологопайдалануды және 
қоршаған ортаны қорғауды 

мемлекеттік реттеу және 
басқару; экологиялық 
бақылау, экологиялық 
сараптама, экологиялық 
мониторинг; экологиялық 
заңнаманы бұзғаны үшін 
жауапкершілік. Табиғат 
ресурстарын қорғаудың 

және пайдаланудың 
эколого-құқықтық 
режимінің институттары. 

2 4 мемлекет 
және құқық 
теориясы, 
конституциял
ық құқық,  
азаматтық 
құқық 
(Жалпы 

бөлім), 
азаматық 
құқық 
(Ерекше 
бөлім), еңбек 
құқығы 

ҚР аграрлық 
құқығы, ҚР 
жер құқығы, 
ҚР тау құқығы 

«ҚР экологиялық құқығы» пәнін оқу 
кезінде студент Қазақстан 
Республикасы экологиялық 
құқығының қалыптасуы, жетілдірілуі 
және даму келешегі саласында 
жалпы білімдерге ие болуы тиіс, 
экологиялық қатынастарды реттеуге 
арналған экологиялық құқықтың 

негізгі қайнар көздерімен танысуға 
міндетті.  
 

16   Қазақстан 
Республикасы 
ның аграрлық 
құқығы/Аграр 
ное право 
Республики 
Казахстан 

"Қазақстан Республикасының 
аграрлық құқығы" пәнін оқып, білудің 
мақсаты — Қазақстанда аграрлық-
құқықтық ғылымның қалыптасуы мен 
дамуы жөніндегі сұрақтармен 
таныстыру; нарықтық қатынас 
жағдайында Қазақстан 

Республикасының аграрлық заң 
дарының қалыптасуы мен дамуын 
оқыту; аграрлық құқықтың негізгі 
түсініктері мен терминдерін оқыту; 
Қазақстан Республикасындағы 
аграрлық кәсіпкерлік субъектілерінің 

Аграрлық құқықтың қайнар 
көздері. Аграрлық 
құқықтық қатынас. Нарық 
жағдайында Қазақстан 
Республикасында 
ауылшаруашылығын 
мемлекеттік реттеу 

Ауылшаруашылық 
коммерциялық және 
коммерциялық емес 
ұйымдардың 
ұйымдастырушылық-
құқықтық түрлері және 

2 4 Мемлекет 
жөне құқық 
теориясы; 
Азаматтық 
құқық; 
Әкімшілік 
құқық; Жер 

құқығы; 
Еңбек 
құқығы; 
Қылмыстық 
құқық; 
Қаржылық 

 "ҚР Аграрлық құқық" пәнінен 
студент Қазақстан Республикасының 
аграрлық заңдарының жүйесін, 
ауылшаруашылық ұйымдарының 
құқықтық жағдайының 
ерекшеліктерін, олардың жерге — 
негізгі еңбек құралына байланысты, 

құқықтарын білуі қажет; 
ауылшаруашылық қызметімен 
байланысты есептер мен дауларды 
шешу барысында аграрлық 
құқығының ережелерін дұрыс 
қолдана білуі тиіс. 



құқықтық жағдайының ерекшеліктерін 
қарастыру; Қазақстан 

Республикасының 
ауылшаруашылығында аграрлық және 
жер реформаларының құқықтық 
бастамаларын оқыту.  
"Қазакстан Республикасының 
аграрлық қүқыгы" пәнін оқытудың 
міндеттері - Қазақстан 
Республикасында ауылшаруашылығын 

мемлекеттік реттеудің құқықтық 
негіздерін, аграрлық-құқықтық 
түсініктер жене терминдер жөнінде 
қажетті білім мен ақпараттарды 
(мәліметтерді) алу: студенттердің; 
магистрлердің, аспиранттардың 
келешек ғылыми-теориялық 
қызметінде және практикалық 

(тәжірибе) жұмыстарында аталған 
курсты оқып білу барысында алған 
білімдерін қолдануды дағдыға 
айналдыру. 

олардың құқықтық 
мәртебесі 

Ауылшаруашылық 
қызметінің жекелеген 
түрлерін құқықтық реттеу 
Ауылшаруашылығы 
қаржылық қатынастарды 
құқықтық реттеу Аграрлық 
заңдарды бұзғаны үшін 
заңдылық жауапкершіліктің 

түсінігі мен түрлері. Шетел 
мемлекеттерінің аграрлық 
құқығының негізгі 
сипаттамасы 

құқық; 
Салықтық 

құқық. Жер 
құқығы; 
Азаматтық 
құқық; 
Қаржылық 
құқық; 
Экология лық 
құқық. 

17 Қазақстан 
Республикасы 
ның Жер 
құқығы/    

Земельное право 
Республики 
Казахстан 

«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. 

2 4 ҚР-ның 
Конституцияс
ы 
Қоршаған 

ортаны 
қорғау 
Орман 
құқығы т.б 
 

ҚР-ның 
азаматтық 
құқығы 
ҚР-ның 

қылмыстық 
құқығы 

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 

18 Қазақстан 
Республикасы 

«Кең-тау құқығы» пәні Кең-тау 
алу саласында жаңа технологияның 

Тау-кен құқығын құқықтық 
реттеу, Тау-кен құқығының 

2 4 Мемлекет 
және құқық 

Кәсіпкерлік 
құқық Сауда 

 



ның тау құқығы/ 
Горное право 

Республики 
Казахстан 

дамуына байланысты ерекше 
актуалдылыққа және мәнге ие. 

Көрсетілген курс студенттерді кең-тау 
алу саласындағы заңнама негізімен 
және әлемдік мұнай корпорациялар 
тәжірибесімен таныстырады. 

негізгі қайнар көздері, Жер 
қойнауына меншік 

құқығының 
субъектілері және 
объектілері, Жер қойнауын 
пайдалану құқығы, Жер 
қойнауын пайдалануға 
арналған 
келісімшарттар, Таяу 
елдердегі жер қойнауы 

туралы заңнаманың 
жалпы сипаттамасы 

теориясы, 
конституциял

ық құқық, 
азаматтық 
құқық, 
Қаржылық 
құқық. 

құқығы 
Халықаралық 

жеке құқық 

19 Халықаралық 
жария құқық 
/ Международ 
ное публичное 
право 
 

«Халықаралық жария құқығы» пәнін 
оқытудың мақсаты:  Халықаралық 
құқық нормалар ының маңызын 
түсіну; Халықара лық құқық 
ғылымының теориялық мәселелерімен 
танысу; Халықара лық құқық 

нормаларын нақты жағдайда 
пайдалана білуге дағдылану; Маңызды 
халықаралық келісім шарттардың 
мазмұнын зерделеу.  

Қазіргі халықаралық құқық 
тың түсінігі мен табиғаты. 
Халықаралық құқықтың 
жүй есі және қайнар 
көздері, не гізгі  
қағидалары. Халық аралық 

құқықтың субъекті лері. 
Халықаралық құқық тағы 
аумақ, тұрғын халық. 
Халықаралық шарттар, 
ұйымдар, қатынастар құқы 
ғы. Халықаралық әуе, 
ғарыш құқығы. 
Халықаралық 

гуманитарлық, қылмыстық, 
қауіпсіздік құқық. 

2 4 Мемле кет 
және құқық 
теория сы, ҚР 
конституциял
ық құқығы, 
 

Халықаралық 
жеке құқық 

 «Халықаралық жария құқығы» пәнін 
оқытудың нәтижесінде студент: 
халықаралық-құқықтық 
қатынастардың жүйесін, қағидалар 
ын және мақсатын біледі; халық 
аралық-құқықтық қатынастардың 

даму жолымен танысады; халық 
аралық шарттардың жасалу 
ерекшелігімен танысады; халық 
аралық құқық нормаларын бұзған 
дығы үшін берілетін заңдық жауап 
кершілік түрлерін білетін болады.  

20 Заманауи 
құқықтық 
жүйелер 
/ Правовые 
системы 

современности 
 

Әлемдік тәжірибеде тарихи 
түрде және белгілі бір аймақ 
шеңберінде қоғамдық қатынастарды 
реттейтін құқық нормалары мен құқық 
салалары  жүйелене келіп, құқықтық 

жүйе ұғымы қалыптасқан. Әр 
құқықтық жүйе өзіндік тарихи-
құқықтық ерекшеліктерге ие. Яғни, 
құқықтық жүйе деп белгілі бір аймақта 
тарихи түрде қалыптасқан, өзіндік 
ерекшеліктерге ие қоғамдық 
қатынастарды реттейтін құқық жүйесін 
атаймыз. Пәннің мақсаты: заманауи 
құқықтық жүйелермен, олардың 

қайнар көздері мен маңызды құқықтық 
институттары қызметімен 
салыстырмалы түрде танысу. Пәннің 

міндеті: заманауи құқықтық жүйелерді 
кешенді зерттеуге үйрету; шетелдік 
құқықтық жүйелердің негізгі 

Құқықтық жүйеге жалпы 
сипаттама, Романо-
германдық құқықтық жүйе, 
Англо –саксондық 
құқықтық жүйе, Діни-

дәстүрлі құқықтық жүйе, 
Аралас құқықтық жүйелер, 
Социалистік құқықтық 
жүйе Социалистік 
құқықтық жүйе, Қазақстан 
Республикасының 
құқықтық жүйесі 

2 4 Мемле кет 
және құқық 
теория сы, 
мемле кет 
және құқық 

тарихы, 
Шетел дер 
мемлекетінің 
конституциял
ық құқығы 

Саяси және 
құқықтық 
ілімдер тарихы 

Пән мазмұнын игеру деңгейіне 

қойылатын талаптар. Біліуі 
қажет: заманауи құқықтық жүйе 
лерді; құқықтық жүйелердің қайнар 
көздері мен нормативтік базалары 

ерекшеліктерін; маңызды  құқықтық 
институттар  сипаттамасын; негізгі 
ғылыми талдау әдістерін.  
Қолдана білуі керек: өздерінің 
білімдерін тәжірибеде қолдана 
білуге.  
Меңгеруі керек: негізгі әдеби 
еттермен жұмыс істеуге үйренуге; 
қазіргі заманғы әр түрлі қоғамдық 

саяси құбылыстарды өзіндік талдай 
білуге. 
 



қағидалары мен құрылымын зерттеу; 
негізгі құқықтық жүйелерге 

салыстырмалы талдау жасау және 
оның әдістері мен әдістемесін игеруге. 

21 Виктимология/ 
Виктимология/    

Виктимология криминологияның 
саласы ретіндегі төмендегідей 
құбылыстарды зерттеу мақсатын 
көздейді: 
қылмыс құрбандарының моральдық-

психологиялық және әлеуметтік 
сипаттамалары (қандай қасиеттеріне 
қарай адам жәбірленушіге айналды?); 
қылмыскер мен жәбірленушіні 
байланыстыратын қатынас (бұл 
қатынастар қылмыстың жағдайын 
туғызуға қаншалықты әсер етті?); 
қылмыстың алдындағы және қылмыс  
үстіндегі ситуация (жәбірленушінің 

әрекеті не әрекетсіздігі қылмысқа 
қаншалықты ықпал етеді?); 
 құрбанның қылмыстан кейінгі мінез-
құлқы (құқық қорғау органдарына 
жүгінді ме, әлде ақиқатты анықтауға 
кедергі келтірді ме?); 

    тәжірибелік сипаттағы шаралар 
(жәбірленушілердің қорғану 

мүмкіндіктері қандай?); 
қылмыс арқылы келтірілген 

зардаптың орнын толтыру жолдары. 

Виктимологияның 
негізгі мәселелері. 
Виктимологияның жалпы 
сипаттамасы. Қылмыс 
құрбандарының жіктелуі, 

түрлері және олардың 
виктимділігінің құрылымы. 
Қылмыстық мінез-қлықтың 
психологиясы. Қызба 
қандылықпен, 
шыдамсыздықпен жүзеге 
асатын қылмыстық мінез-
құлықтың ерекшелігінің 
психологиялық құрылымы. 

Қылмыскер тұлғаның ерікті 
түрде жүзеге асатын 
қылмыстық мінез-
құлқының қылмыстық 
әрекеттер элементі 
құрылымының 
психологиялық мазмұнына 
салыстырмалы анализ 

жасау. Қылмыс істеу 
барысындағ ниет пен 
мақсат. Виктимологияның 
табиғаты.Криминалды 
виктимологияның пайда 
болу, даму ерекшеліктері 
мен міндеттерін зерттеу.  
Қылмыс құрбандарын 

моральдық, 
адамгершіліктік-
психикалық, имандылық 
критерийлері бойынша 
жіктеу. Қылмыс 
құрбандарының барлығына 
тән мінез-құлықтық 
ерекшеліктеріндегі ортақ 

белгілеріне сипаттама беру.  

2 4 «Виктимолог
ия» курсына 
дейін 
жүргізілетін 
пәндер: 

ҚР-ның 
Конституция
лық құқығы, 
ҚР-ның 
Мемлекет 
және құқық 
териясы, Рим 
құқығы, Сот 
билігі жүйесі, 

ҚР-ның 
Құқыққорғау 
органдары, 
ҚР-ның 
Қылмыстық 
құқығы 
жалпы бөлімі 
және ерекше 

бөлімі. 

«Виктимологи
я» курсынан 
кейін 
оқылатын 
пәндер: 

Құқықтық 
статистика 
негіздері, ҚР-
ның 
Қылмыстық-
атқару құқығы, 
Заң 
психологиясы, 
Криминалисти

ка, 
Қылмыстарды 
саралаудың 
теориялық 
негіздері және 
осы пәндерге 
теориялық база 
болып 

табылатын т.б. 
қылмыстық-
құқықтық 
ғылымдар 
циклындағы 
пәндер   

«Виктимология» курсын оқу 
барсында білім алушы білуі 

тиіс:криминалдық виктимология 
немесе криминологиядағы 
виктимология (қылмыс құрбандарын 

зерттейтін сала) екендігін. 

Студент меңгеруге 
тиісті:травмалдық виктимология – 
криминалдық емес травмотизмді 
зерттейтін сала екендігін;  
    психиатриялық виктимология – 
психикалық ауытқығандарды 
олардың өздері қосқан үлесті ескере 
отырып, зерттейтін сала екендігін;  

    катастрофалардың, экологиялық 
және табиғи апаттардың 
виктимологиясын білуі. 
Құзіреттілік:техникалық қауіпсіздік 
виктимологиясы (еңбек қауіпсіздігін, 
өрт қауіпсіздігін т.б. бұзумен 
байланысты виктимдік мінез-
құлықты зерттейтін сала) екендігін;  

    саяси жүйе виктимологиясын, яғни 
саяси жүйе құрбандарын зерттеу 
керектігін;  
    құрбандардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз етудің бағдарламалары 
мен шаралары, виктимологиялық 
профилактиканың жүйесін 
ұйымдастыру бағыттарын. 

 

22 Сот медицина-
сының арнайы 
білім институ-ты 
/Институт 
специальных 

Қазіргі кезде, қылмыстық сот 
өндірісінде арнайы  білімдерді 
пайдалану үлкен мағынаға ие болып 
отыр. Ол өз кезегінде дәлелдемелердің 
қайнар көздерін кеңейтуге, тергеудің 

Сот медицинасында зерттеу 
объектілері болып, тірі 
тұлғалар, мәйіттер, заттық 
дәлелдемелер, қылмыстық 
және азаматтық істердің 

2 4 Криминалист
ика; 
Қылмыстық 
құқық; Сот 
психиатриясы

Сот 
дәлелдемелер 
теориясы; 
Криминология; 
Қылмыстық 

Арнайы зерттеулердің нәтижелерін 
пайдалану тәжірибесі және оның 
ғылыми, әдістемелік негіздерін 
көрсету. Сот медицина 
тәжірибесінде пайдаланылатын 



знании в 
судебной 

медицине 

сапасын арттыруға және қылмыстық, 
азаматтық және әкімшілік істерді 

қарауда жедел жәрдем көрсетуге, іс 
бойынша дәлелдемелердің ғылыми-
әдістемелік деңгейін жоғарылатуға   
әсер етеді. Сот медицина 
тәжірибесінде пайдаланылатын зерттеу 
әдістері мен тәсілдерінің санының 
барған сайын көбейе  түсуі неғұрлым 
тереңірек негізделген және объективті 

қорытындылар беруге мүмкіндік 
туғызып отыр. Сот медицинасы 
құқықтық және медицина 
ғылымдарының, сот әділдігі және 
заңдылықтың талаптарында 
қолданылатын, биология және 
жаратылыстанудыңәртүрлі 
мәселелерін зерттейді және өңдейді.  

материалдары табылады. ; ҚР 
Қылмыстық 

іс жүргізу 
құқығы 

құқық; 
Прокурорлық 

қадағалау; 
Құқық қорғау 
органдары.Сот 
сараптамасы 

зерттеу әдістері мен тәсілдерінің 
санының барған сайын көбейе  түсуі 

неғұрлым тереңірек негізделген және 
объективті қорытындылар беруге 
мүмкіндік туғызып отырғандықтан 
оқыту қажеттілігі туындап отыр. 
Студент білуі: Сот медицинадағы 
арнайы білімдер институты пәні 
бойынша зерттеу әдістері мен 
тәсілдерін, сот-медициналық 

сараптамалардың қорытындыларын 
бағалай білу керек. 
Студенттің жасай білуі: Алынған 
білімдерді тәжірибелік қолданудың 
алғы шарты болып, тәжірибеде 
қолдана білу және олардың 
нәтижелерін пайдалану, кешенді 
зерттеулерді жүргізу және зерттеу 

мәселелерін қолдану табылады. 
Студент меңгеруі тиіс: Сот  және 
құқық қорғау органдары, және 
денсаулық сақтау саласында 
қойылатын талаптарды, медицина- 
биологиялық мәселелерді меңгеруі 
керек. 
Құзыреттілік: Сот-тергеу 
тәжірибесі бұрын және болашақта 

заңгерлердің сот медицинасы 
негіздерін оқып, білу қажеттілігін 
дәлелдейді. Сараптама  
қорытындысының сапалығын және 
толықтығын бағалауға бағытталған 
бағдарламалардың жетілдірілген 
түрлерін қолдану шеңберін арттыру. 

3 курс  

23 Қазақстан 
Республикасынн
ың Экологиялық 
құқығы/                              
Экологическое 
право 

Республики 
Казахстан/ 

Экологиялық құқық –бұл қоршаған 
ортаны қорғау және табиғат 
пайдалануды құқықтық реттеу 
саласындағы мемлекет қызметінің 
бағытын зерттеуге арналған 
қазақстандық  құқықтың жеке бір 

саласы. Экологиялық құқықтың пәні - 
қоғам мен табиғаттың өзара әрекеті 
саласында туындайтын қоғамдық 
қатынастар болып табылады. 
Экологиялық құқықтың жалпы бөлімі 
қамтиды: экологиялық құқықтың 

Экологиялық құқықтың 
түсінігі, пәні, әдісі, 
қағидалары, қайнар көздері; 
табиғат ресурстарына 
меншік құқығы; табиғат 
пайдалану құқығы; 

экологопайдалануды және 
қоршаған ортаны қорғауды 
мемлекеттік реттеу және 
басқару; экологиялық 
бақылау, экологиялық 
сараптама, экологиялық 

3 5 мемлекет 
және құқық 
теориясы, 
конституциял
ық құқық,  
азаматтық 

құқық 
(Жалпы 
бөлім), 
азаматық 
құқық 
(Ерекше 

ҚР аграрлық 
құқығы, ҚР 
жер құқығы, 
ҚР тау құқығы 

«ҚР экологиялық құқығы» пәнін оқу 
кезінде студент Қазақстан 
Республикасы экологиялық 
құқығының қалыптасуы, жетілдірілуі 
және даму келешегі саласында 
жалпы білімдерге ие болуы тиіс, 

экологиялық қатынастарды реттеуге 
арналған экологиялық құқықтың 
негізгі қайнар көздерімен танысуға 
міндетті.  
 

http://melimde.com/jmissiz-azamattarfa-anitama-beru.html


түсінігі, пәні, әдісі, қағидалары, қайнар 
көздері; табиғат ресурстарына меншік 

құқығы; табиғат пайдалану құқығы; 
экологопайдалануды және қоршаған 
ортаны қорғауды мемлекеттік реттеу 
және басқару; экологиялық бақылау, 
экологиялық сараптама, экологиялық 
мониторинг; экологиялық заңнаманы 
бұзғаны үшін жауапкершілік. Ерекше 
бөлімінде табиғат ресурстарын 

қорғаудың және пайдаланудың 
эколого-құқықтық режимінің 
институттары орналасқан. 

мониторинг; экологиялық 
заңнаманы бұзғаны үшін 

жауапкершілік. Табиғат 
ресурстарын қорғаудың 
және пайдаланудың 
эколого-құқықтық 
режимінің институттары. 

бөлім), еңбек 
құқығы 

24 Қазақстан 
Республикасыны
ң Жер құқығы/    
Земельное право 
Республики 

Казахстан 

"Қазақстан Республикасының 
аграрлық құқығы" пәнін оқып, білудің 
мақсаты — Қазақстанда аграрлық-
құқықтық ғылымның қалыптасуы мен 
дамуы жөніндегі сұрақтармен 

таныстыру; нарықтық қатынас 
жағдайында Қазақстан 
Республикасының аграрлық заң 
дарының қалыптасуы мен дамуын 
оқыту; аграрлық құқықтың негізгі 
түсініктері мен терминдерін оқыту; 
Қазақстан Республикасындағы 
аграрлық кәсіпкерлік субъектілерінің 

құқықтық жағдайының ерекшеліктерін 
қарастыру; Қазақстан 
Республикасының 
ауылшаруашылығында аграрлық және 
жер реформаларының құқықтық 
бастамаларын оқыту.  
"Қазакстан Республикасының 
аграрлық қүқыгы" пәнін оқытудың 

міндеттері - Қазақстан 
Республикасында ауылшаруашылығын 
мемлекеттік реттеудің құқықтық 
негіздерін, аграрлық-құқықтық 
түсініктер жене терминдер жөнінде 
қажетті білім мен ақпараттарды 
(мәліметтерді) алу: студенттердің; 
магистрлердің, аспиранттардың 

келешек ғылыми-теориялық 
қызметінде және практикалық 
(тәжірибе) жұмыстарында аталған 
курсты оқып білу барысында алған 
білімдерін қолдануды дағдыға 
айналдыру. 

Аграрлық құқықтың қайнар 
көздері. Аграрлық 
құқықтық қатынас. Нарық 
жағдайында Қазақстан 
Республикасында 

ауылшаруашылығын 
мемлекеттік реттеу 
Ауылшаруашылық 
коммерциялық және 
коммерциялық емес 
ұйымдардың 
ұйымдастырушылық-
құқықтық түрлері және 

олардың құқықтық 
мәртебесі 
Ауылшаруашылық 
қызметінің жекелеген 
түрлерін құқықтық реттеу 
Ауылшаруашылығы 
қаржылық қатынастарды 
құқықтық реттеу Аграрлық 

заңдарды бұзғаны үшін 
заңдылық жауапкершіліктің 
түсінігі мен түрлері. Шетел 
мемлекеттерінің аграрлық 
құқығының негізгі 
сипаттамасы 

3 5 ҚР-ның 
Конституцияс
ы 
Қоршаған 
ортаны 

қорғау 
Орман 
құқығы т.б 
 

ҚР-ның 
азаматтық 
құқығы 
ҚР-ның 
қылмыстық 

құқығы 

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 



25 Қазақстан 
Республикасыны

ң аграрлық 
құқығы/Аграрно
е право 
Республики 
Казахстан/  

"Қазақстан Республикасының 
аграрлық құқығы" пәнін оқып, білудің 

мақсаты — Қазақстанда аграрлық-
құқықтық ғылымның қалыптасуы мен 
дамуы жөніндегі сұрақтармен 
таныстыру; нарықтық қатынас 
жағдайында Қазақстан 
Республикасының аграрлық заң 
дарының қалыптасуы мен дамуын 
оқыту; аграрлық құқықтың негізгі 

түсініктері мен терминдерін оқыту; 
Қазақстан Республикасындағы 
аграрлық кәсіпкерлік субъектілерінің 
құқықтық жағдайының ерекшеліктерін 
қарастыру; Қазақстан 
Республикасының 
ауылшаруашылығында аграрлық және 
жер реформаларының құқықтық 

бастамаларын оқыту.  
"Қазакстан Республикасының 
аграрлық қүқыгы" пәнін оқытудың 
міндеттері - Қазақстан 
Республикасында ауылшаруашылығын 
мемлекеттік реттеудің құқықтық 
негіздерін, аграрлық-құқықтық 
түсініктер жене терминдер жөнінде 
қажетті білім мен ақпараттарды 

(мәліметтерді) алу: студенттердің; 
магистрлердің, аспиранттардың 
келешек ғылыми-теориялық 
қызметінде және практикалық 
(тәжірибе) жұмыстарында аталған 
курсты оқып білу барысында алған 
білімдерін қолдануды дағдыға 
айналдыру. 

Аграрлық құқықтың қайнар 
көздері. Аграрлық 

құқықтық қатынас. Нарық 
жағдайында Қазақстан 
Республикасында 
ауылшаруашылығын 
мемлекеттік реттеу 
Ауылшаруашылық 
коммерциялық және 
коммерциялық емес 

ұйымдардың 
ұйымдастырушылық-
құқықтық түрлері және 
олардың құқықтық 
мәртебесі 
Ауылшаруашылық 
қызметінің жекелеген 
түрлерін құқықтық реттеу 

Ауылшаруашылығы 
қаржылық қатынастарды 
құқықтық реттеу Аграрлық 
заңдарды бұзғаны үшін 
заңдылық жауапкершіліктің 
түсінігі мен түрлері. Шетел 
мемлекеттерінің аграрлық 
құқығының негізгі 
сипаттамасы 

3 5 мемлекет 
және құқық 

теориясы, 
конституциял
ық құқық,  
азаматтық 
құқық 
(Жалпы 
бөлім), 
азаматық 

құқық 
(Ерекше 
бөлім), еңбек 
құқығы 

ҚР аграрлық 
құқығы, ҚР 

жер құқығы, 
ҚР тау құқығы 

«ҚР экологиялық құқығы» пәнін оқу 
кезінде студент Қазақстан 

Республикасы экологиялық 
құқығының қалыптасуы, жетілдірілуі 
және даму келешегі саласында 
жалпы білімдерге ие болуы тиіс, 
экологиялық қатынастарды реттеуге 
арналған экологиялық құқықтың 
негізгі қайнар көздерімен танысуға 
міндетті.  

 

26 Қазақстан 
Республикасы 
ның Қаржы 
құқығы/ 
Финансовое 
право 
Республики 

Казахстан/ 

Оқу курсын оқытудың мақсаттары 
- студенттердің негізгі теориялык 
мәселелер жөнінде білім алуы, 
Қазақстан Республикасының 
заңдылығын зерттеу, зандылыкпен 
жұмыс істеу кабілетін иемдену, 
тәжірибеде туындайтын күрделі 

мәселелерге бейімдеу, алған білімдерін 
қолдану кабілетін пайымдау. 

Оқу курсыньң міндеттері - 
студенттердің аталған курска 
қызығушылығын арттыруға 
бағытталған. Студенттер бұл курстың 

Мемлекеттің қаржы қызметі  
құқықтық реттеудің объекті 
сі ретінде, Қазақстан Респу 
бликасының қаржы құқығы  
ұлттық құқық саласы ретін 
де, Қаржы саласындағы мем 
лекеттік басқару, Қазақстан 

Республикасындағы қаржы 
лық бақылаудың құқықтық 
реттелуі. 

3 6 Мемле кет 
және құқық 
теория сы, ҚР  
конституциял
ық құқығы, 
ҚР әкім шілік 
құқығы 

Құқық 
салаларының 
барлы ғы; 
жария лы 
қаржы лық 
тұрғы дан 
шығар ылып 

жат қан көпте 
ген БАҚ 
материалдарын 
қада ғалап оты 
ру; ұжым 
дардың ағым 

Оқу курсын окып бітірген соң 
студент кұкык қолдану кызметін 
жүзеге асыру үшін каржы 
құқығының нормаларының 
мазмұнын және институттарын білуі 
қажет. 
Курсты оқудың корытынды 

кезеңінде студенттің алған білімі, 
білігі және машығы: оқу үрдісінде 
студенттер жалпы теориялық 
мәселелер, ерекше бөлімде негізгі 
құқық жөнінде білім алуы қажет, 
сонымен катар тәжірибелік 



әрбір институттарының жалпы және 
арнайы бөлімдерін меңгеруі керек, 

құқықтық катынастарда туындайтын 
нормаларды қолдану тәртібін оқуы 
керек, құқыктың кайнар көздерімен 
жұмыс істеудін астарлы білімін 
меңгеруі кажет. 
 

дағы заңға 
тәуелді 

актілері мен 
танысып отыру 
; т.б. 

жағдайларды шешуде колданатын 
нормативтік-кұкыктық актілерді 

қолдану және сараптау жөнінде 
біліктенуі және машықтануы қажет. 
 

27 Қазақстан 

Республикасы 
ның Салық 
құқығы/ 
Налоговое право 
Республики 
Казахстан/ 

Курстың мақсаттары – салық тық 

құқықтың теориялық негіз дерін, 
салық салу практикасын және қазіргі 
кездегі мемлекет тік бюджетке 
төленетін салық тар мен өзге де 
міндетті төлем дер туралы заңнаманың 
негізгі проблемаларын танып білу, ҚР 
салық жүйесінің, салық қызметі 
органдарының қызметін, мемле кеттің 
салық қызметім мен салық салу 

ерекшеліктерін жетік біліп талдауға 
студент терге бағыт беру.   
Курстың міндеттері :  Салық 
жүйесінің, мемлекеттің салық тық 
қызметінің ұғымын жүйе лік жағынан 
қарастыру және меңгеру;  
Қолданыстағы салық заңнамасы 
нормаларын салық салу 

практикасында қолдануға орай 
туындайтын проблема ларды талдау; 
Курсты зерделеу барысында алынған 
теориялық білімді жадында бекіту 
үшін өз бетімен жұмыс істеуге 
машықтану. 

Салық және оның 

қоғамдағы орны мен 
қызметі. Салық заң 
құрамының элементтері, 
Салық салу және мемлекет 
тің салық тық қызметі, Сал 
ықтық құқықтық нормалар 
мен қатынастар, Салықтық 
міндеттеме. Салықтық мін 
деттеме. Салықтық 

бақылау. Корпор ациялық 
табыс салы ғы. Жеке табыс 
салығы. Қос ылған құн 
салығы, Акциз дер. Жер 
қойнауын пайда 
ланушыларға салық салу. 
Әлеу меттік салық. Жер 
салығы. Көлік құралдары 

салығы. Мүлік салығы. 
Арнаулы салық режимі. 
Тіркеу, лицензиялау алымы 
және өзге де алымдар. Мем 
лекеттік баж. Кедендік төл 
емдер. Мемлекеттік баж. 
Кедендік төлемдер. Салық 
салу аясын дағы мемлекет 

тік мәжбүр леу және заңи 
жауапкерші лік. Салықтық 
құқық бұзу шылықтар. Сал 
ықтық құқық бұзушылық 
тар. Салық заңнамасын 
бұзғаны үшін қаржылық, 
әкімшілік және қылмыстық 
жауапкершілік. 

3 6 Мемле кет 

және құқық 
теория сы, ҚР  
конституциял
ық құқығы, 
ҚР әкім шілік 
құқығы 

Құқық 

салаларының 
барлы ғы; 
жария лы 
қаржы лық 
тұрғы дан 
шығар ылып 
жат қан көпте 
ген БАҚ 
материалдарын 

қада ғалап оты 
ру; ұжым 
дардың ағым 
дағы заңға 
тәуелді 
актілері мен 
танысып отыру 
; т.б. 

Білуге тиісті: Салықтық құқық тың, 

салықтық құқық нормалары ның, 
салықтық құқықтық қатынас тардың 
негізгі ұғымдарын білу, жадында 
сақтау; Салық салу және салықтық 
қызметке, мемлекеттің салық жүйесін 
құру проблемалар ына қатысты 
нормативтік матери алдарды игеру; 
Салықтық құқық тық қатынас 
субъектілерінің шең берін белгілей білу; 

Салықтық құқықтық қатынас 
субъектілерінің жеке құқықтары мен 
міндеттерінің мәнін, олардың өзара іс 
әрекеттері нің механизмін түсіну. 
Жасай білуге тиісті: ҚР салық заң ға 
түсіндірме беру, талдау жасау және 
логикалық тұжырымдар жа сау; ҚР 
және шетелдердің салық заңдарына 

салыстырмалы талдау жасау; 
Берілген сұрақтар бойын ша  ғылыми 
іздеу жасап, ғылыми қорытынды 
шығару; Тәжірибелік жағдайлар 
бойынша салық заңнамасы 
нормаларын қолдана отырып шешім 
шығару. 
 

28 Мемлекеттік 
басқару 
теориясы 
/Теория 
государственног
о управления 

«Мемлекетті басқару теориясы» пәні 
бойынша оқу - әдістемелік кешені 
5В051000 «Мемлекеттік және 
жергілікті басқару» мамандықтарының 
студенттеріне арналған. «Қазақстан- 
2030» ұзақ мерзімді стратегиясында 

Мемлекеттік басқарудың 
теориялық астары, 
Басқарудағы жүйелілік 
көзқарас, басқару 
функциялары мен 
құрылымы, Мемлекеттік 

3 6 Экономикалы
қ теория, 
Менеджмент 
негіздері,Құқ
ық негіздері 
 

Экономиканы 
мемлекеттік 
реттеу, 
мемлекеттік 
жергілікті 
басқару, 

Студент білу керек: Кәсіби қызмет 
түрінде мемлкекеттік басқарудың 
мәнін түсінуі, мемлкеттік басқару 
мен бизнесті басқару арасындағы 
ұқсастықтақ пен айырмашылықты 
көре білуі тиіс; 



маңызды сұрағы болып, білікті жақсы 
мемлекет құру болып табылады. 

Осыған байланысты «Мемлекетті 
басқару теориясы» пәнінің 
маңыздылығы және қажеттлігі арта 
түсуде. Берілген курста мемлекеттік 
басқару қызметтері, принциптері, 
құрылымы және заңдылықтары тағы 
басқа сұрақтар қарастырылады. 
Нарықтық  қарым- қатынас саласын 

тұрақты кеңейту және институциялық 
сипаттағы өзгерістердің болуы 
мемлекеттік басқарудың стилі мен 
жетілдіруді, оның тиімділігін 
жоғарлатуды талап етеді. Бұл 
сұрақтарды уақытында шешу үшін 
кадрлардан мемлекеттік басқару 
теориясы және практикасы шеңберінде 

терең білімі болуды талап етеді.  

басқару үрдісінде мемлекет 
пен қоғамның өзара 

әрекеттесуі, Мемлекеттік 
саясат және меммлекеттік 
билік, Мемлекеттік 
басқарудағы заңдылық және 
аумақтық ұйымдастыру, 
Мемлекеттік басқарушылық 
қызметі және 
жауапкершілігі, 

муниципалды 
менеджмент 

т.с.с. 

Мемлекеттік басқару жүйесі туралы 
кешенді түсінігі болып, оны 

құраушылардың: үрдістің, 
мақсаттардың, функциялардың, 
қағидалардың, әдістердің, 
органдардың, мемлекеттік басқару 
кадрларының мәнін түсінуі керек; 
Студент меңгеру керек: Басқарудың 
әтүрлі деңгейлерінде мемлекеттің 
экономикалық саясатын жүзеге 

асырудың негізгі құралдарын 
пайдаланудың қағидаларын 
механизмдерін, ерекшеліктерін білуі 
тиіс; 
Студент істей алу керек: 
Мемлекеттік биліктің қызмет істеу 
механизмін меңгеруі тиіс, барлық 
деңгейдегі басқару органдары 

жүйесінің құрылымын білуі қажет; 

29 Халықаралық 
жария құқық 
/ Международ 
ное публичное 
право 
 

«Халықаралық жария құқығы» пәнін 
оқытудың мақсаты:  Халықаралық 
құқық нормалар ының маңызын 
түсіну; Халықара лық құқық 
ғылымының теориялық мәселелерімен 
танысу; Халықара лық құқық 
нормаларын нақты жағдайда 

пайдалана білуге дағдылану; Маңызды 
халықаралық келісім шарттардың 
мазмұнын зерделеу.  

Қазіргі халықаралық құқық 
тың түсінігі мен табиғаты. 
Халықаралық құқықтың 
жүй есі және қайнар 
көздері, не гізгі  
қағидалары. Халық аралық 
құқықтың субъекті лері. 

Халықаралық құқық тағы 
аумақ, тұрғын халық. 
Халықаралық шарттар, 
ұйымдар, қатынастар құқы 
ғы. Халықаралық әуе, 
ғарыш құқығы. 
Халықаралық 
гуманитарлық, қылмыстық, 

қауіпсіздік құқық. 

3 5 Мемле кет 
және құқық 
теория сы, ҚР 
конституциял
ық құқығы, 
 

Халықаралық 
жеке құқық 

 «Халықаралық жария құқығы» пәнін 
оқытудың нәтижесінде студент: 
халықаралық-құқықтық 
қатынастардың жүйесін, қағидалар 
ын және мақсатын біледі; халық 
аралық-құқықтық қатынастардың 
даму жолымен танысады; халық 

аралық шарттардың жасалу 
ерекшелігімен танысады; халық 
аралық құқық нормаларын бұзған 
дығы үшін берілетін заңдық жауап 
кершілік түрлерін білетін болады.  

30 Заманауи 
құқықтық 
жүйелер 
/ Правовые 
системы 
современности 
 

Әлемдік тәжірибеде тарихи 
түрде және белгілі бір аймақ 
шеңберінде қоғамдық қатынастарды 
реттейтін құқық нормалары мен құқық 
салалары  жүйелене келіп, құқықтық 
жүйе ұғымы қалыптасқан. Әр 
құқықтық жүйе өзіндік тарихи-

құқықтық ерекшеліктерге ие. Яғни, 
құқықтық жүйе деп белгілі бір аймақта 
тарихи түрде қалыптасқан, өзіндік 
ерекшеліктерге ие қоғамдық 
қатынастарды реттейтін құқық жүйесін 
атаймыз. Пәннің мақсаты: заманауи 

Құқықтық жүйеге жалпы 
сипаттама, Романо-
германдық құқықтық жүйе, 
Англо –саксондық 
құқықтық жүйе, Діни-
дәстүрлі құқықтық жүйе, 
Аралас құқықтық жүйелер, 

Социалистік құқықтық 
жүйе Социалистік 
құқықтық жүйе, Қазақстан 
Республикасының 
құқықтық жүйесі 

3 5 Мемле кет 
және құқық 
теория сы, 
мемле кет 
және құқық 
тарихы, 
Шетел дер 

мемлекетінің 
конституциял
ық құқығы 

Саяси және 
құқықтық 
ілімдер тарихы 

Пән мазмұнын игеру деңгейіне 

қойылатын талаптар. Біліуі 
қажет: заманауи құқықтық жүйе 
лерді; құқықтық жүйелердің қайнар 
көздері мен нормативтік базалары 
ерекшеліктерін; маңызды  құқықтық 
институттар  сипаттамасын; негізгі 

ғылыми талдау әдістерін.  
Қолдана білуі керек: өздерінің 
білімдерін тәжірибеде қолдана 
білуге.  
Меңгеруі керек: негізгі әдеби 
еттермен жұмыс істеуге үйренуге; 



құқықтық жүйелермен, олардың 
қайнар көздері мен маңызды құқықтық 

институттары қызметімен 
салыстырмалы түрде танысу. Пәннің 

міндеті: заманауи құқықтық жүйелерді 
кешенді зерттеуге үйрету; шетелдік 
құқықтық жүйелердің негізгі 
қағидалары мен құрылымын зерттеу; 
негізгі құқықтық жүйелерге 
салыстырмалы талдау жасау және 

оның әдістері мен әдістемесін игеруге. 

қазіргі заманғы әр түрлі қоғамдық 
саяси құбылыстарды өзіндік талдай 

білуге. 
 

31 Адам құқықтары 
мен бостандық 
тарын 
халықаралық-
құқықтық қорғау  

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. 

Адам құқығы көзқарастары 
тарихы,  адам құқығы 
тарихы кезеңдері; адам 
құқығын қорғаудың қазіргі  
үлгісі, адам құқығын 
қорғаудың халықаралық 
тәжірибесі. 

3 5 Шет елдер  
мемлекеті 
мен құқығы 
тарихы,  
Саяси-
құқықтық 
ілімдер 

тарихы 
 

ҚР азаматтық 
іс жұргізу 
құқығы 
ҚР қылмыстық 
іс жүргізу 
құқығы 
Мемлекет және 

құқық 
теориясы 
мәселелері 
 

Демократиялық үрдістер мен 
азаматтық қоғамды қалыптастыруға 
қабілетті жастарды тәрбиелеу; басқа 
адамның құқығын тану мен сыйлау, 
адамгершілік пен азаматтыққа және 
жалпы адами құндылықтардың 
артықшылықтарын тануға деген 

гуманистік ойды қалыптастыру. 

32 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. 
      Криминология ғылымы нақты 

қылмысты, оған тағайындалатын 
жазаны және қылмыстық 
жауаптылықты қылмыстық заң 
тұрғысынан зерттейтін отырып, 
сондай-ақ бұл ғылымы 
қылмыстылықты -  әлеуметтік 
құқықтық құбылыс ретінде жалпылама 

зерттейді. 
Сондай-ақ криминологияның 

мақсаттарының бірі болып: 
қылмыстылықтың себептері мен 
жағдайларын анықтап қана қоймай, 
оларды ғылыми тұрғыдан зерттеу 

Криминология түсінігі, 

пәні және 
жүйесі.Қылмыстылық және 
оның әлеуметтік құқықтық 
мәні.Қылмыстылық 
себептері туралы жалпы 
ілім.Қылмыскердің тұлғасы 
және қылмыстық  мінез-
құлық механизмі.Зорлық 

қылмыстары мен 
бұзақылықтың 
криминологиялық 
сипаттамасы және 
профилактикасы.Рецидивті
к қылмыстылықтың 
криминологиялық 
сипаттамасы және 
профилактикасы.Кәсіпқой 

қылмыстылықтың 
криминологиялық 
сипаттамасы және 
профилактикасы.Ұйымдасқ
ан қылмыстылықтың 
криминологиялық 

3 6 «Криминолог

ия» курсына 
дейін 
жүргізілетін 
пәндер: ҚР-
ның 
Конституция
лық құқығы, 
ҚР-ның 

Мемлекет 
және құқық 
териясы, Рим 
құқығы, Сот 
билігі жүйесі, 
ҚР-ның 
Құқыққорғау 
органдары, 
ҚР-ның 

Қылмыстық 
құқығы 
жалпы бөлімі 
және ерекше 
бөлімі. 

«Криминологи

я» курсынан 
кейін 
оқылатын 
пәндер: 
Құқықтық 
статистика 
негіздері, ҚР-
ның 

Қылмыстық-
атқару құқығы, 
Заң 
психологиясы, 
Криминалисти
ка, 
Қылмыстарды 
саралаудың 
теориялық 

негіздері және 
осы пәндерге 
теориялық база 
болып 
табылатын т.б. 
қылмыстық-

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. 
 Криминология пәнін оқу арқылы 
студент қылмыстылықтың деңгейі, 
жай күйі, құрылымына талдау жасау, 
оған баға беру, қылмыстылықтың 

қарқынын анықтау, 
қылмыстанушылық болжамдар 
жасау, жоспарлау әдіс тәсілдерін 

меңгеруге  тиісті. 
Сонымен қатар білім алушы о 
қылмыстылықтың табиғаты туралы, 



болып табылады және де 
қылмыстылықтың алдын-алуға, 

қылмыскерлердің типологиясын, 
олардың жасаған қылмыстарының 
механизімін, қылмыстардың көп 
тарлаған түрлерін анықтауға, солармен 
күресудегі нақты тиімді шараларды 
анықтауға бағытталған негізгі 
ұсыныстарды жасау болып табылады.  

сипаттамасы және 
профилактикасы.Экономик

алық қылмыстылыққа 
криминологиялық 
сипаттама.Әйел 
қылмыстылығының 
криминологиялық 
сипаттамасы және 
профилактикасы.Кәмелетке 
толмағандар 

қылмыстылығының 
криминологиялық 
сипаттамасы және 
профилактикасы.Қылмысты
лықтың деңгейіне 
сипаттама жасау. Қазіргі 
қылмыстылық жағдайы 

құқықтық 
ғылымдар 

циклындағы 
пәндер   

оның пайда болу ерекшелігі туралы, 
қылмыскер тұлғанығ ерекшелігі, 

оның қылмысты ортамен байланысы, 
қарым-қатынасы туралы 
мәліметтерді зерттей алуы қажет. 
Сондай-ақ білім алушы меңгеруі 
керек: берілген тапсырма бойынша 
криминологиялық зерттеу 
бағдарламаларын жасай алуы, 
қылмыстылық туралы, оның 

криминогенділік даму үрдісі және 
сонымен байланысты 
криминологиялық маңызды 
факторлар болып табылатын әртүрлі 
мәліметтерді жинастырып, іріктеп, 
саралай, ғылыми болжай білуі 

керек. 

33 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. 
Оқудың пәнi болып қорғау қызметін 
жүзеге асыратын жекелеген органдар 
туралы мағұлмат беру.  ҚР құқық 
қорғау органдарының өкiлеттiлiгi мен 
құрамын талқылау. ҚР құқық қорғау 
органдары жайлы мүмкiндiгiнше 
нақты және толық мағлұмат беру. 

Заң психологиясы пән 

ретінде жалпы бөлімінде, 
пәні, жүйесі, тарихы, 
әдістері, басқа да ғылыми 
пәндермен байланысы, 
сонымен қатар жалпы және 
әлеуметтік психологияның 
негізі баяндалып 
қарастырылса, құқықтық 

психология, қылмыскер 
психологиясы, криминалды 
психология, тергеу 
әрекеттері психологиясы, 
сонымен қатар сот 
процесінің психологиясын 
жекелеп арнайы бөлімдерге 
бөле отырып оқытылады. 

Сотқа дейінгі іс жүргізу 
жүргізу барысында 
қылмыскермен 
қолданылатын айла-
тәсілдерді табу, тергеушінің 
қызметі және де жалпы 
психологиялық мән-
жайларды ескере отырып, 

заң психологиясын оқыту.  
 

3 6 Мемлекет 

және құқық 
теориясы,  ҚР 
Қонституция
лық құқығы. 

ҚР қылмыстық 

іс жүргізу 
құқығы,  ҚР 
Прокурорлық 
қадағалау. 
 

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. 
Заң психологиясы пәнін  

оқыту нәтижесінде студент  
құқықтық қатынас субъектілерінің 
құқықтық маңызы бар  әрекеттер 
жасаудағы психологиялық  
механизмдерін  білуі  керек; 

Құзыреттілік: Құқық қорғау 

органдары пәнінің зерттеу шеңберіне 
кіретін құқық қорғау органдары 
қызметкерлерінің құқықтық 
жағдайы, қызмет барысында 
қолданылатын заңнамаларды, 
бағдарламалардың жетілдірілген 
әдістемелерін қолдану шеңберін 
арттыру. Теория мен тәжірибенің 

өзара байланысын, құқық қорғау 
органдарының ара жігін ажырату 
формаларын, нормативтік құқықтық 
актімен салыстыра отырып 
құзыреттерін, олардың құқықтық 
жағдайын айқындау. 



 

34 Виктимология/ 
Виктимология/    

Виктимология криминологияның 
саласы ретіндегі төмендегідей 
құбылыстарды зерттеу мақсатын 
көздейді: 
қылмыс құрбандарының моральдық-
психологиялық және әлеуметтік 
сипаттамалары (қандай қасиеттеріне 
қарай адам жәбірленушіге айналды?); 

қылмыскер мен жәбірленушіні 
байланыстыратын қатынас (бұл 
қатынастар қылмыстың жағдайын 
туғызуға қаншалықты әсер етті?); 
қылмыстың алдындағы және қылмыс  
үстіндегі ситуация (жәбірленушінің 
әрекеті не әрекетсіздігі қылмысқа 
қаншалықты ықпал етеді?); 
 құрбанның қылмыстан кейінгі мінез-

құлқы (құқық қорғау органдарына 
жүгінді ме, әлде ақиқатты анықтауға 
кедергі келтірді ме?); 

    тәжірибелік сипаттағы шаралар 
(жәбірленушілердің қорғану 
мүмкіндіктері қандай?); 

қылмыс арқылы келтірілген 
зардаптың орнын толтыру жолдары. 

Виктимологияның 
негізгі мәселелері. 
Виктимологияның жалпы 
сипаттамасы. Қылмыс 
құрбандарының жіктелуі, 
түрлері және олардың 
виктимділігінің құрылымы. 
Қылмыстық мінез-қлықтың 

психологиясы. Қызба 
қандылықпен, 
шыдамсыздықпен жүзеге 
асатын қылмыстық мінез-
құлықтың ерекшелігінің 
психологиялық құрылымы. 
Қылмыскер тұлғаның ерікті 
түрде жүзеге асатын 
қылмыстық мінез-

құлқының қылмыстық 
әрекеттер элементі 
құрылымының 
психологиялық мазмұнына 
салыстырмалы анализ 
жасау. Қылмыс істеу 
барысындағ ниет пен 
мақсат. Виктимологияның 

табиғаты.Криминалды 
виктимологияның пайда 
болу, даму ерекшеліктері 
мен міндеттерін зерттеу.  
Қылмыс құрбандарын 
моральдық, 
адамгершіліктік-
психикалық, имандылық 

критерийлері бойынша 
жіктеу. Қылмыс 
құрбандарының барлығына 
тән мінез-құлықтық 
ерекшеліктеріндегі ортақ 
белгілеріне сипаттама беру.  

3 6 «Виктимолог
ия» курсына 
дейін 
жүргізілетін 
пәндер: 
ҚР-ның 
Конституция
лық құқығы, 

ҚР-ның 
Мемлекет 
және құқық 
териясы, Рим 
құқығы, Сот 
билігі жүйесі, 
ҚР-ның 
Құқыққорғау 
органдары, 

ҚР-ның 
Қылмыстық 
құқығы 
жалпы бөлімі 
және ерекше 
бөлімі. 

«Виктимологи
я» курсынан 
кейін 
оқылатын 
пәндер: 
Құқықтық 
статистика 
негіздері, ҚР-

ның 
Қылмыстық-
атқару құқығы, 
Заң 
психологиясы, 
Криминалисти
ка, 
Қылмыстарды 
саралаудың 

теориялық 
негіздері және 
осы пәндерге 
теориялық база 
болып 
табылатын т.б. 
қылмыстық-
құқықтық 

ғылымдар 
циклындағы 
пәндер   

«Виктимология» курсын оқу 
барсында білім алушы білуі 

тиіс:криминалдық виктимология 
немесе криминологиядағы 
виктимология (қылмыс құрбандарын 
зерттейтін сала) екендігін. 

Студент меңгеруге 
тиісті:травмалдық виктимология – 

криминалдық емес травмотизмді 
зерттейтін сала екендігін;  
    психиатриялық виктимология – 
психикалық ауытқығандарды 
олардың өздері қосқан үлесті ескере 
отырып, зерттейтін сала екендігін;  
    катастрофалардың, экологиялық 
және табиғи апаттардың 
виктимологиясын білуі. 

Құзіреттілік:техникалық қауіпсіздік 
виктимологиясы (еңбек қауіпсіздігін, 
өрт қауіпсіздігін т.б. бұзумен 
байланысты виктимдік мінез-
құлықты зерттейтін сала) екендігін;  
    саяси жүйе виктимологиясын, яғни 
саяси жүйе құрбандарын зерттеу 
керектігін;  

    құрбандардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз етудің бағдарламалары 
мен шаралары, виктимологиялық 
профилактиканың жүйесін 
ұйымдастыру бағыттарын. 
 

35 Соттық 
медицина 

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 

Сот медицинасының 
теориялық және 

процессуальдық негіздері; 
Механикалық зақымдардың 
сот-медициналық 
сараптамасы; Биіктіктен 
және тұрған жағдайда 
құлау; Көліктік жарақат; 

3 5 Криминалист
ика, 

Қылмыстық 
құқық, 
Қылмыстық 
іс жүргізу 
құқығы. 

Сот 
сараптамасы, 

Соттық 
дәлелдеу 
теориясы, 
Прокурорлық 
қадағалау. 

Осы тұрғыда студенттер 
медициналық және биологиялық 

сипаттағы сұрақтарды, қылмыстық 
және азаматтық істерді тергеумен сот 
тәжірибесінде қажеттіліктеріне 
сәйкес оқып үйрену қажет. 
Студент білуі:Соттық медицина пәні 
бойынша сот медицинасында жиі 



табылады. 
Соттық медицина пәннің негізгі 

міндеттері – сот медицинасында жиі 
кездесетін – тірі адамдарды 
куәландыру: денсаулыққа келтірген 
зиянның ауырлығы,  денсаулықтың 
жағдайы, жыныс қылмысы, жасанды 
және жалған аурулар мен 
жарақаттарды анықтайды 

Оттегінің жетіспеуінен 
болатын денсаулықтың 

бұзылуы және өлім;  
Физикалық факторлардың 
әсерінен болатын 
денсаулықтың бұзылуы 
және өлім; Өліктің сот 
медициналық сараптамасы; 
Тірі адамдарға сот 
медициналық сараптама 

(жәбірленушілерге, 
күдіктілерге, 
айыпталушыларға); 
 
 

кездесетін – тірі адамдарды 
куәландыру; денсаулыққа келтірген 

зиянның ауырлығы,  денсаулықтың 
жағдайы, жыныс қылмысы, жасанды 
және жалған аурулар мен 
жарақаттарды анықтауды,  
Студент меңгеруі тиіс: Сот  және 
құқық қорғау органдары, және 
денсаулық сақтау саласында 
қойылатын талаптарды, денсаулық 

сақтау саласында қойылатын 
талаптарды, медицина – 
биологиялық мәселелерді меңгеруі 
керек. 
Құзыреттілік: Сот-тергеу 
тәжірибесі бұрын және болашақта 
заңгерлердің сот медицинасы 
негіздерін оқып, білу қажеттілігін 

дәлелдейді. Олар жиі апат болған 
жерді және мәйітті қарауды жүргізу, 
шығу тегі биологиялық заттық 
дәлелдемелерді дер кезінде анықтап,  
алып және сараптамаға жіберу, 
өлімнің туу уақытын анықтау, есі 
дұрыстық. 

36 Соттық 

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. 

Соттық психиатрия пәннің негізгі 
міндеттері –сот психиатриясы 
бойынша жиі кездесетін – психикалық 
бұзылудың белгілерін анықтау, 
шизофрения, эпилепсия, олигофрения, 
алкоголизм, психопатияларды, 
кәмелетке толмағандардың 
психикалық бұзылуының негізгі 

нысандарын сот психиатриялық 
тұрғыдан  қарастырады. 

Сот психиатриясының сот 

ісін жүргізу мен 
ұйымдастыру негіздері 
Психикалық ауру туралы 
жалпы түсінік 
Жалпы психопатология 
негіздері. Психикалық             
бұзылудың 
симптомологиясы; 

Эндогендік, экзогенді 
психикалық аурулар; 
Ақылдың дамуының тума 
патологиясы — 
олигофрения; Алкоголизм. 
Психоактивті заттарды 
пайдалану салдарынан 
психикалық бұзылу 

(нашақорлық, 
токсикомания); Психопатия 
Психикалық әрекеттің 
уакытша бұзылуы 
 
 

3 5 Криминалист

ика, 
Қылмыстық 
құқық, 
Қылмыстық 
іс жүргізу 
құқығы. 

Сот 

сараптамасы, 
Соттық 
дәлелдеу 
теориясы, 
Прокурорлық 
қадағалау. 

Студент білуі:Соттық психиатрия 

пәні бойынша сот сот психиатриясы 
бойынша жиі кездесетін – 
психикалық бұзылудың белгілерін 
анықтау, шизофрения, эпилепсия, 
олигофрения, алкоголизм, 
психопатияларды, кәмелетке 
толмағандардың психикалық 
бұзылуының негізгі нысандарын сот 

психиатриялық тұрғыдан  бағалауды. 
Студент меңгеруі тиіс: Сот  және 
құқық қорғау органдары, және 
денсаулық сақтау саласында 
қойылатын талаптарды, психикалық 
бұзылуды анықтау және  денсаулық 
сақтау саласында қойылатын 
талаптарды, медицина – 

биологиялық мәселелерді меңгеруі 
керек. 
Құзыреттілік: Сот-тергеу 
тәжірибесі бұрын және болашақта 
заңгерлердің сот психиатриясы 
негіздерін оқып, білу қажеттілігін 



 дәлелдейді. Есі дұрыстық, 
психикалық ауруларға шалдығу 

салдары, дәрежесін анықтай отырып,  
сот психиатрия сарапшысына 
сұрақтарды дұрыс қою,  сот 
психиатрия қорытындысының 
сапалығын және толықтығын бағалау 
үшін қажет.  

37 Сот медицина-

сының арнайы 
білім институ-ты 
/Институт 
специальных 
знании в 
судебной 
медицине 

Қазіргі кезде, қылмыстық сот 

өндірісінде арнайы  білімдерді 
пайдалану үлкен мағынаға ие болып 
отыр. Ол өз кезегінде дәлелдемелердің 
қайнар көздерін кеңейтуге, тергеудің 
сапасын арттыруға және қылмыстық, 
азаматтық және әкімшілік істерді 
қарауда жедел жәрдем көрсетуге, іс 
бойынша дәлелдемелердің ғылыми-
әдістемелік деңгейін жоғарылатуға   

әсер етеді. Сот медицина 
тәжірибесінде пайдаланылатын зерттеу 
әдістері мен тәсілдерінің санының 
барған сайын көбейе  түсуі неғұрлым 
тереңірек негізделген және объективті 
қорытындылар беруге мүмкіндік 
туғызып отыр. Сот медицинасы 
құқықтық және медицина 

ғылымдарының, сот әділдігі және 
заңдылықтың талаптарында 
қолданылатын, биология және 
жаратылыстанудыңәртүрлі 
мәселелерін зерттейді және өңдейді.  

Сот медицинасында зерттеу 

объектілері болып, тірі 
тұлғалар, мәйіттер, заттық 
дәлелдемелер, қылмыстық 
және азаматтық істердің 
материалдары табылады. 

3 5 Криминалист

ика; 
Қылмыстық 
құқық; Сот 
психиатриясы
; ҚР 
Қылмыстық 
іс жүргізу 
құқығы 

Сот 

дәлелдемелер 
теориясы; 
Криминология; 
Қылмыстық 
құқық; 
Прокурорлық 
қадағалау; 
Құқық қорғау 
органдары.Сот 

сараптамасы 

Арнайы зерттеулердің нәтижелерін 

пайдалану тәжірибесі және оның 
ғылыми, әдістемелік негіздерін 
көрсету. Сот медицина 
тәжірибесінде пайдаланылатын 
зерттеу әдістері мен тәсілдерінің 
санының барған сайын көбейе  түсуі 
неғұрлым тереңірек негізделген және 
объективті қорытындылар беруге 
мүмкіндік туғызып отырғандықтан 

оқыту қажеттілігі туындап отыр. 
Студент білуі: Сот медицинадағы 
арнайы білімдер институты пәні 
бойынша зерттеу әдістері мен 
тәсілдерін, сот-медициналық 
сараптамалардың қорытындыларын 
бағалай білу керек. 
Студенттің жасай білуі: Алынған 

білімдерді тәжірибелік қолданудың 
алғы шарты болып, тәжірибеде 
қолдана білу және олардың 
нәтижелерін пайдалану, кешенді 
зерттеулерді жүргізу және зерттеу 
мәселелерін қолдану табылады. 
Студент меңгеруі тиіс: Сот  және 
құқық қорғау органдары, және 

денсаулық сақтау саласында 
қойылатын талаптарды, медицина- 
биологиялық мәселелерді меңгеруі 
керек. 
Құзыреттілік: Сот-тергеу 
тәжірибесі бұрын және болашақта 
заңгерлердің сот медицинасы 
негіздерін оқып, білу қажеттілігін 

дәлелдейді. Сараптама  
қорытындысының сапалығын және 
толықтығын бағалауға бағытталған 
бағдарламалардың жетілдірілген 
түрлерін қолдану шеңберін арттыру. 

38 Азаматтық-іс «Азаматтық іс жүргізу құжаттарын Азаматтық істер бойынша 3 6 ҚР азамат Аралық сот Студент білу керек: ҚР азаматтық  іс 



жүргізу 
құжаттарын 

құрастыру 
практикумы/  
Практикум по 
составлению 
гражданско-
процессауль ных 
документов/ 

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.        

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. 

тық іс 
жүргізу 

құқығы, 
Азаматтық 
құқық, 
Азаматтық іс 
жүргізу дегі 
адвокат, 
азаматтық 
істер бойын 

ша атқару шы 
лық іс 
жүргізу 

және 
халықаралық 

коммерция лық 
төрелік 

жүргізу заңнамасын тәжірибеде 
азаматтық іс жүргізуде тиімді 

пайдалана отырып, қағидаларын 
сақтауды; 
Студент жасауы керек: азаматтық іс 
жүргізу құжаттарын жасай білуі 
қажет. 

39 Қылмыстық-іс 
жүргізу 
құжаттарын 
құрастыру 
практикумы/  

Практикум по 
составлению 
уголовно-
процессауль 
ных документов  

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.  

Осы арнайы курстың міндеті 
стундеттердің алдын-ала тергеу 

процесуалдық актілері тұралы 
білімдерінің көлемін елеулі кеңейтіп, 
және оларды толтыру методикасын 
менгеру болып табылады. 

Қылмыстық іс жүргізу 
құжататамаларының 
практикумы студенттерге 
алдын- ала тергеудің 
алдына қойған міндеттерін 

шешу үшін қылмыстық іс 
жүргізу актілерінің өте 
маңызды екенін және әр бір 
іс жүргізу әрекеттер мен 
шешімдері дұрыс 
толтырудың өте 
маңыздызды екндігін 
туралы сенімді 

қалыптастыру болып 
табылады. Арнайы курсты 
оқу барысында студенттер 
процесуалдық іс- әрекеттің 
мазмұны мен нысанының 
және оларды беітудің бір 
тұтастығын жақсы менгеруі 
тиіс. Процесуалдық актінің 

сапалығы процесуалдық іс 
әрекеттің мазмұны мен 
белгіленеді. 

3 6 Пререквизитт
ер: 
қылмыстық 
құқық, 
қылмыстық 

процес, 
криминалист
и, жедел 
іздестірқызме
т, сот 
экспертологи
ясы. 
 

Постреквизитт
ер: 
қылмыстарды 
тергеудің 
әдістемесі, 

қылмыстардың 
жекелеген 
түрлерін 
тергеуді 
ұйымдастыру 
 

Күтілетін нәтижелер: 
қылмыстық іс жүргізу органдарының 
қыземтін ұйымдастыру негіздері 
туралы жалпы түсінігі болуға; 
негізгі және қосымша әдебиеттерді 

тауып, және оны қолдана білуге; 
республикалық қолданылып жүрген 
заңдарға енгізілген өзгертулер мен 
толықтыруларды және жаңа 
нормативтік-құқықтық актілерді 
оқып білуге; 
Қазақстандағы болып жатқан 
мемлкеттік-құқықтық мән-жайларға 

объективті түрде баға беруге; 

оқу барысында студенттер 
процесуалдық іс- әрекеттің мазмұны 
мен нысанының және оларды 
беітудің бір тұтастығын жақсы 

менгеруі тиіс. 
Құзыреттілік:қылмыстық іс жүргізу 
актілерінің өте маңызды екенін және 

әр бір іс жүргізу әрекеттер мен 
шешімдері дұрыс толтырудың өте 
маңыздызды екндігін туралы сенімді 
қалыптастыру болып табылады. 
Арнайы курсты оқу барысында 
студенттер процесуалдық іс- 
әрекеттің мазмұны мен нысанының 
және оларды беітудің бір тұтастығын 

жақсы менгеруі тиіс. 

40 Соттық іс 
жүргізу 

Жоғары оқу органдарының заң 
факультеттерінің студенттеріне 
қылмыстық процесте жеке адамның 
құқықтарын қорғаудағы сот 
қызметінің негізгі қағидаларын, 

Сот жүйесінің, сот билігі 
мен сот әділдігінің 
ұғымдары, олардың ара-
қатынасы. Аудандық және 
оған теңестірілген соттар, 

3 6 Пререквизитт
ер: 
қылмыстық 
құқық, 
қылмыстық 

Постреквизитт
ер: 
қылмыстарды 
тергеудің 
әдістемесі, 

ҚР азаматтардың құқықтары мен 
бостандығын қорғаудағы сот 
жүйесінің орны мен маңызы туралы 
жан-жақты мәлімет алу. Бұзылған 
құқықтарды қалпына келтіруде сот 



азаматтардың білікті заң көмегін алу 
құқығын қамтамасыз етуге 

соторгандарының маңызды орнын, 
жеке және заңды тұлғаларға сот 
құқығын қамтамасыз етудегі сот 
жүйесінің орны мен заңдылықты 
сақтау мен нығайтудағы ереше 
маңыздылығын оқып үйрену. 

өкілеттіктері. Облыстық 
және оған теңестірілген 

соттар, олардың 
өкілеттіктері. ҚР Жоғарғы 
соты және оның 
өкілеттіктері. Судьяның 
құқықтық жағдайы мен 
мәртебесі.  Судьялардың 
тәртіптік жауапкершілігі 
және оларды қамтамасыз 

ету және әлеуметтік 
қамсыздандыру. 

процес, 
криминалист

и, жедел 
іздестірқызме
т, сот 
экспертологи
ясы. 
 

қылмыстардың 
жекелеген 

түрлерін 
тергеуді 
ұйымдастыру 
 

жүйесі мен сот сатыларының алатын 
орнын, әрбір сот сатыларында іс 

жүргізудің ерекшеліктері мен 
маңыздылығын игеру.   
Студент білуі: ҚР сот органдарының 
адам мен азаматтың құқығы мен 
бостандығын қорғаудағы сот 
органдарының алатын ерекше орны 
мен маңызын, сот жүйесі мен 
оныңсатыларын, судьялардың 

құқықтық мәртебесін білуі керек. 

Студенттің жасай білуі:   
тәжірибелік міндеттерді шешу 
барысында заңдарды талдай және 
таңдау білуі арқылы сот органдары 
шығаратын актілердің жобаларын 
жасай білуі қажет. 
Студент меңгеруі тиіс: құқықтық 

нормаларды талдау және таңдау, 
сондай-ақ құрылымдық-логикалық 
схемаларды жасап меңгеру. 
Құзыреттілік: құқыққолдану және 
оның шегі тұрғысында ҚР сот 
органдарының алатын орны мен 
рөлін айқындау. 

41 Қазақстан 

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

ҚР Тұрғын үй заңнамасы ілімдерін 

қалыптастыру.  Тұрғын үй құқығының 
түсінігі; ҚР тұрғын үй заңнамасы; 
тұрғын үй қорлары, тұрғын үй 
қорларының жіктелінуі; тұрғын үй 
жайларды беру; тұрғын үйге (пәтерге) 
меншік құқығы; тұрғын үй жайларын 
жалға беру; тұрғын үй жайларын 
жалдау шарты; тұрғын үй жайларын 

ауыстыру; қосалқы жалға беру 
(субаренда); тұрғын үй құрылыс 
кооперативтеріндегі тұрғын үй 
жайларды пайдалану; қызметтік 
тұрғын үй жайлар мен жатақханаларды 
пайдалану. 

ҚР тұрғын үй заңнамасы; 

тұрғын үй қорлары, тұрғын 
үй қорларының жіктелінуі; 
тұрғын үй жайларды беру; 
тұрғын үйге (пәтерге) 
меншік құқығы; тұрғын үй 
жайларын жалға беру; 
тұрғын үй жайларын 
жалдау шарты; тұрғын үй 

жайларын ауыстыру; 
қосалқы жалға беру 
(субаренда); тұрғын үй 
құрылыс 
кооперативтеріндегі тұрғын 
үй жайларды пайдалану; 
қызметтік тұрғын үй 
жайлар мен 

жатақханаларды пайдалану 

3 5 «ҚР 

Азаматтық 
құқығы», «ҚР 
Отбасы 
құқығы», 
«Мемлекет 
және құқық 
теориясы» 

«ҚР 

Адвокатура 
сы», «ҚР 
Нотариаты», 
«Прокурор лық 
қадағалау» 

Күтілетін нәтижелер: Қазақстан 

Республикасындағы тұрғын үй 
заңнамасын меңгеру; ағымдағы 
жағдайларды саралай білу мен оны 
шешудің басым бағыттарын көру, 
қандай да бір тұрғын үй 
бағдарламаларын жүзеге асыруға 
теориялық білімін қолдану мен мүмкін 
болатын салдарларын алдын ала көре 

білу, пайда болған өзгерістерге 
бейімделу қабілетінің болуы; 
құқықтық сипатттағы құжаттар 
құрастыра білу, заңдық сипаттағы 
құжаттарға құқықтық сараптама 
жасауды жүзеге асыру мен заңнамаға 
сәйкес білікті заң қорытындысын 
қабылдау. 

42 Қазақстан 
Республикасы 
ның отбасы 
құқығы/ 
Семейное право 

Отбасы құқығы неке, некеге тұру 
тәртіптері және шарттары, некені 
тоқтату тәртіптері, некені жарамсыз 
деп тану және оның салдарлары 
туралы; ерлі-зайыптылардың мүлкінің 

Отбасы құқығының түсінігі, 
реттеу пәні және әдісі 
туралы отбасылық-
құқықтық қатынастар 
туралы, отбасы 

3 5 ҚР 
Азаматтық 
құқығы 
(жалпы 
бөлім) 

ҚР шарттық 
құқығы 

Неке, некеге тұру тәртіптері және 
шарттары, некені тоқтату тәртіптері; 
әкелікті, аналықты 
анықтау;балалардың, ата-аналардың 
құқықтары мен міндеттері жөнінде 



Республики 
Казахстан 

заңдық және шарттық режимі, олардың 
мүлкінен ақы өндіріп алу туралы; 

балалардың, отбасының өзге мүшелері 
арасындағы алименттік міндеттемелер 
туралы мағлұматтар береді 

заңнамасының құрамы және 
олардың әрекет етуі туралы, 

ерлі-зайыптылардың ортақ 
бірлескен және бөлек 
меншігі туралы, алименттік 
міндеттемелер туралы, 
азаматтық хал актілерін 
тіркеу тәртібі туралы 

және т.б туралы мәліметтер білулері 
қажет.  

 
Неке-отбасы заңнамасының 
нормаларын жекелеген өмірлік 
жағдайларға қолдануды уйренеді 

43 Қазақстан 

Республикасыны
ң кәсіпкерлік 
құқығы 

Пәнді оқудың мақсаты болып 

кәсіпкерлік құқықты реттейтін 
нормалар жиынтығын білу. 
Кәсіпкерлердің құқықтық жағдайын , 
кәсіпкерлікті жүзеге асырудың 
түрелерін , кәсіпкерлік мақсатының 
түсінігін және кәсіпкерлік құқықты 
реттейтін заңдық актілермен 
таныстыру. Сонымен қоса 
кәсіпкерлердің құқықтық режимін 

қарастыру. Практикалық сабақ 
барысында студенттерге кәсіпкерлік 
құқықты реттейтін құжат түрлерін 
құрастыруды үйрету . 

Кәсіпкерлік құқық жүйесін 

және олардың қайнар 
көздері, ҚР қолданыстағы 
кәсіпкер лік құқықты 
реттейтін заңдар, 
кәсіпкерлік құқық 
субъектілері;  
ксәіпкердің жауапкершілік 
түрлері;  
кәсіпкерлікті тіркеу және 

таратылу барысында құжат; 
кәсіпкерліқ қызмет 
барысыдағы шарттар. 
 

3 5 ҚР 

Азаматтық 
құқығы 
(жалпы 
бөлім) 

ҚР шарттық 

құқығы 

Пәнді оқу барысында студент 

міндетті білуге: кәсіпкерлік құқық 
жүйесін және олардың қайнар 
көздерін, ҚР қолданыс тағы 
кәсіпкерлік құқықты реттейтін 
заңдарды білу, кәсіпкерлік құқық 
субъектілерін білу; заңды 
қамтамасыз етуге талдау жасау; 
 - кәсіпкерлікті тіркеу және таратылу 
барысында құжат түрлерін 

құрастыра білу;  
- кәсіпкерліқ қызмет барысыда 
шарттарды құрастыра білу,  
 - кәсіпкерлік құқық мүшелері 
банкрот болып жарияланғанда 
қолданылатын заңдық құжат 
түрлерін құрастра білу; 
- тұтынушылардың құқығын 

қорғайтын заңдық нормаларды 
пайдалану.  
Құзыретті болу : 

 Кәсіпкерлік қызметті жүезеге 
асырудың себептерін , жағдайларын 
білу;  

 Өзінің кәсіби қызмет кезінде 
нормативтік құқықтық актілерін 
қоладан білу;  
кәсіби қызметті жүзеге асыруда 

құқықтық санасын, құқықтық ойлау 
мен құқықтық мәдениетін 

44 Атқару өндірісі Атқару өндірісінің міндеті «Қазақстан 
Республикасының атқарушылық іс 
жүргізу және сот орындаушыларының 
мәртебесі туралы» заңына сәйкес 
азаматтық және әкімшілік істер 
бойынша сот шешімдері, қаулылар, 

және ұйғарымдар, мүліктік өндіруге 
қатысты қылмыстық істер бойынша 
қаулылар мен үкімдер, сонымен қатар 
басқа да органдардың қаулылары 

Атқарушылық өндірісті 
қозғау; сот  орындаушы 
сының  
мәжбүрлеп орындауға 
дайындалуы; борышқорға 
мемлекеттік мәжбүрлеу 

шараларын қолдану; 
сот орындау шысының  
әрекетіне шағымдану. 
 

3 6 ҚР 
Азаматтық 
құқығы 
(жалпы 
бөлім) 

ҚР шарттық 
құқығы 

 «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 



негізінде берілетін атқару құжаттарын 
міндетті және уақытында орындау 

болып табылады. 

қаулылары негізінде берілетін атқару 
құжаттарын тәжірибе де қолдана 

білу 

45 Прокурорлық 
қадағалау 

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. 
Студенттердің прокуратураны 
ұйымдастырудың және оның 
қызметінің принциптері, прокуратура 
органдарының жүйесін толық әрі 
кешенді түрде зерттеу болып 
табылады. 

 

Прокурорлық қадағалау  
курсының пәні және  
жүйесі. Прокурорлық 
қадағалаудың мақсаттары 
мен міндеттері. Қазақстан 
Республикасы прокуратура 

органдарының жүйесі. 
Прокуратура органдарында 
лауазымға тағайындалатын 
прокурорлар мен 
қызметкерлерге қойылатын 
талаптар. Прокуратура 
органдарының сотта 
мемлекет мүддесін 
білдіруінің маңызы және 

негізгі қағидаттары. 

3 6 Пререквизитт
ер: 
қылмыстық 
құқық, 
қылмыстық 
процес, 

криминалист
и, жедел 
іздестірқызме
т, сот 
экспертологи
ясы.  
 

ҚР Азаматтық 
құқық, ҚР 
Қылмыстық 
құқық, ҚР 
Әкімшілік 
құқық, Сот 

шешендігі.  
 

Прокурорлық қадағалаудың мәні 
мен ерекшелігін анықтау ғана емес, 
сонымен қатар студенттерді 
прокурорлық қадағалауды жүзеге 
асыру әдістерімен, заңдылықты 
бұзушылықта алдын-ала ескерту 

нысандарымен таныстыру. 
Студенттердің 
прокуратураоргандары туралы және 
прокурорлық қадағалау қызметінің 
мақсаты мен міндеті жайлы 
білімдерін жетілідіру және 
тәжірибелік қызметте қолдана білуге 
дайындау. 
Студент білуі:ҚР прокуратура 

органдарының жүйесі мен 
құрылымын, олардың өкілеттігін, Бас 
прокурордың, сондай-ақ облыстық 
және аудандық прокурорлардың 
құқықтық жағдайын, прокуратура 
органдарының құқық қорғау 
органдары жүйесінде алатын орны 
мен рөлін білуі тиіс. 

Студенттің жасай білуі:  
прокуратура органдарының 
құқықтық мәртебесі мен қызметін 
айқындайтын заңнаманы қолдану 
арқылы прокуратураның заңдылыққа 
жоғарғы қадағалауды жүзеге 
асыратын  орган ретіндегі ерекше 
орнына, маңыздылығына талдау 

жасау.  
Студент меңгеруі тиіс: ҚР 
заңнамаларын талдап және сол заңға 
сәйкес тиісті норманы қолдана білуді 
меңгеруі тиіс. 
Құзыреттілік: Прокуратураның 
құрылымен, функциясын, 
прокуратора органдары қызметінің 

нетізгі бағыттарын, прокурорлық 
қадағалаудың формалары мен 
әдістеріне сәйкес келетін арнайы 
ғылыми әдебиеттерді зерттеу арқылы 
оның мемлекеттік органдар арасында 
алатын ерекше орнын айқындау. 



46 Прокурорлық 
қадағалау 

актілері 

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. 
Студенттердің прокуратураны 

ұйымдастырудың және оның 
қызметінің принциптері, прокуратура 
органдары шығаратын актілерін  толық 
әрі кешенді түрде зерттеу болып 
табылады. 
 

Прокуратураның құқықтық 
актілерінің ұғымы және 

жүйесі. Наразылық. Қаулы. 
Санкция. Нұсқау. Өтініш. 
Ұйғарым. Ұсыныс. Алдын 
ала ескерту. Үндеу. Заңды 
түсіндіру. Прокурордың 
құқықтық актілерін 
мәжбүрлеп орындату 
шаралары. Прокурордың 

қадағалау актілерін 
жариялау. 

3 6 Қылмыстық 
құқық, 

қылмыстық 
процес, 
криминалист
и, жедел 
іздестірқызме
т, сот 
экспертологи
ясы.  

 

ҚР Азаматтық 
құқық, ҚР 

Қылмыстық 
құқық, ҚР 
Әкімшілік 
құқық, Сот 
шешендігі.  
 

Прокурорлық қадағалаудың мәні 
мен ерекшелігін анықтау ғана емес, 

сонымен қатар студенттерді 
прокурорлық қадағалауды жүзеге 
асыру әдістерімен, заңдылықты 
бұзушылықта алдын-ала ескерту 
нысандарымен таныстыру. 
Студенттердің прокуратура 
органдары туралы және прокурорлық 
қадағалау қызметінің мақсаты мен 

міндеті жайлы білімдерін жетілідіру 
және тәжірибелік қызметте қолдана 
білуге дайындау. 
Студент білуі: прокурорлық әрекет 
ету актілерінің түсінігін, жүйесін 
және құрылымынғ сондай ақ 
олардың мәнін білуі тиіс.  
Студенттің жасай білуі: ҚР 

қолданыстағы заңдарын қолану 
арқылы прокурорлық әрекет ету 
актілерінің жобасын жасай білу.  
Студент меңгеруі тиіс: құқықтық 
нормаларды, сондай-ақ 
қолданыстағы прокуратраның 
ұйымдастырылуы мен қызметін 
реттейтін заңнаманы теориялық 
тұрғыдан меңгеру. 

Құзыреттілік: Прокуратураның 
құрылымен, функциясын, 
прокуратора органдары қызметінің 
нетізгі бағыттарын, прокурорлық 
қадағалаудың формалары мен 
әдістеріне сәйкес келетін арнайы 
ғылыми әдебиеттерді зерттеу арқылы 
оның мемлекеттік органдар арасында 

алатын ерекше орнын айқындау. 

47 Арбитраждық іс-
жүргізу/ 
Арбитражный 
процесс 

Арбитраждық іс жүргізуде 
кәсіпорындар, мекемелер, ұйымдарара
сындағы (мемлекетішілік), сондай-ақ 
мемлекеттер арасындағы дау-дамайды 
шешу тәсілі немесе арнайы ұйымы 
жүзеге асады. Курста екі жақ 

үшінші сотқа шағымданатын даулы 
істерді қарастыру тәсілі; үштік сот, 
мұнда экономикалық (азаматтық) 
дауларды делдал-сот (арбитр) шешеді. 
Аралық кірісу мемлекеттер 
арасындағы даулар мен 

Арбитраж дау шешу 
нысаны, құқық саласы және 
құқықтық ғылым ретінде, 
Мемлекеттік және 
беймемлекеттік арбитраж, 
Ішкі және халықаралық 

арбитраж, Арбитраждық 
келісімнің түсінігі, түрлері 
мен құқықтық табиғатын 
анықтап көрсетіңіз, 
 Арбитраждық келісім, 
Арбитраждық ескерту, 

3 6 ҚР 
Азаматтық 
құқығы 
(жалпы 
бөлім), 
Халықара 

лық құқық 

ҚР Адвокатура 
сы», «ҚР 
Нотариаты», 
«Прокурор лық 
қадағалау» 

Курсты тыңдау нәтижеінде 
студенттер халықаралық арбитраж 
қызметін реттеумен байланысты 
теориялық және тәжірибелік 
мәселелерін меңгеруге мүмкіндік 
беретін білімдер мен машықтарды 

қалыптастыру керек. 
 



келіспеушіліктерді сот 
процедураларын қолдана отырып 

бейбіт реттеу үшін қолға алынады. 
Халықаралық арбитражды 
ұйымдастыруға мемлекеттер келісімі 
(аралық жазба немесе ымыра, 
ымыралық ескертпе) негіздеме болады. 

Арбитраж құзіреті,  
Арбитраждық дау 

қарастырудың негізгі 
кезеңдері, Арбитраждық 
шешімді шығару, 
толықтыру және түзету 
процедурасы, Арбитраждық 
шығындарды өтеу түрлері.  

4 курс 

48 Халықаралық 
жеке құқық 
/Международное 
частное право 

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. 

Халықаралык жеке 
құқықтың түсінігі, 
Халықаралық жеке  
құқықтың қайнар көздері, 
Коллизиялық нормалар, 
Халықаралық нормаларды 
қолдану: негізгі құқықтық 
мәселелер 

негізгі құқықтық мәселелер, 
Халықаралық жеке 
құкықтын субъектілері, 
Халықаралық жеке 
құқыктағы  
заттық құқықтар, Сыртқы 
экономикалық мәмілелер, 
Жүктер мен жолаушыларды 

халықаралық тасымалдау, 
Халықаралық несие 
-есеп катынастары, 
Халықаралық жеке 
құқықтағы 
интеллектуалдық меншік, 
Халықаралық же 
ке құқықтағы неке 

-отбасы қатынастары, 
Халықаралық еңбек  
құқығы, Халықаралық 
азаматтық процесс 

3 7 ҚР 
конституциял
ық құқығы, 
шетелдердің 
конституциял
ық құқығы, 
саясаттану, 
адам құқығын 

халықаралық 
құқықтық 
қорғау 

Халықаралық 
шарттар 
құқығы, 
сыртқы 
қатынас 
құқығы. 

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. қатынастарды талай алатын 
болады 

49 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»  пәнінің 

1. Криминалистиканың 
теориялық және 
методологиялық негіздері. 
2. Криминалистикалық 

техника. 
3. Криминалистикалық 
тактика 
4. Қылмыстардың 
жекелеген тұрін тергеу 
әдістемесі. 
 

3 7 «Кримин
алистика» 
пәнін оқудың 
негізін 

қалаушы 
болып: 
студентердің 
материалдық 
және іс 
жүргізу 
құқықтарын, 

Сот 
экспертологияс
ы; 
Жедел-

іздестіру 
қызметі 
Сот 
медицинасы; 
Сот 
психиатриясы. 
Криминология; 

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. 

Студент меңгеруі тиіс:  
Қылымыстары ашу және тергеу 



мақсатыболып студенттерде  
қылмыстарды ашу, тергеу және алдын 

алуда криминалистік әдіс-тәсілдерді 
епті және дағдылы пайдалану туралы 
жүйелі білімнің қалыптасуы табылады.  

Оқу барысында алынған 
білімдерді тәжірибелік қолданудың 
алғы шарты болып 
криминалистиканың тоериялық 
ережелерін меңгеру табылады. 

Криминалистиканың негізгі теориялық 
және әдістемелік ережелері оның 
пәнін, объектісін, әдісте жүйесін 
анықтау арқылы ашып қарастырылған.  

«Криминалистика» пәнінің негізгі 
міндеттері болып криминалистика 
ұсынған техникалық және тактикалық 
тәсілдерді меңгеру табылады, олар өз 

кезегінде қылмыстық іс жүргізу 
заңында қарастырылған тергеу 
әрекеттерін ұйымдастыруға және 
жүргізуге, тергеу болжауларын 
ұсынуға және тексеруге, тактикалық 
тәсілдерді, нұсқауларды пайдалануға, 
процессуалдық әрекеттердің барысы 
мен нәтижесін дұрыс бекітуге 
мүмкіндік береді. 

 

сонымен 
қатар 

криминалист
иканың іргелі 
ережелерін, 
және де ҚР 
«Қазақстан 
Республикасы
ның сот-
сараптамалық 

қызметі 
туралы» 
заңы. 
 

Жедел-
іздестіру 

қызмет Сот 
медицинасы;  
Сот 
психиатриясы.  
Криминология. 
 

кезінде қолданатын тактикалық 
әдістерді, дәлелдемелерді табу, алу 

бекіту және зерттеудің жаңа 
әдістерін.Тәжрибеде пайдаланатың 
криминалистикалық зерттеулерді 
және дәстүрлі емес әдістерін қолдану 
амалдарын. 
Құзыреттілік:Кримимналистика 
шеңберіне кіретін құқық қорғау 
органдары қызметкерлерінің қызмет 

барысында қолданылатын 
заңнамаларды, бағдарламалардың 
жетілдірілген әдістемелерін қолдану 
шеңберін арттыру. Теория мен 
тәжірибенің өзара байланысын 
анықтау. 

50 Заманауи 
криминалисти 
калық ілім 

Заманауі криминалистикалық 
ілімдер пәнінің негізгі міндеттері 

болып криминалистика ұсынған жаңа 
техникалық және тактикалық 
тәсілдерді меңгеру табылады, олар өз 
кезегінде қылмыстық іс жүргізу 

заңында қарастырылған тергеу 
әрекеттерін ұйымдастыруға және 
жүргізуге, тергеу болжауларын 
ұсынуға және тексеруге, тактикалық 
тәсілдерді, нұсқауларды пайдалануға, 
процессуалдық әрекеттердің барысы 
мен нәтижесін дұрыс бекітуге және 
жаңа кримналистикалық әдістемелерді 

өндеп шығаруға мүмкіндік береді. 
 

1. Криминалистиканың 
пәні, әдістемесі және 
құрамына заманауи 
козқарастар.   
2.Криналистикалық ғылыми 
зерттеулердің дамуындагы 

негізгі бағыттары 
3.Криминалистиканың 
жалпы теориясы. Негізгі 
кримналистикалық 
теориялар және ілімдер. 
4.Кримналистикалық 
техниканың құқықтық және 
үймдастыру-әдістемелік 

мәселелері.  
 
5. Криминалистикалық 
техниканың 
генезисіғылымның бағыты 
ретінде.  

3 7 Криминалист
ика, 
қылмыстық 
процесс, 
кримнология, 
криминалист

икалық 
техника, 
криминалист
икалық 
тактика, сот 
психологиясы
. 

Сот 
экспертологияс
ы; 
Жедел-
іздестіру 
қызметі 

Сот 
медицинасы; 
Сот 
психиатриясы. 
Криминология; 
Жедел-
іздестіру 
қызмет Сот 

медицинасы;  
Сот 
психиатриясы.  
Криминология. 
 

Студент білуі:Студент замауі 
криминалистикалық ілімдер  пәнін 
оқу барысында криминалистика 
ережелерін, оның тергеудің әртүрлі 
кезеңдерінде тергеу жағыдайын 
есепке ала отырып, қылмыстардың 

жекелеген түрлерін тергеудің 
әдістемесі ерекшеліктерінің 
теориялық және тәжірибелік 
негіздерін біліп, криминалистиканың 
жаңа ілімдері туралы ғылыми 
көзқарастарды құрастыру тиіс. 

Студенттің жасай білуі: 
Криминалистиканың заманауі 

әдістерін және тәсілдерін. 

Студент меңгеруі тиіс: 
Қылымыстары ашу және тергеу 
кезінде қолданатын тактикалық 
әдістерді, дәлелдемелерді табу, алу 
бекіту және зерттеудің жаңа 



6. Криминалистикалық 
техника салаларының өзекті 

мәселелері.  
7. Криминалистикалық 
техниканың дәстүрлі 
салаларының мәселелері. 
9. Криминалистикалық 
техниканың жаңа 
салаларының мәселелері.  
10.  Крим иналистикалық 

тактиканың заманауи 
мәселелері. 

әдістерін. 
Құзыреттілік:Кримимналистика 

ілімінің шеңберіне кіретін жаңа 
кримналистік ілімдерді тәжрибеде 
жана жақты пайдалану. Теория 
ілмдермен мен тәжірибенің өзара 
байланысын анықтау. 

51 Соттық 
сараптамасы/ 
Судебная 
экспертология/ 

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.  
«Сот экспертологиясы» пәнінің негізгі 
міндеттерістуденттердісот 
сараптамасының ғылыми, әдістемелік 
негізін және қолдану тәжірибесін 

оқыту болып табылады.  

 
 
Сот ісін жүргізудегі арнайы 
білімдер 
 
 

 
Сот сараптамалырының 
әртүрлі кластарын және 
түрлерін тағайындау және 
жүргізу 
 
 
 

Сот сараптамаларын 
жүргізу әдістемелері. 
Сарапшының 
қорытындысы. 

3 7 Әкімшілік 
құқық, 
криминалист
ика,қылмыст
ық процесс, 
қылмыстық 

құқық  

Әкімшілік 
құқық, 
прокурорлық 
қадағалау, 
соттық 
дәлелдеу 

теориясы, 
адвокаттық 
қызмет 
 
 

«Сот экспертологиясы» пәнін оқу 
нәтижесінде студент қылмыстық, 
азаматтық, әкімшілік құқықтардың 
негізін және іс жургізуді, 
крминалистиканы толық көлемде 

білуге тиісті. 
«Сот экспертологиясы» пәнін оқу 
негізінде студент  сот сараптамасы 
туралы ғылым ретінде сот 
экспертологиясының теориялық, 
ұйымдастырушылықжәне 
әдістемелік негіздерін анық талқылап 
сот сараптамаларының әр түрлі 
түрлерін  тағайындау және жүргізу 

мәселелерін және де олардың 
қорытындыларын іс бойынша 
дәлелдеменің біреуі ретінде 
пайдалануды меңгеруі керек. 

Құзыреттілік:бастапқы деректерді 
талдау негізінде сараптамалық 
зерттеу әдістерінің, тәсілдеріннің  
және әдіс-айлаларының тиістілерін 

анықтау.Сараптамалық міндеттерді 
шешуде формалдық қисынның 
тәсілін пайдалану. 

 

 
 

52 Соттық 
сараптама 

әдістемесі/ 
Методология 
судебной 
экспертизы 

Пәннің мақсаты:  
Студенттерінің қазіргі кездегі 

методологиялық тұжырымдамаларды 
қолдану негізінде логикалық 
сараптамалық міндеттерді шешуге, 
қоршаған ортадағы қызметті 
танымдық қағидашыл әдістемелікке, 
соның ішінде сот сараптамалық әдіске 

1.Экспертология – жалпы 
түсінігі, заң ғылыми 

танымның жалпы 
құрылымындағы алатын 
орны, рөлі мен мағынасы.  
2.Қазіргі кездегі заң 
ғылыми танымның 
методологиясы. Сот 

3 7 Қылмыстық 
құқық, 

қылмыстық-
процестік 
құқық, ҚР 
құқыққорғау 
органдары. 
 

Кәсіби 
тәжірибе 

Білімдер: экспертологияның және 
оның методологиялық негіздерінің 

мәні мен мағынасы;сараптамалық 
танымның тәсілдеріннің, әдістерінің 
және әдіс-айлаларының құрылым 
және жүйесі. 
 
Икемділік: сараптамалық танымның 



бағышталған жеке дағдыларының 
дамуы. 

Сот сараптамасы методологиясының 
қалыптасу және дамуының тарихи 
аспекттері. Экспертология ғылымына 
қосылған ең мәнді үлестер.Негізгі 
әдістер және олардың  мазмұны. 
Сараптамалық зерттеу әдістерінің 
жіктелуі. Сотсараптамасы қолданбалы 
пән ретінде және сот сараптамасы 

(немесе сот 
экспертологиясының)методологиясын
ың арақатынасы. Экспертологияның 
жаңа әдістерінің, құралдарының және 
тәсілдерінің ғылыми негіздері. 
Сотсараптамасы әдістемесінің қазіргі 
кездегі концепцияларының мәні. 
Методологияның дамуүрдістері, 

қолданбалы міндеттерді шешуге 
себепші болатын  әртүрлі деңгейдегі 
әдістердің жиынтығы ретінде. 

сараптамасы 
методологиясының  

сараптамалық қызметтегі 
алатын орны. 
3.Сот сараптамасының 
жалпы теориясы 
методологияның 
мәселелерінің негізі 
ретінде. 
4. Сот сараптамасы 

методологиясының 
қалыптасу және даму, пайда 
болу тарихы. 
5. Қазіргі кездегі сот 
сараптамасының жалпы 
теориясының құрылымы 
мен жүйесі. 
6. Сот 

экспертологиясының:жалпы 
ғылыми, арнаулы және 
жекеәдістері. 
 

жеке ғылыми, арнайы әдістерін 
жалпы әдістемелік негіздерінен 

ажырата білу. 
 
Дағдылар: бастапқы деректерді 
талдау негізінде сараптамалық 
зерттеу әдістерінің, тәсілдеріннің  
және әдіс-айлаларының тиістілерін 
анықтау.Сараптамалық міндеттерді 
шешуде формалдық қисынның 

тәсілін пайдалану. 
 

53 Мемлекет және 
құқық теориясы 
мәселелері / 
Проблемы 

теории 
государства и 
права 

«Мемлекет және құқық теориясы ның 
мәселелері» арнайы оқу курсы ның 
негізгі міндеті: мемлекет және құқық 
теориясының өзекті мәселе лерін, 

студенттердің мемлекеттік-құқықтық 
құбылыстар туралы заманауи 
түсініктерін, қазіргі таң дағы қоғамда 
және саяси жүйе де мемлекет пен 
құқықтың орны мен рөлі туралы, 
заңдылық пен констит уционализм, 
құқық шығармашы лық пен құқықты 
қолдану, құқық бұзушылық пен 

құқыққа сай мінез-құлық, адам 
құқықтары мен бостан дықтары, жеке 
адам мен мемлекет тің өзара қатынасы 
туралы түсінік терін қалыптастыру 
болып табылады.  

Саяси-құқықтық 
жүйелердің пайда болуы 
мен дамуы, құқық салалары 
негіздері, құқық 

шығармашылығы мен заң 
шығармашылығы негіздері, 
мемлекет және құқық 
қызметі,  
 

3 7 Мемле кет 
және құқық 
теория сы, ҚР 
Конституция

лық құқығы, 
Шетелдердің  
конс 
титуциялық 
құқығы,  

Салыстыр малы 
құқықтану, 
Халықара лық 
жеке құқығы,  

ҚР Консти 
туциялық 
құқығы,  ҚР 
Әкімшілік 
құқығы. 

Осы курсты игеру нәтижесінде 
тыңдаушы: Білуге тиісті: құқықтық 
санаттар мен түсініктерді; 
құқықтанудың негізгі ұғымдарын, 

институттарын; құқықтың негізгі 
қайнар көздерін; 
Жасай білуге тиісті: заңға түсіндірме 
беру, талдау жасау және логикалық 
тұжырымдар жасау; берілген 
сұрақтар бойынша  ғылыми іздеу 
жасап, ғылыми қорытынды шығару; 
тәжірибелік жағдайлар бойынша  

нормативтік құқықтық актілердің 
нормаларын қолдана отырып шешім 
шығару.  
 

54 Қазақстан 
Республикасынд
ағы мемлекеттік 

билік органдары 
жүйесі  /Система 
органов 
государствен ной 
власти в 
Республике 

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 Парламентінің 

Конституциялық-құқықтық 
мәртебесі, Үкіметтің 
Конституциялық-құқықтық 
мәртебесі, Сот билігінің 
Конституциялық-құқықтық 
мәртебесі, Конституциялық 

3 7 Мемле 
кет және құқық 
теориясы,  

ҚР 
конситуциял
ық 
құқығы,ҚР 
әкімші лік 
құқығы 

  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 



Казахстан Кеңестің Конституциялық-
құқықтық мәртебесі, 

жергілікті атқарушы және 
өкілді органдардың  
Конституциялық-құқықтық 
мәртебесі,  билік бөлінісі 
бойынша мелекеттік 
органдардың арақатынасы, 
басқада органдардың 
Конституциялық-құқықтық 

мәртебесі 

 
 

мәртебесін зерттеуді, олардың 
арасындағы байланыстардың сипаты 

мен ерекшеліктерін түсінуі. 
Жасай білуге тиісті: мемлекеттік-
басқарушылық тәжірибеде процестік 
және басқа да құжаттарды жасай білуі. 
 

55 Адвокатура 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. 

Қылмыстық процесте жеке 
адамның құқықтарын 
қорғау институты 
студенттердің қылмыстық 
іс жүргізудің барлық 
мәселелері бойынша терең 
білім алып, қылмыстық іс 

жүргізу заңдарын жетік 
біліп, құқық қорғау 
органдары мен соттың 
қызметін жетілдірудің 
нысандары бойынша 
мағлұмат алуында. 
Студенттерге бұл пән 
қылмыстық Қылмыстық 

процесте жеке адамның 
құқықтарын қорғау 
институты мақсатын, 
міндетін, оның қызметінің 
ұйымдастырылуын, сондай-
ақ қылмыстық, азаматтық, 
әкімшілік  істер бойынша 
адвокаттың іске қатысуы 

туралы мағұлмат 

3 7 ҚРКонституя
илық 
құқық,ҚР 
Құқық қорғау 
органдары,ҚР
Қылмыстық 
іс жүргізу 

құқығы, ҚР 
Азматтық іс 
жүргізу 
құқығы. 
 

ҚР Азаматтық 
құқық, ҚР 
Қылмыстық 
құқық, ҚР 
Әкімшілік 
құқық, Сот 
шешендігі.  

 

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.        

 
Студент білуі: ҚР адвокатураның 
орны мен рөлін, адвокаттың 
құқықтық жағдайын, адвокатураны 

ұйымдастыру мен қызметінің 
қағидаттарын, адвокаттық қызметпен 
айналысуға арналған лицензияның 
күші тоқтату мен жою тәртібін білуі 
тиіс. 
Студенттің жасай білуі:  білікті заң 
көмегін көрсету барысында ҚР 
қолданыстағы заң нормаларын 

қолдана білу арқылы қорғауға 
қажетті құжаттардың жобасын жасай 
білу. 
Студент меңгеруі тиіс: құқықтық 
нормаларды, сондай-ақ 
қолданыстағы адвокатураның 
ұйымдастырылуы мен қызметінің 
негізгі бағыттарын  айқындайтын 

заңнаманы теориялық тұрғыдан 
меңгеру. 
Құзыреттілік: Адвокатураның 
мақсатын, негізгі функциясын, оның 
қызметінің нетізгі бағыттарына 
сәйкес келетін арнайы ғылыми 



әдебиеттерді зерттеу арқылы оның 
құқық қорғаудағы  мемлекеттік емес 

органдар арасында алатын орнын 
айқындау. 

56 Қылмыстық 
процесте жеке 
адамның 
құқықтарын 
қорғау 

институты 

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. 

Қылмыстық процесте жеке 
адамның құқықтарын 
қорғау институты 
студенттердің қылмыстық 
іс жүргізудің барлық 

мәселелері бойынша терең 
білім алып, қылмыстық іс 
жүргізу заңдарын жетік 
біліп, құқық қорғау 
органдары мен соттың 
қызметін жетілдірудің 
нысандары бойынша 
мағлұмат алуында. 
Студенттерге бұл пән 

қылмыстық Қылмыстық 
процесте жеке адамның 
құқықтарын қорғау 
институты мақсатын, 
міндетін, оның қызметінің 
ұйымдастырылуын, сондай-
ақ қылмыстық, азаматтық, 
әкімшілік  істер бойынша 

адвокаттың іске қатысуы 
туралы мағұлмат 

3 7 ҚРКонституя
илық 
құқық,ҚР 
Құқық қорғау 
органдары,ҚР

Қылмыстық 
іс жүргізу 
құқығы, ҚР 
Азматтық іс 
жүргізу 
құқығы. 
 

ҚР Азаматтық 
құқық, ҚР 
Қылмыстық 
құқық, ҚР 
Әкімшілік 

құқық, Сот 
шешендігі.  
 

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.        
Студент білуі:жеке адамның 
құқықтарын қорғау 
институтықылмыстық процесте жеке 

адамның құқықтарын қорғау 
институты қызметінің негізгі 
қағидаларын білуі. 
Студенттің жасай білуі: қылмыстық 
іс жүргізудің барлық мәселелері 
бойынша терең білім алып, 
қылмыстық іс жүргізу заңдарын 
жетік біліп, құқық қорғау органдары 

мен соттың қызметін жетілдірудің 
нысандары бойынша мағлұмат 
алуында. Студенттерге бұл пән 
қылмыстық Қылмыстық процесте 
жеке адамның құқықтарын қорғау 
институты мақсатын, міндетін, оның 
қызметініңбағыттарын анықтап білу. 
Студент меңгеруі тиіс: адвокаттар 

алқасының рөлі мен міндетін, жеке 
және заңды тұлғаларға заң көмегін 
көрсету, құқықтар мен заңды 
мүдделерді, заңдылықты сақтау мен 
нығайтудағы ереше маңыздылығын 
оқып үйрену. 
Құзыреттілік: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 мәселелерін 

қамтамасыз ету. 
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