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1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1.Әлеуметтік- 

мәдени модуль/ 

Социально- 

культурный модуль 

Қазіргі заманғы Қазақстан 
Республикасының әлеуметтік- 

экономикалық, саяси және мәдени 

дамуының басты тарихи оқиғаларын 

түсінуі , өз бетінше талдай білуі. / 

Понимать и уметь самостоятельно 

анализировать основные исторические 

события социально-экономического, 

политического и культурного развития 

Республики Казахстан на современном 

этапе; 

6 10 1 KКZT 1101 / SIK 1101 /MHK 
1101 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

/Современная история 

Казахстана 

/Modern history of 
Kazakhstan 

ЖМП 
/ООД 

МК/ 

ОК 

3 5 МЭ 
/ГЭ 



 

 
 

 Өскелең ұрпақты тәрбиелеу және білім 

беру жаңа философиясының кәсіби іс- 

әрекетіндегі білім және оны қолдануын 

қалыптастырады / Знание и применение в 

профессиональной деятельности новой 

философии воспитания и обучения 

подрастающего поколения. 

  4 Fil 2102 /Fil 2102 /Fil 
2102 

Философия /Философия 
/Philosophy 

ЖМП 
/ООД 

МК/ 

ОК 

3 5 емт 

иха 

н/ 

экза 

мен 

2. Тілдік/ Языковой 

модуль 

Қарым-қатынас қабілеттілігін дамыту, 

оқу және тыңдау дағдыларын дамыту. / 

Освоение лексического и 
терминологического минимума,развитие 

коммуникативных способностей, 
развитие навыков чтения и слушания. 

19 31 1,2 К(O)Т 1103 /K(R)Ya1103 
/K(R)L 1103 

Қазақ (Орыс ) тілі / 

Казахский (Русский) 

язык /Kazakh (Russian) 
language 

ЖМП/ 

ООД 

МК/ 

ОК 

6 1 
0 

емт 

иха 

н/ 
экза 

мен 

Ағылшын тілінде жалпы және кәсіби 

мәтіндерге сөйлеу білу, жазбаша және ауызша 
сөздерді түсіну, кәсіби мәтіндерді орыс (қазақ) 
тілдерінен ағылшын тіліне және керсіснше 
аудара білу, ағылшын тілінде арнайы 

әдебиетпен жұмыс істей білу,жаңа 
жағдайларға үйренген ұғымдарды қолдану, 
жұмыс орнында қолдана білу. 

/Уметь говорить на английском языке на 
общие и профессиональные темы, понимать 
устную и письменную речь, переводить 

тексты профессионального характера с 
русского(казахского) языка на английский и 
наоборот, работать со специальной 
литературой на английском 
языке,применятьзнания английского языка на 
рабочем месте, применять изученные понятия 
к новым ситуациям. 

1,2 ShT1104 /IYa 1104 /FL 

1104 

Шетел тілі 

/ Иностранный язык 

/Foreign language 

ЖМП/ 

ООД 

МК/ 

ОК 

6 1 
0 

емт 

иха 

н/ 

экза 

мен 



 

 
 

 

Негізгі мақсаты - студенттерді латын 

тілінің грамматикасының негіздерімен 

таныстыру және қарапайым заң 

мәтіндерінің сөздігімен аудару, белгілі бір 

латын тілдерін есте сақтауға көмектесу, 

сондай-ақ, латын тілінен құқықтық 

тәжірибеге енгізілген терминдерді 

түсіну./Главная цель - познакомить 

студентов с основами латинской 

грамматики и выработать у них навыки 

перевода со словарем несложных 

юридических текстов, помочь заучить 
определенное количество латинских 

изречений, а также понять термины, 

вошедшие в юридическую практику из 

латинского языка. 

 3 LT 2106 /LYa2106 /LL2106 Латын тілі 

/Латинский язык 
/Latin language 

ЖМП/ 
ООД 

ТК/ КВ 3 5 емт 

иха 

н/ 

экза 

мен 

Қазақ/орыс тілінде тілдік ортада еркін 

тілдік қарым-қатынас жасауға 

дағдылануды меңгеру, болашақ 

мамандығына сәйкес терминдік 

лексиканы, синтаксистік құрылымдарды 

тілдік жағдаяттарда қолдана білу және 

мамандығы бойынша ақпараттарды 

талдап, жинақтап, жазба жұмыстарды 
орындай білу 

/ Cвободное общение на казахском/ 

русском языке в языковой среде, 

правильное использовать в речевых 

ситуациях терминологическую лексику, 

синтаксические конструкции в 

соответствии с будущей специальностью, 

умеет анализировать информацию по 

своей специальности, выполнять 

письменные работы. 

5 KK(O)T 3201 PK(R)Ya 
3201 /PK(R)L 3201 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі/ 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык /Professional 

Kazakh (Russian) 

language 

БП/ 

БД 

МК/ОК 2 3 емт 
иха 

н/ 
экза 
мен 

 



 

 
 

 Ағылшын тілінде жалпы және кәсіби   3 KBShT Кәсіби бағытталған шет БП/ МК/ОК 2 3 емт 

мәтіндерге сөйлеу білу, жазбаша және 

ауызша сөздерді түсіну, кәсіби мәтіндерді 

орыс (қазақ) тілдерінен ағылшын тіліне 
және керсіснше аудара білу, ағылшын 

 2202 

/РОIYa 2202 /POFL 2202 

тілі / 

Профессионально- 

ориентированный 

иностранный язык 

БД    иха 
н/ 
экза 

мен 

тілінде арнайы әдебиетпен жұмыс істей   /Professionally-      

білу,жаңа жағдайларға үйренген   oriented      

ұғымдарды қолдану, жұмыс орнында   foreign language      

қолдана білу. /Уметь говорить на         

английском языке на общие и         

профессиональные темы, понимать         

устную и письменную речь, переводить         

тексты профессионального характера с         

русского(казахского) языка на         

английский и наоборот, работать со         

специальной литературой на английском         

языке,применятьзнания английского         

языка на рабочем месте, применять         

изученные понятия к новым ситуациям.         

3. АКТ және 

цифрлық білім беру 

ресурстары/ ИКТ и 

цифровые ресурсы 

Озық ақпараттық технологиялардың 

көмегімен ақпаратты талдау, жүйелеу, 
өңдеу 

/Анализировать, синтезировать, 
обрабатывать информацию с помощью 

современных информационных 

технологий 

3 5 2 AKT 2105 /IKT 2105 /ICT 
2105 

Ақпаратты- 
коммуникативті 

технологиялар(ағылшын 

тілінде)/ 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке)/Information- 

communication 

technologies (in English) 

ЖМП/ 
ООД 

МК/ 
ОК 

3 5 емт 

иха 
н/ 

экза 

мен 



 

 
 

4.Кәсіби модуль 1 

/Профессиональный 

модуль 1 

Білім алушы мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстар туралы, мемлекет пен 

құқықтың пайда болуы, дамуы мен 

қызмет етуінің заңдылықтары, 

мемлекеттің типтері мен нысандары, 

мемлекеттік билікті жүзеге асырудың 

әдістері мен нысандары туралы; жеке 

тұлға мен мемлекеттің өзара қарым- 
қатынасы, азаматтық қоғам мен құқықтық 

мемлекеттің табиғаты мен мәні туралы; 

құқық шығармашылықтың ерекшеліктері 

мен құқықтық реттеудің механизмі 

туралы,құқықтық қатынастардың түрлері, 

құқыққа сай және құқыққа қайшы мінез- 

құлық, т.б. туралы түсініктерді 

игереді./Обучающиеся должны знать 

природу государственно-правовых 

явлений, возникновения, развития и 

функционирования государства и права, 
виды и формы государственных законов, 

форм и методов осуществления 

государственной власти, особенности 

человеческого творчества и механизма 

правового регулирования, прав и свобод 

человека, правового и противоправного 
поведения и т.д. 

16 26 1 MKT 1203/TGP 1203/TGR 

1203 

Мемлекет және құқық 

териясы/Теория 

государства и 

права/Theory of 

Government and Rights 

БП/ 

БД 
МК/ОК 2 3 емт 

иха 
н/ 

экза 
мен 

Конституциялық құқық ғылымының 

түбегейлі қағидаларымен негізгі заңы 

туралы іліммен, жеке тұлғаның құқықтық 

жағдайының негіздерімен, мемлекет 
органдарының ұйымдастырылуы мен 

қызметінің қағидаларымен, ҚР-ғы 

жергілікті өзін-өзі басқарудың 

негіздерімен танысу, сондай-ақ оларды 

дербес тәжірибелік қызметке пайдалану. 

/Знать основные принципы 
конституционного права, основ правового 

статуса личности, принципами и 

деятельности государтвенных органов, 

основ местного самоуправления в РК и 

  2 KR KK 1204 
/KP RK 1204 

/CLRK 1204 

Қазақстан 
Республикасының 

Конституциялық 

құқығы 
/Конституционное 

право Республики 

Казахстан 

/Constitutional Law of the 

Republic of Kazakhstan 

БП/ 

БД 

МК/ОК 2 3 емт 
иха 
н/ 

экза 
мен 



 

 
 

уметь практического изпользование          

Білім алушылар азаматтық құқық түсінігі, 
қағидалары, міндеттері мен құрылымы; 
азаматтық құқықтық қатынастарды реттейтін 
азаматтық заңдардың жүйесі; азаматтық- 
құқықтық реттеу ерекшеліктерін білу; 
азаматтық-құқықтық қатынастарды қолдану 

және талқылау; әртүрлі азаматтық-құқықтық 
шарттарды жасай білу; азаматтық-құқықтық 
дауларды шешудің сот тәжірибесінде 

жасалған казустар мен есептерді шеше білуі. 
/Обучающиеся должен знат понятие 
гражданского права, его принципах, целях и 
структуре, регулирующее отношения между 
системой гражданского права, гражданское 

правовое регулирование; обсуждение и 
применение гражданско-правовых отношений, 
возможность создавать различные 

гражданско-правовые договора; из практики 
суда для разрешения гражданских споров. 

3 KRAK (ZHB) 

2205 

/GPRK 
(OCh) 2205 

/CLRK (g/p) 

Қазақстан 
Республикасының 

Азаматтық құқығы 
(жалпы бөлім) 

/ Гражданское право 

Республики Казахстан 

(общая часть) 

/Civil Law 
Republic of Kazakhstan 

(general part) 

БП/ 

БД 

МК/ОК 3 5 емт 
иха 
н/ 

экза 
мен 

Білім алушы дербес азаматтық – 

құқықтық шарттарды, шарттан тыс 

міндеттемелерді, соның ішінде 

конкурстық міндеттемелер, 

интеллектуалдық меншік құқығы, 

мұрагерлік құқықты зерттеуге арналған 

мәселелерді игереді./ Обучающиеся 

изучает отдельные гражданско-правовые 
документы/договора, обязательства, 

конкурсные документы, права на 
интеллектуаль-ную собственность, 

4 KRAK (EB)2206/GPRK 

(OsCh)2206/CLRK (s/p) 2206 
ҚР-ың Азаматтық 
құқығы (ерекше бөлім)/ 

Гражданское право РК 

(особенная часть)/ Civil 

Law of the Republic of 

Kazakhstan (special part) 

БП/ 

БД 
МК/ОК 3 5 емт 

иха 

н/ 
экза 
мен 



 

 
 

 наследственные отношение.           

Қылмыстық құқық, қылмыс, қылмыстық 
жауаптылық, қылмыстық жауаптылық пен 
жазадан босату, кәмелетке толмағандарды 
қылмыстық жауапкершiлiкке тартуға қатысты 

қылмыстық заңның негізгі ұғымдарын, 
қағидалары мен институттарын зерттеу 
/ Изучение основных понятий, принципов, 
институтов уголовного права, относящихся к 
уголовному закону, преступлению, уголовной 
ответственности, наказанию, освобождению от 
уголовной ответственности и наказания, 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 

3 KRKK (ZHB) 

2207 

/UPRK (OCh) 

2207 

/CLRK (g/p) 2207 

ҚР-ң Қылмыстық 

құқығы (жалпы бөлім) 

/ Уголовное право РК 

(общая часть) 

/Criminal Law of the 

Republic of Kazakhstan 

(general part) 

БП/ 

БД 

МК/ОК 3 5 емт 
иха 
н/ 

экза 

мен 

Қылмыстық құқықбұзушылық құрамын 
қарастыру емтихан тобы (ҚР Қылмыстық 

кодексі Ерекше бөлім тараулары) 

жекелеген қылмыстық құқықбұзушылық 

құрамдарын қарастыру 

/ Рассмотрение групп составов уголовных 

правонарушений (глав Особенной части 

Уголовного Кодекса РК), составов 
отдельных уголовных правонарушений 

4 KRKK (EB) 
2208 

UPRK 

(OsCh) 2208 /CLRK (s/p) 

2208 

ҚР-ның Қылмыстық құқығы 

(ерекше бөлім) 

/Уголовное право Республики 

Казахстан (особенная часть) 

/The Criminal Law of the 

Republic of Kazakhstan (a 

special part) 

БП/ 
БД 

МК/ОК 3 5 емт 
иха 
н/ 

экза 
мен 

5. Іргелі модуль 1/ 

Фундаментальный 

модуль 1 

Студенттерді сот психологиясы 

саласындағы кәсіби білімі мен 

дағдыларын игеру; сот сараптамасы 

саласында тартылатын құқықтық 

қатынастардағы субъектілердің жеке 

тұлғаларының жеке психологиялық 

ерекшеліктерін зерттеу мүмкіндігін; сот 

психологиясы саласындағы білім 

жүйесіндегі танымдарын біріктіру. 
/Овладение студентами 

53 87 2 SP1107 /SP1107 FP1107 Сот психологиясы 
/ Судебная психология 

/Forensic Psychology 

ЖМП/ 

ООД 
ТК/ КВ 2 3  



 

 
 

профессиональными знаниями и 

умениями в области судебной 

психологии; умение исследовать 

индивидуально-психологических 
особенностей личности подэкспертных, 
участников правоотношений, 

вовлечённых в сферу судебно- 
следственной работы; закрепление у 

студентов системы знаний в области 

судебно-психологической экспертизы, 

судебной психологии. 

 
 

- 

          

Студенттерді формалды логиканың 
негізгі қағидаларымен, логикалық ойлау 

дағдысы және қабілетіне, қоршаған 

ортаны (әлемді) ғылыми тұрғыдан 

қарастыру мен түсінуде тәжрибелік 

қолдануға, сондай-ақ ғылыми әдістерді 

кәсіби жұмысқа қолдануға оқыту 

(үйрету).Формалдық-логикалық 
зандарды, теориялық курстын негізгі 

қағидаларын, талқылау барысында, 

практикалық әрекетте студенттер логика 

заңдарын, әдістерін және операцияларын 

қолдана білу керек /Обучение студентов 

основным принципам формальной 

логики, навыкам и способностям 

логического мышления, использованию 

теоретических знаний в научном 
понимании окружающей среды (мира), а 

также использованию научных методов в 

профессиональной деятельности. 

Изучение формальной логики, 

теоретического курса, , студенты должны 

иметь возможность применять логические 

законы, методы и операции в 
практической деятельности 

2 Log1108 /Log1108 /Log1108 Логика 
/Логика 

/Logics 

ЖМП/ 

ООД 

ТК/ КВ 2 3  



 

 
 

 Шетелдердегі мемлекет пен құқықтың 

пайда болуы мен дамуы дәрежесін 

хронологиялық шеңберде зерттеуді 

жүзеге асырады. 

/Изучение происхождения и развите 

государства и права в хронологическом 

рамке. 

  1 ShMKT 

1209 

/IGPZS 1209 /HSLFC 1209 

1.1 Шетелдер мемлекет 
және құқық тарихы / 

История государства и 
права зарубежных 
стран/History of the state 

and law of foreign countries 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ 3 5 емт 
иха 

н/ 
экза 
мен 

 Қазақстан территориясындығы 
мемлкеттік-саяси құрылымдырдың пайда 

болуы мен дамуын және Қазақстан 

мемлекеттілі мен құқығы тарихын 

зерделеу./ Изучает возникновение 
государство-политических формировании 

на территории Казахстана и история 

государство и право Казахстана 

1 KRMKT1209/IGPRK 1209 
/HSLRK 1209 

1.2 ҚР-ның мемлекет және 
құқық тарихы / История 
государства и права РК 
/History of State and Law of 
the Republic of Kazakhstan 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ 3 5 емт 
иха 
н/ 

экза 
мен 

 Европалық құқықтың пайда болу мен 

дамуы тарихын және бүгінгі күнгі 

жетістіктерін зертейді. / Изучает историю 
происхождение и развитие, современных 

научных достижений Европейского права 

   EKDT 

1209 

/IREP 
1209 

/HDEL 1209 

1.3 Европалық 

құқықтың дамуы 

тарихы /История 
развития европейского 

права/History of the 

development of European 

law 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ    

Қазақстан Республикасындағы саяси- 

құқықтық ой-пікірдің басты 
бағыттарымен, негізгі мектептерімен, 

жекелеген ойшылдардың еңбектерімен 

танысу арқылы олар негізін салған 

тұжырымдамаларды меңгеру. 

/ Изучение, возникновения и развития 

политико-правововой мысли, политико- 

правовых направлении, школ и 
отдельных выводов мыслителей. 

   KRSKIT 1209 /IPPURK 
1209 

/HPLTRK 1209 

1.4 ҚР-сы саяси және 
құқықтық ілімдері тарихы 
/История политических и 
правовых учений РК 
/History of political and 
legal teachings of the 
Republic of Kazakhstan 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ    



 

 
 

 Рим құқығының түсінігі, санаттары және 
институттары, рим құқығының ҚР және шетел 

мемлекеттерінің заманауи құқықтық 
жүйелеріне ықпалын зерттей отырып рим 
құқығының негізгі ұғымдары мен санаттарын 
еркін пайдалануды, Ежелгі Римнің 
мемлекеттік дамуының нақты тарихи 
оқиғалары мен жағдайларының негізгі 
құқықтық институттардың пайда болуына 
және өзгеруіне тигізген ықпалын анықтауды 

игереді. 
/Изучая предмет бакалавр должениметь 
представление: понятии римского частного 
права, отличие частного права от публичного, 
источники римского права, учение об иске, 

зарождение юридических лиц, семейные 
правоотношения,право собственности. 

  1 RK 1210 

/RP 1210 

/RL 1210 

2.1 Рим құқығы 

/Римское право 

/Roman law 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ 3 5  

Шет елдердің конституциялық құқық 
қағидаларымен, жеке тұлғаның құқықтық 

мәртебесін, мемлекет органдарының 

ұйымдастырылуы мен қызметінің 

қағидаларын, жергілікті өзін-өзі 

басқарудың негіздерімен танысу. 

/Изучение основных принципов 

конституционного права ЗС, основ 

правового статуса личности, принципы 

деятельности государтвенных органов, 
основ местного самоуправления в ЗС. 

  3 ShMKK 1210 
/KPZS 1210 

/CLFC 1210 

2.2 Шет мемлекеттердің 

конституциялық 

құқығы 

/ Конституционное 

право зарубежных 

стран /Constitutional law 

of foreign countries 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ 3 5 емт 

иха 

н/ 

экза 

мен 

 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 талдай алатын болады. 
/Международное частное право расматривает 
различные типы частных правоотношений 
зарубежных стран, например, семья, 
гражданское право, трудовое право и т.д. 

   HZhK 

1210 

/MChP 

1210 /IPL 1210 

2.3 Халықаралық жеке 

құқық 

/ Международное 

частное право 

/International private law 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ   емт 

иха 

н/ 

экза 

мен 



 

 
 

 Білім алушы шетелдік құқықтық актілерге    SM 1210/SG 1210 /CG 2.4.Салыстырмалы 
мемлекеттану/ 

Сравнительное 

государствоведение 

/Comparative government 

БП/ ТК/ КВ   емт 

иха 

н/ 

экза 

мен 

мониторинг жасай алуды; әртүрлі нысандағы 
мемлекеттер дамуындағы ретроспективті және 

1210  БД  

перспективті заңдылықтарды таба     

білуді;жаһандану жағдайындағы     

мемлекеттердің қарым-қатынасы негіздерін     

аша білуді; алған теориялық білімдерін     

құқықтық казустарды шешуді жүзеге асыра     

алады. /Обучающиеся осваивает мониторинг     

нормативных актов зарубежных стран,     

различает формы ретроспективного и     

перспективного развития государственных     

законов;имеет возможность раскрывать     

основы отношений в контексте глобализации     

общества, может использоват теоретические     

знания     

 Құқық қорғау және арнайы мемлекеттік 

органдар мен сот жүйесі, олардың өзара 

қарым-қатынас, құқықтық мәртебесі, 
функциялары, мақсаттары мен міндеттері 

қазіргі заманғы жүйесін білу 

/ Знать современную систему 

правоохранительных и специальных 

государственных органов и судебных 

органов, их взаимосвязь, правовой статус, 
функции, цели и задачи. 

  2 KKO 
2211 

PORK 2211 LEARK 2211 

3.1. ҚР-ның Құқық 
қорғау органдары 

/Правоохранитель-ные 

органы РК /Law 

enforcement agencies of 

the RK 

БП/ 
БД 

ТК/ КВ 3 5 емт 

иха 

н/ 
экза 

мен 

Қылмыстық іс бойынша дәледеу 

негіздеріне сай, терминология мен 

құрылу ерекшеліктерін қолдана отырп 

айыптау және қорғау сөздерін 

құрастырып білу 
/Умение строить обвинительную и 

защитительную речи, значение 

терминологии и особенностей построения 

доказательственной базы по уголовному 
делу 

3 CS 2211 
/SR 2211 /JR2211 

3.2 Сот шешендігі 
/ Судебная риторика 

/Judicial rhetoric 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ 3 5 емт 

иха 

н/ 

экза 
мен 



 

 
 

 Курсты зерттеу нәтижесінде студент адам 
құқықтарын қорғаудың халықаралық 

стандарттары саласындағы қағидалары, 

құрылымы, міндеттерін, дамуын, 

маңыздылығын біледі. 
/ Студент должен знать: принципы 

международных стандартов в области 

защиты прав человека 

   AKBHKKK 
2211 

/MPZPSCh 2211 
/ILPHRF2211 

3.3 Адам құқықтары мен 
бостандықтарынын 
халықаралық құқықтық 

қорғау / Международно- 
правовая защита прав и 
свобод человека 
/International legal 
protection of human rights 
and freedoms 

БП/ 
БД 

ТК/ КВ   емт 

иха 

н/ 

экза 

мен 

Құқық және жалпы этиканың арақатынасы, 
қылмыстық процеске қатысушы адамның 
құқықтары мен бостандықтарына қатысты 
қылмыстық сот iсiн жүргiзу қағидаларының 

рөлі мен маңызының арақатынасы 
/Соотношение юридической и общей этики, 
роль и значение принципов уголовного 
процесса в соблюдении прав и свобод 
человека, вовлеченного в уголовное 
производство 

   ZKS 2211 

/PEJ 2211 

/PEL 2211 

3.4.Заңгердің кәсіби 

шеберлігі 

/ Профессиональная 

этика юриста 

/Professional ethics of a 

lawyer 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ    

 Бұл пәнді зерттеу барысында студент атқару   4 KRAK 2212/APRK 2212 4.1 Қазақстан 
Республикасының 

Әкімшілік құқығы/ 

Административное 

право Республики 

Казахстан 

/Administrative Law of 

the Republic of 
Kazakhstan 

БП/ ТК/ КВ 3 5  

органдарының қызметі мен мемлекеттік 
әкімшілік билік органдарының қызметі мен 

 /ALRK 2212 БД    

олардың өктемдік әдістегі қызметін, қоғамдық       

қатынастағы қатысушылар мен өзара       

қатынасының ерекшелігі және әкімшілік       

құқықтық қатынас ерекшелігі туралы қажетті       

мағлұматтарды алады. / В ходе изучения курса       

студент получает необходимый объем знаний       

об организации и различных вопросах       

деятельности исполнительных органов       

государственной власти и иных органов       

государственной администрации, о формах и       

методах их императивного воздействия на       

участников общественных отношений,       

особенностях взаимоотношений между       

государством, гражданами и организациями       

при возникновении административных       

правоотношений.       



 

 
 

 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. 
/Изучает формирование, перспективы 
развития и совершенствования 
природоохранного законо-дательства 
Республики Казахстан, должны иметь общие 
знания в области экологического права для 
регулирования экологических отношений. 

  4 KREK 2212 

/EPRK 2212 
ELRK 2212 

4.2 Қазақстан 
Республикасының 

Экологиялық құқығы 

/ Экологическое право 
Республики Казахстан 

/Ecological Law of the 

Republic of Kazakhstan 

БП/ 
БД 

ТК/ КВ 3 5  

 Атқару билігі түсінігі мен ҚР-ғы атқару билігі 
жүйесімен таныса отырып билік бөлінісі 
қағидасының жүзеге асуын зерттейді. 
/Знакомясь с системой исполнительной власти 
в Республике Казахстан изучае понятие 
исполнительной власти и принципа 
разделения властей. 

   КRAR 2212 

/IVRK 2212 /EPRK 2212 

4.3 ҚР-ғы атқару билігі 
/ Исполнительная 

власть РК /Executive 

Power of the Republic of 

Kazakhstan 

БП/ 
БД 

ТК/ КВ    

Жер құқықтық қатынастарын реттейтін 
нормативтік құқықтық актілердің мазмұнын, 
теориялық тәсілдемелерді игереді және 
ағымдағы жағдайға талдау жасай білуі және 
даму келешегін көре білуі керек. 
/ Изучает содержание законов и нормативных 
актов, регулирующих земельные 

правоотношения. Теоретическии в состоянии 
должен проанализировать текущую ситуацию 
и видеть будущее развитие. 

   KRZhK 2212 

/ZPRK 2212 
/LLRK 2212 

4.4 ҚР-ың Жер құқығы 

/ Земельное право РК 
/Land Law of the 

Republic of Kazakhstan 

БП/ 
БД 

ТК/ КВ    

 Қылмыстық iс бойынша татуласудың орны 
мен рөлі. Қазақстан Республикасының 
қылмыстық саясатының негізгі мақсаты 
қылмыстық іс жүргізу қарым-қатынастардын 
ізгілендіру ретінде 

/ Место и роль примирения в уголовном деле. 
Гуманизация уголовно-процессуальных 
отношений как основной приоритет уголовной 
политики РК 

  4 MZhK 2213 
/OKM 2213 

/GCM 2213 

5.1 Медиация жалпы 
курсы 

/ Общий курс медиации 

/General course of 

mediation 

БП/ 
БД 

ТК/ КВ 3 5  



 

 
 

 Некеге отырудың және оны тоқтатудың тәртібі 
мен шарттары, некені жарамсыз деп тану, 
ерлі-зайыптылардың, ата-аналардың және 

  3 KROK 2213/SPRK 
2213/FLRK 2213 

5.2 Қазақстан 
Республикасының 

отбасы 

құқығы/Семейное право 
Республики Казахстан 

/Family law of the 

Republic of Kazakhstan 

БП/ 
БД 

ТК/ КВ 2 3  

балалардың құқықтары мен міндеттері, отбасы       

мүшелерінің алименттік міндеттемелері, ата-       

ана қамқорлығынсыз қалған балаларды       

орналастыру нысандары (асырап алу,       

қамқорлық және қорғаншылық, патронат)       

туралы отбасы құқығының қолданыстағы       

нормаларын жұмыс жасау кезінде отбасы       

құқығы нормаларын қолдана білуі керек./       

Обучающиеся должен иметь представление о       

правовом регулировании семейных       

отношений с иностранным участием,       

семейные правоотношения, правовое       

регулирование брака, понятие и значение       

брачного контракта, обязанности родителей по       

воспитанию и содержанию ребенка, правовое       

регулирование опеки и попечительства,       

деятельность органов опеки и попечительства.       

 Процеске тараптармен сенім негізінде диалог    ZP 2213 5.3 Заң психологиясы 
/ Юридическая 

психология 

/Legal psychology 

БП/ ТК/ КВ    

құру мүмкіндіктеріне ие болу, қылмыстық іс 
жүргізу мәселелерін шешу үшін 

/JP 2213 /LP2213 БД  

психологиялық білімдерді қолдану    

/ Применение психологических знаний для    

решения уголовно-процессуальных задач,    

умение строить диалог на доверительных    

началах с участником уголовного процесса.    

Қазақстан Республикасының тұрмыс-ұй    KRTK 2213 

/GPRK 2213 

HKRK 2213 

5.4 ҚР-ың тұрмыс-Үй 

құқығы / Жилищное 

право РК /Housing law 

of the Republic of 

Kazakhstan 

БП/ ТК/ КВ    

құқығы саласын реттеуші нормативтік 
актілерді зерттей отырып, осы сала 

БД  

қатынастарын тәжірибелік тұрғыдан шешуді   

игере алу. / Изучая нормативно-правовые акты   

жилищного права РК, должен на практике   

осуществлят теоретические навыки.   



 

 
 

 Саяси және құқықтық ілімдер тарихын 
зерттеуді мемлекеттік-құқықтық түсініктерді 
тарихи кезеңдегі және жеке тұлғалар мен 

әртүрлі мектептер/ағымдар тұжырымдары 
негізінде игеру. /При изучении истории 
политических и правовых учений надо учест 
развития государственно-правовоймысли 
исторического периода и выводы отдельных 
лиц и различных школ/направлении 

  5 SKIT 3214 

/IPPU 3214 
/HPLD 3214 

6.1 Саяси және 

құқықтық ілімдер 

тарихы 

/ История политических 

и правовых учений 

/History of political and 

legal doctrines 

БП/ 
БД 

ТК/ КВ 3 5 емт 

иха 

н/ 

экза 

мен 

Нотариалды әрекеттерді тіркеу тізілімдер 
нысандарымен және куәландырылатын 
құжаттар мен мәмілелермен танысуы, 
нотариустардың нақты құқықтары мен 

міндеттерін, оларға қойылатын құқықтық, 
өнегелі талаптарды білуі керек./Необходимо 
изучит регистрационные формы и документы, 
заверенные нотариальные акты и сделки, 
знатьконкретные права и обязанности, 
нравственная требования нотариусов. 

  5 KRN3214 

/NRK3214 

/NRK 3214 

6.2 ҚР-ғы нотариат 

/Нотариат в РК 

/Notary in RK 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ 2 3 емт 

иха 

н/ 

экза 

мен 

 Білім алушы мұсылман құқығының 
нормаларын талқылап, қолдануға дағдылануы 
керек.Сонымен қатар мұсылман 
құқығыинституттының даму тарихы мен 

перспективаларына талдаужасай отырып, 
мұсылман құқығына, құрылымына, 
салыстырмалытүрде талдау жасай білуі тиіс. / 
Обучающиеся должен иметь навыки 
обсуждения норм мусульманского права. В то 
же время должен знать историю развитие и 
перспективы мусульмаского права. 

   MK3214 
/МР3214 ML3214 

6.3 Мұсылман құқығы 
/ Мусульманское право 

/Muslim law 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ   емт 

иха 

н/ 

экза 

мен 

Мұрагерлік мүліктік қатынастарды құқықтық 
реттеуді конституциялық, азаматтық- 
құқықтық нормасы бойынша, мұра қалдыру 
мүмкінді және өсиет қалдыруы, не болмаса 
заңды мұрагерлік бойынша мұрагерліктің 
жүзеге асуы, сонымен қатар осы мәселелер 
бойынша өзге тұлғалардың мүлікке қол 

сұғуынан құқықтық қорғау тәсілдерін игереді. 
/Обучающиеся изучает правовое 

регулирование наследственных 
имущественных отношении на основе 
конституционных и гражданских норм, 
возможность наследство или осуществление 

   KRMK3214/NPRK3214/ILRK 

3214 

6.4 ҚР-ғы мұрагерлік 

құқық /Наследственное 

право в РК 

/Inheritance law in the 

RK 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ    



 

 
 

 законного наследования, а также защиты 
доступа к имуществу других лиц. 

          

 Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді келешегі 
динамикасын және қылмыс жағдайын болжау 
корреляцияны құру негіздерін білу. 
Қылмыстың алдын алу үшін жоспарлау/ 

Знание основ построения корреляций в целях 
прогнозирования динамики и состояния 
преступности на краткосрочные и 

долгосрочные перспективы. Планирование 
профилактики преступлений 

  5 /KRKS 3215 

/USRK 3215 

/CSRK 3215 

7.1 ҚР-ғы қылмыстық 

статистика 

/ Уголовная статистика 

в РК /Criminal statistics 

in the Republic of 

Kazakhstan 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ 3 5  

Қылмыстық процестегі арнайы білімді 
қолданудың құқықтық негізі мен медицина 
саласындағы арнайы білімді қолдану. 
Медициналық білімді қолдану, оның 
құқықтық салдары және айғақтық құнды 
негiздері мен тәртiбi / Правовые основы 
применения в уголовном процессе 

специальных знаний в сфере медицины. 

Основания и порядок применения 
медицинских знаний, правовые последствия и 
доказательственное значение 

  5 CV 3215 

/CM 3215 

/FM 3215 

7.2 Соттық медицина 

/ Судебная медицина 

/Forensic Medicine 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ 3 5  

 Адам құқықтары мен бостандықтарын 
қылмыстық қудалаудан қорғау 
конституциялық кепілдік ретінде. Қорғау 
институтының, әдістері, формалары, шарттары 
мен қорғаудың аксиологиялық негіздері / 
Защита от уголовного преследования как 
конституционная гарантия прав и свобод 
человека. Аксиологические основы института 

защиты, способы, формы, условия и субъекты 
защиты 

   KIZhAKKI 3215 

/IZPChUPP 3215 

/IPHRCP 3215 

7.3 Қылмыстық іс- 
жүргізудегі адам 
құқықтарын қорғау 
институты/ Институт 
защиты прав человека в 
уголовном процессе 
/Institute for the Protection 
of Human Rights in 

Criminal Procedure 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ    



 

 
 

 Сот-психиатриялық сараптамасы тұлғалардың 
психикалық мәртебесін анықтауда ғылыми 

сараптаманы қолданудың негізгі нысаны 
ретінде және қылмыстық қудалау үшін 
негізінің бар екендігі, жазаны, кінәні шешу 
қарстырылады / Судебно-психиатрическая 
экспертиза как основная форма применения 
специальных научных знаний при 
установлении состояния психики лица для 
решения вопроса о наличии оснований для 

уголовного преследования и наказания 
виновного 

   CP 3215 

/CP3215 

/FP 3215 

7.4 Соттық психиатрия 

/ Судебная психиатрия 

/Forensic psychiatry 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ    

 ҚР-ның қаржы саласындағы мемлекеттік 
органдар мен мекемелердің қызметін 
реттейтін негізгі нормативтік құқықтық 
актілерді талдай білуд, нормативтік құқықтық 
актілердегі коллизиялар мен ақтаңдақтарды 
анықтау мен жоюды, ҚР-ы қаржы 

заңнамаларын салыстыру мен саралауды 
игереді./ В результате изучения осваивает 
актуальные экономические и правовые 
аспекты государственных финансов; 
конституционные принципы, правовой статус 
и организация деятельности уполномоченных 
государственных органов в сфере 
государственных финансов, владеть 

правовыми понятиями и категориями отрасли 
финансового права. 

  6 KRKK 3216/FPRK 

3216/FLRK 3216 

8.1 Қазақстан 
Республикасының 

Қаржы құқығы/ 
Финансовое право 

Республики Казахстан 
/Financial Law of the 

Republic of Kazakhstan 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ 3 5  

Криминология қылмыс туралы кешенді 
теориясы ретінде. Қылмыстық мінез- 
құлықтың әлеуметтік-экономикалық шығу 
тегі. Қылмыстардың алдын алу әдістері. 
Қылмысқа қарсы күрес Қазақстан 

Республикасындағы құқықтық саясаттың 
негізгі басымдықтары 
/Криминология как комплексное учение о 
преступности. Социально-экономические 
истоки преступного поведения. Способы 
предупреждения преступлений. Основные 
приоритеты правовой политики в РК в 
деятельности по борьбе с преступностью. 

  6 Kri 3216 
/Cri 3216 

/Cri 3216 

8.2 Криминология 
/ Криминология 

/Criminology 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ 3 5  



 

 
 

 Қылмыстық қудалау нысандарының 
дифференциациясы. Келісім өндірісін қолдану 
үшін негіздері мен тәртібі. Процессуалдық 

келісім мнститутын қолданудың 
диспозитивтік бастамалары /Дифференциация 
форм уголовного преследования. Основания и 
порядок применения согласительного 
производства. Диспозитивные начала, пределы 
применения института процессуального 
соглашения. 

   KPKK 3216 

/SPUPP 3216 
/CPCP 3216 

8.3 Қылмыстық 

процестегі келісімге 

келу өндірісі 

/ Согласительное 

производство в 

уголовном процессе 

/Conciliation proceedings 
in criminal proceedings 

БП/ 
БД 

ТК/ КВ 3 5  

 Салық салу аясындағы мемлекеттік мәжбүрлеу 
шаралары: түсінігі, түрлері, құқықтық 
негіздері, айрықша белгілерін зерттеп, 

салықтық құқықбұзушылық үшін заңды 
жауапкершілік мемлекеттік мәжбүрлеудің 
элементі ретіндедегі олардың түрлері, мән- 
жайлары, негіздері мен ерекшеліктерін жүзеге 

асырады./ Отличи-тельным особенностям 
исследования относится понятие, виды 
принудительных мер в области 

налогообложения, правовая база, налоговое, 
правовая ответственность за нарушение 
налоговой законодательности. 

   KRCK 3216 
/NPRK 3216 

/TLRK 3216 

8.4 Қазақстан 
Республикасының 

Салық құқығы/ 

Налоговое право 

Республики Казахстан/ 

Tax Law of the Republic 

of Kazakhstan / 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ   Емт 

иха 

н 

/экз 

аме 

н 

Виктимология жүйесінде криминология 
зерттеу ілімі ретінде. Адамның мінез-құлық 
негізгі ерекшеліктері, контрагенттің 
қылмыстық мінез-арандата. Жазаланатын 
мінез-құлық құрбаны 
/Виктимология как учение в системе 
криминологии. Основные признаки поведения 

лица, провоцирующие преступное поведение 
контрагента. Наказуемость виктимного 
поведения. 

   Vic 3216 
/Vic 3216 

/Vic 3216 

8.5 Виктимология 
/ Виктимология 

/Victimology 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ   Емт 

иха 
н 

/экз 

аме 

н 

Процессуалдық актілер уақыт пен кеңістікте 
тергеу және сот ақпараттын сақтау тәсілі 
ретінде әрекет етеді. Негізгі процессуалдық 

актілер, олардың айғақтық, түрлері мен 
нысандарын білім әзірлеу үшін дағдыларын 
дамыту / Процессуальные акты как способ 
сохранения следственной и судебной 
информации во времени и пространстве. 

Выработка навыков составления основных 
процессуальных актов, знание их 

   KIZhKUP 3216/PCUPD 

3216/WDCLD 3216 

9.3.Қылмыстық-іс 

жүргізу құжаттарын 

құрастыру практикумы / 

Практикум по 

составлению уголовно- 

правовых документов 

/Workshop on the 

drafting of criminal legal 
documents 

    Емт 

иха 

н 

/экз 

аме 

н 



 

 
 

 доказательственного значения, видов и форм.           

6. Кәсіби модуль 2 / 

Профессиональный 
модуль 2 

Азаматтық іс жүргізу құқығының қайнар 
көздерін, азаматтық істер бойынша сот 
төрелігінің жүзеге асырылу тәртібін білуі 
керек және азаматтық сот ісін жүргізуді 
реттейтін барлық теориялық және нормативтік 
материалдарды меңгеруі керек. 
/Обучающиеся должен знать гражданских 

процессуальных источников права, иметь 
возможность осуществление правосудия по 
гражданским делам, изучит все теоретические 
и нормативные акты, регулирующие ведение 
гражданского судопроизводства. 

5 8 5 KRAPK 3301 
/GPPRK 3301 

/CPRK 3301 

ҚР-ың азаматтық 

процестік құқығы 
/ Гражданское 

процессуальное право 

РК 

/Civil procedural law of 

the Republic of 

Kazakhstan 

КП/ 

ПД 

МК/ОК 2 3 емт 

иха 
н/ 

экза 

мен 

Заттар мен нысанын заң бірлігін білдіру. Сот 
ісін қылмыстық қарым-қатынастардың жүзеге 

асыру нысандарының Конституциялық 
негіздері. Қылмыстық процестiң құрылымы. 
Процесс стадиялары, процесс қатысушылары 

/ Знание способов проявления закона 
единства материи и формы. Конституционные 
основы форм реализации уголовных 
отношений в производстве по делу. Структура 
уголовно-процессуальной нормы. Стадии 
процесса, участники. 

5 KRKPK 3302 
/UPPRK 3302 

/CPRK 3302 

ҚР-ның Қылмыстық 

процестік құқығы 

/Уголовное 

процессуальное право 

РК /Criminal Procedural 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

КП/ 

ПД 

МК/ОК 3 5 емт 

иха 

н/ 

экза 

мен 

7. Іргелі модуль 2 
/Фундаментальный 

модуль 2 

ЖІҚ-нің Конституциялық-құқықтық негіздері, 
принциптері және жедел ақпараттардың 

дәлелді құны, қарым-қатынастардың 
субъектілері, іздеу операциялардың түрлері, 
ЖІҚ-інің заңдылығын қамтамасыз ету. 
/Конституционно-правовые основы ОРД, 

принципы, доказательственное значение 
оперативной информации, субъекты 
отношений, виды оперативно-розыскных 
мероприятий, обеспечение законности ОРД 

27 45 6 ZhIKN 3303 
/OORD 3303 

/BOSA 3303 

1.1 Жедел-іздестіру 

қызметінің негіздері/ 
Основы оперативно- 

розыскной деятельности 

/Basics of operative- 

search activity 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ 3 5  



 

 
 

 Халықаралық құқықтық қатынас және оның 
қағидаларын, құрылымы мен міндетін, 
халықаралық құқықтық қатынастардың дамуы 

мен тарихы, халықаралық шарттарды жасасу 
олардың түрлері және олар бұзылған 
жағдайда заңды жауаптылықтың 
қолданылуызерттеледі. 
/Изучение системымеждународно-правовых 
отношений; принципы, задачи и структуру; 
историю и диалектику развития 
международно-правовых отношений иметь 

представление о перспективах их 
совершенствования; использовать знание 
международного права и норм с целью 
решения международно-правовых 
практических аспектов дел в будущей 
служебно-юридической деятельности 

  6 HZhK 3303 

/MPP 3303 
/IPL 3303 

1.2 Халықаралық жария 
құқық 

/ Международное 

публичное право 

/International Public Law 

КП/ 
ПД 

ТК/ КВ 3 5  

 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңнаманы қалыптастырудың негіздері. 
Қатысушысы болып ҚР табылатын 

халықаралық актілер, оларды қолдану 
тәртіптері 
/ Формирование представления о системе 

законодательных актов о борьбе с коррупцией. 
Международные акты, участником которых 
является РК, порядок их применения. 

   SZhKK 3303 

/AZ 3303 
/ACL 3303 

1.3 Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 

күрес 

/ Антикоррупционное 

законодательство 

/Anti-corruption 

legislation 

КП/ 

ПД 
ТК/ КВ    

Заманауи құқықтық жүйелермен, олардың 
қайнар көздері мен маңызды құқықтық 
институттары қызметімен салыстырмалы 
түрде танысу. / Сравнительное изучение 

современных правовых систем, их источники 
и важные правовые институты 

   ZKZh 3303/PSS 3303/LST 

3303 

1.4 Заманауи құқықтық 
жүйелер / Правовые 
системы современности 
/Legal systems of our time 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ    

 Прокурорлық қадағалаудың мәні, мазмұны, 
жүзеге асырылу нысандары, құқықтық 
салдары, қадағалау қызметінің жүйесі, өкілетті 
тұлға, прокурорлық қадағалау сатылары мен 
қағидалары / Сущность прокурорского 

надзора, содержание, формы реализации, 
правовые последствия, система надзорной 

деятельности, уполномоченные лица, стадии и 
принципы прокурорского надзора 

  6 KRPK 3304 
/PNRK 3304 

/PSRK 3304 

2.1 ҚР-ғы прокурорлық 

қадағалау / 

Прокурорский надзор в 

РК /Prosecutor's 

supervision in the 
Republic of Kazakhstan 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ 3 5  



 

 
 

 Адвокатура институтының конституциялық- 
құқытық негіздері, құқықтық қызметтің 

құқықтану жүйесіндегі орны мен рөлі. 
Адвокат мәртебесі, құқықтық көмек көрсету 
қағидалары / Конституционно-правовые 
основы института адвокатуры, место и роль в 
системе юридических наук, правовой 

деятельности. Статус адвоката, принципы 
оказания правовой помощи 

  7 Adv 3304 

/Adv 3304 

/Adv 3304 

2.2 Адвокатура 

/ Адвокатура 

/Advocacy 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ 3 5  

 Прокурорлық әрекет ету актілерінің құқытық    PKA 3304 
/APR 3304 

/APR 3304 

3.2.Прокурорлық 

қадағалау актілері / 

Акты прокурорского 

реагирования /Acts of 

prosecutorial response 

КП/ ТК/ КВ    

негіздері, түрлері, нысандары, қолданудың 
негіздері мен тәртіптері, актілерді 

ПД  

орындамаудың салдары, прокурор санкциясы /   

Правовые основы актов прокурорского   

реагирования, виды, формы, основания и   

порядок применения, последствия   

неисполнения актов, санкции прокурора   

Қылмыстық қудалаудан қорғау -адам мен    KIAKKI 3304 
/IZPChUP 

3304 

/IPHRCP 3304 

3.5.Қылмыстық іс- КП/ ТК/ КВ    

азаматтың құқықтары, қорғаушыны берудегі 
өкілетті органның міндеттері. Қорғаушыға 

жүргізудегі адам 
құқықтарын қорғау 

ПД  

қойылатын құқықтық талаптар. Қорғаушының институты / Институт   

тегін құқықтық көмегін көрсету шарттары защиты прав человека в   

/ Защита от уголовного преследования – право уголовном процессе   

человека и гражданина, обязанность /Institute for the Protection   

уполномоченного органа предоставить of Human Rights in   

защитника. Правовые требования, Criminal Procedure   

предъявляемые к защитнику. Условия    

предоставления услуг защитника бесплатно.    

 Еңбек құқығының түсінігі, оның қайнар 
көздері және қағидаларының жүйесін, еңбек 
қызметі субъектілерінің құқықтық 
жағдайының негіздерін, еңбек дауларын шешу 

  7 KREK 3305 
/TPRK 3305 

/LLRK 3305 

3.1 ҚР-ың Еңбек 

құқығы 

/ Трудовое право РК 
/Labor Law of the 

Republic of Kazakhstan 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ 3 5  

кезінде негізгі құқықтық мәселелерді талдау       

және шешу дағдысына ие болады. /Студент       

получает необходимый объем знаний об       

различных вопросах трудового права, его       

источниках и принципах, анализировать и       

решать основные правовые вопросытрудовых       

споров.       



 

 
 

 Азаматтық іс жүргізу құжаттарын жасаудың 
ерекшеліктерін, азаматтық іс жүргізу 
құжаттарын ресімдеу бойынша қойылатын 

талаптарды, соттың актілері – шешім, 
ұйғарым, сот бұйрығы, шешімнің құрылымы 
және мазмұны, апелляциялық және қадағалау 
шағымын жасауды үйренеді. / Изучает 
спецификугражданских процессуальных 
документов, процессуальные требования к 
оформлению документов, акты по решению 
суда, постановление, порядок, структура и 

содержания решения суда, апелляционного и 
надзорного иска. 

  7 AIZhKKP 3305 

/PCGPD 3305 
/WDCLD 3305 

3.2 Азаматтық-іс жүргізу 
құжаттарын құрастыру 
практикумы/ Практикум 

по составлению 

гражданско-правовых 
документов /Workshop on 
drafting civil law documents 

КП/ 
ПД 

ТК/ КВ 3 5 емт 

иха 

н/ 

экза 

мен 

 Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы түсінігі, 
қайнар көздері, объектілері мен субьектілері 
жағдайы негіздерін, мемлкеттің осы саладағы 
саясатын іске асырға машықтануы. /Усвоение 
необходимый объем знаний в отрасли 
социального обеспечение, понятие права 
социального обеспечения, источники, 

реализации государственной политики в этой 
области. 

   AK3305/PSO3305/SSL 3305 3.3 Әлеуметтік 

қамсыздандыру 
құқығы/Право 

социального 

обеспечения /Social 

Security Law 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ   емт 

иха 
н/ 

экза 

мен 

Азаматтық іс-жүргізуге қорғаушының 

қатысу институтының кноституциялық- 
құқытық негіздері, құқықтық қызметтің 

құқықтану жүйесіндегі орны мен рөлі. 

Адвокат мәртебесі, құқықтық көмек 

көрсету қағидалары 

/ Конституционно-правовые основы 

института адвокатуры, место и роль в 

системе юридических наук, правовой 

деятельности. Статус адвоката, принципы 
оказания правовой помощи. 

   AIKK3305 
/UZhGP 3305 

/PDCP 3305 

3.4 Азаматтық іс- 

жүргізуге қорғаушының 
қатысуы 

/ Участие защитника в 

гражданском процессе 

/Participation of the 

defender in the civil 

process 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ   емт 

иха 
н/ 

экза 

мен 

 Криминалистика жүйесін білу, дәлелдемелерді 
жинаудың әдістері мен тәсілдерін білу, 
қылмыстық процесс пен криминалистика 
құқықтық негіздерінің бірлігі, теориясы, 
тактикасы, әдістері мен жүзеге асырылу 
техникасын білу / Знание системы 
криминалистики, методов и способов 

собирания доказательств, единства правовой 
основы криминалистики и уголовного 
процесса, теория, тактика, методика и техника 

  7 Kri 4306 /Kri 4306 
/ Fr 4306 

4.1 Криминалистика 
/ Криминалистика 

/Forensics 

КП/ 
ПД 

ТК/ КВ 3 5 емт 
иха 

н/ 

экза 

мен 



 

 
 

 осуществления криминалистической 
деятельности 

          

Сот сараптамасының мақсаты, міндеттері, 
әдістері. Олардың субъектілері мен 
мәртебелері, сараптамалық зерттеудің шектері, 
оларды қылмыстық процесте қолдану / Цели, 
задачи, система, методы судебной 
экспертологии. Субъекты, их статус, пределы 
экспертного исследования, применение в 
уголовном процессе 

  7 CS 4306 
/CE4306 
/FE 4306 

4.2 Соттық сараптама 
/ Судебная 
экспертология 

/Forensic Expertise 

КП/ 
ПД 

ТК/ КВ 3 5  

 Ілім криминалистикалық ғылыми қызметтің    ZCI 4306 4.3 Замануи 

криминалистикалық 

ілім 
/ Современные 

криминалистические 

учения /Modern 

criminalistic doctrines 

КП/ ТК/ КВ    

бір құрамдас бөлігі ретінде. 
Криминалистикалық зерттеудің әдістері мен 
методологиясы ілімді қалыптастыруға әсер 

/SKU 4306 

/MCD 4306 

ПД  

етудегі криминалистикалық    

зерттеулер/Учения как составная часть    

криминалистической науки и деятельности.    

Методология и методы криминалистических    

исследований и их влияние на формирование    

учений.    

Мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес нақты    CSA 4306 4.4 Соттық сараптама КП/ ТК/ КВ    

және жалпы әдістерін жиынтығының әдістері 
ретінде. Сот сараптамасының замануи 
әдістемесі мен тәсілдері. Ақиқатты 

танымының әдіснамасының негізгі қағидасы 
ретінде/ Методология как совокупность 

/MCEx 4306 

/FM 4306 

әдістемесі 

/ Методология судебной 

экспертизы 

/ Forensic methodology 

ПД  

специальных и общих методов, отвечающих     

поставленным целям и задачам. Современные     

подходы к методологии судебной экспертизы.     

Познаваемость действительности как     

основной принцип методологии.     



 

 
 

 Мемлекет және құқық теориясының 
мәселелері заманауи биліктің түсінігі мен 
негізгі белгілерін, мемлекеттік биліктің 

ұйымдастырылуы мен қызмет етуінің негізгі 
қағидаларын, құқықтық мемлекеттің құрылуы 
мен дамуы туралы жаңа ілімдерді, қәзіргі 
құқықтық мемлекеттің азаматтық қоғаммен 
өзара байланысын, арақатынасы мәселелерін 
оқытуды көздейді./ Предмет изучает 
современные концепции и признаки власти, 
основных ветвь власти, основные принципы 

организации и функционирования 
правительства, верховенству закона о 

создании и развитии новой доктрины, 
соотношение текущих и будущих правовых 
отношений с гражданским обществом. 

  7 MKTM 4307/PTGP 
4307/PTSL 4307 

5.1 Мемлекет және 

құқық теориясының 

мәселелері/ Проблемы 

теории государства и 

права /Problems of the 

theory of state and law 

КП/ 
ПД 

ТК/ КВ 3 5  

 Мемлекеттік билікті үйымдастыру қағидаты, 
мемлекеттегі билік тармақтарының бір-бірінен 

тәуелсіздігі, бірін-бірі тепетеңдікте ұстайтын 
үш тармаққа бөлінуі (атқарушы, заңшығарушы 
және сот билігі) мәселелрін зерттейді. / 
Изучает организацию государственной власти, 
независимость ветви власти(исполнительной, 
законодательной и судебной) в стране. 

   MВВ 4307 

/GКV 4307 
/SSP 4307 

5.2 Мемлекет және 

билік бөлінісі 

/Государства и 

разделение власти // 

States and the separation 

of power 

КП/ 

ПД 
ТК/ КВ    

8.ОҚТ модулі 
(практика) / 

Модуль ДВО 

(практика) 

Способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 

23 36 1,2, 
3,4 

DSh /FK 
/PC 

Дене шыныктыру/ 

Физическая культура 

/Physical Culture 

ОҚТ/ 

ДВО 

МК/ 

ОК 

8 1 
2 

ДЗ 

 4 OP/ /UP /TP Оқу практикасы 
/Учебная практика 

/Training Practice 

ОҚТ/ 

ДВО 

МК/ 

ОК 

1 2 ДЗ 

8 OP /PP 
/ I 

Өндірістік практика 
/Производственная 

практика /Internship 

ОҚТ/ 

ДВО 

МК/ 

ОК 

5 8 ДЗ 

 1 Aba/ ALGKO Абайтану/ Абайды 
латын ғарпіне көшіріп 

оқимыз / 

ОҚТ/ 
ДВО 

ТК/ КВ 1 2  



 

 
 

    2 ME Мәңгілік ел ОҚТ/ 

ДВО 

ТК/ КВ 2 3  

3 TN 

FT 

/OT  / Толеранттық негіздері/ 

Основы толерантности 

/Fundamentals of 

Tolerance 

ОҚТ/ 

ДВО 

ТК/ КВ 2 3  

3 Din /Rel /RS  Дінтану 
/Религиоведение 

/Religious Studies 

ОҚТ/ 

ДВО 

ТК/ КВ 2 3  

2 SZhkB 
/ACE 

/AO   Cыбайлас жемқорлыққа 

қарсы білім 

/Антикорупционное 

образование /Anti- 

Corruption Education 

ОҚТ/ 

ДВО 

ТК/ КВ 2 3  

9. Қорытынды 

аттестатциялау 

модулі/ Модуль 

итоговой аттестации 

Результаты обучения по специальности в 
соответствии с требованиями 6-ого 
квалификационного уровня Национальной 
рамки квалификаций: фундаментальные 
знания и умения, ключевые и специальные 

компетенции, личностные способности, 
необходимые в профессиональной 
деятельности. 

3 12 8 MBMM/ GES Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан/ 

Государственный 

экзамен по 

специальности 

ҚА/ 

ИА 

МК/ 

ОК 

1 4 МЕ 
/ 

ГЭ 

К 

DZhZHK /NZDR Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және 

қорғау / Написание и 

защита дипломной 

работы (проекта) 

ҚА/ 

ИА 

МК/ 

ОК 

2 8 ДЖ 

Қ/ 

ЗДР 

  155 260      155 2 

6 
0 

 

 
 

Ескерту/ Примечание: 1. Бір семестр ішіндегі кредиттер жүктемесі 30 кредит ECTS құрау керек. / Объем семестровой нагрузки должен составлять 30 кредитов ECTS. 

Сокращения: ЖЕ/ПЭ - Жазбаша емтихан / Письменный экзамен; /ДЗ - Дифференциалдық зачет/Дифференцированный зачет; МЕ/ ГЭК - Мемлекеттік емтихан/ Государственный 
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