
Қосымша  10.

1 модульді сипаттауға арналған формуляр 

Модульдің атауы және шифр АТ 010101 – Ақпараттық-тарихи 
Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география; 

Математика және информатика кафедралары
Модуль түрі Жалпы  модульдер (міндетті компоненттер)
Модуль дәрежесі Бакалавриат 
Аптадағы сағат саны 12 контакт сағат (9 аудиториялық сағат, 3 ОБСӨЖ 

сағаты)
Кредит саны 9 кредит 
Оқыту нысаны Күндізгі 
Семестр 1, 2, 4 семестр
Оқитындар саны 10
Модульдің пререквизиті Жоқ 
Модуль мазмұны Рухани өндірістің ерекше формасы ретіндегі философия 

феномені және оның мәдени-тарихи дамуы мен қазіргі 
болмысы аталған курстың объектісі болып табылады. 
Әлемдік және отандық философияның негізгі бағыттары
мен мәселелері де қарастырылған.

Оқу нәтижелері А. Модульде оқытылған пәндер  бойынша алған 
білімдерін көрсете білуі тиіс;
В. Алған білімдерін белгілі жағдайларда қолдана білу;
С. Оқытылған ғылым салалары бойынша шындықты 
тұтас қабылдап, жүйелі ойлап білу;
Д. Теориялық білімдерін ауызша және жазбаша  формада
түсіндіре білу; 
Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, 
басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау. 

Қорытынды бақылау нысаны «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәнінен 
мемлекеттік емтихан,
«Философия» пәнінен емтихан,
«Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар (ағылшын
тілінде)» пәнінен емтихан

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 3 семестр
Әдебиет 1. Антология мировой философии. В 4-х т.-М.: Мысль, 

1969-1972г.
2. Назарбаев Н.А. В потоке истории. 

- Алматы, 2008. 
Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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2 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр Кom 010202 – Коммуникативті
Модульге жауапты Филология кафедрасы
Модуль түрі Жалпы  модульдер (міндетті компоненттер)
Модуль дәрежесі Бакалавриат 
Аптадағы сағат саны 14 контакт сағат (12 аудиториялық сағат, 2 ОБСӨЖ 

сағаты)
Кредит саны 12 кредит 
Оқыту нысаны Күндізгі 
Семестр 1, 2 семестр
Оқитындар саны 10
Модульдің пререквизиті Жоқ 
Модуль мазмұны Болашақ мамандардың коммукативті құзыреттілігін 

қалыптастыру. 
Шет тілін меңгеру шетел тілдері деңгейлерінің Жалпы 
еуропалық сәйкес жүзеге асырылады.

Оқу нәтижелері А.Сөйлеудің лингвистикалық дұрыстығын түсіндіріп, 
көрсете білу;
В. Сөйлеудің пәндік мазмұнын игеріп, көрсете білу;
С.Оқытылған ғылым салалары бойынша шындықты 
тұтас қабылдап, жүйелі ойлай білу;
Д. Коммуникативтік ойды іске асыру; 
Е. Сол тілде сөйлеушінің лингвомәдени нормаларына 
сәйкестік дағдысының болуы 

Қорытынды бақылау нысаны  «Шет тілі» пәнінен емтихан, 
«Қазақ (Орыс) тілі» пәнінен емтихан, 

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр
Әдебиет 1. Кунанбаева С.С. Современное иноязычное образование.:

Методология и теории. Алматы, 2005.
2. Салалық қос тілді сөздіктер: орысша-ағылшынша, 

орысша-немісше, орысша-французша.
3. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских

отделений университетов (бакалавриат). Под редакцией 
Ахмедьярова К.К., Жаркынбековой Ш.К., Мухамадиева 
Х.С. –Алматы,  Қазақ университеті, 2012. 

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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3 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр KА 010303 – Қоғамдық - әлеуметтік
Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география, 

Қаржы және құқықтану кафедралары 
Модуль түрі Жалпы  модульдер (таңдау компоненттері)
Модуль дәрежесі Бакалавриат 
Аптадағы сағат саны 10 контакт сағат (7 аудиториялық сағат, 3 ОБСӨЖ 

сағаты)
Кредит саны 7 кредит 
Оқыту нысаны Күндізгі 
Семестр 3,4 семестр
Оқитындар саны 10
Модульдің пререквизиті Жоқ 
Модуль мазмұны Әлеуметтанулық ойлай білулерін, әлеуметтанулық 

зерттеулердің пәні мен әдістерін және өзекті мәселелері, 
салалары туралы түсінік қалыптастыруға бағытталған. 
Қазіргі экономикалық ой-пікірдің негізін құрайтын 
экономикалық ұғымдарды, қағидаларды, заңдылықтарды
түсіндіреді. Қоғамдық және жеке құқықтық сана мен 
құқықтық мәдениетті арттыру. 

Оқу нәтижелері А. Қоғамның әлеуметтік дамудағы беталысын білу;
В. Алған білімдерін белгілі жағдайларда қолдана білу;
С.Оқытылған ғылым салалары бойынша шындықты 
тұтас қабылдап, жүйелі ойлап білу;
Д. Теориялық білімдерін ауызша және жазбаша  формада
түсіндіре білу; 
Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, 
басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау. 

Қорытынды бақылау нысаны «Әлеуметтану» пәнінен емтихан,
«Экономикалық теория негіздері» пәнінен емтихан, 
«Саясаттану» пәнінен емтихан.

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр
Әдебиет 1. Экономикалық теория бойынша практикалық оқу 

құралы. Проф. Е.Б.Жарқынбаевтың жетекшілігімен. 
Алматы, 2006.

2.  Әлеуметтану. 2-кітап/ Жалпы ред.  М.М.Тажин. –
Алматы, 2005. -268б. 

3. Қарабаев Ш.Қ. Әлеуметтану негіздері: Оқу құралы. –
Алматы: Экономика, 2004, -640б.

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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4 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр KТMK 020401– Кәсіби тілдер және мемлекеттік 
құқықтық  

Модульге жауапты Филология, Қаржы және құқықтану кафедралары
Модуль түрі Мамандық  модульдер (міндетті компоненттер)
Модуль дәрежесі Бакалавриат 
Аптадағы сағат саны 12 контакт сағат (8 аудиториялық сағат, 4 ОБСӨЖ 

сағаты)
Кредит саны 8 кредит 
Оқыту нысаны Күндізгі 
Семестр 1,2,3,5 семестр
Оқитындар саны 10
Модульдің пререквизиті  Қазақ (Орыс) тілі, Шет тілі 
Модуль мазмұны Қазақ тілі, орыс тілі және шет тілінің грамматикасын, 

фонетикасын  және морфологиясын білу, кәсіби 
деңгейде сөйлесу үшін арнайы мамандандырылған 
терминдерді білу керек және   Қазақстан 
Республикасының  конституциялық  құрылым 
негіздерін, маңызды және мазмұнды негізгі түсініктерін, 
санаттарын конституциялық құқық институттарын білу 
керек.

Оқу нәтижелері А. Модульде оқытылған пәндер  бойынша алған 
білімдерін көрсете білуі тиіс;
В. Алған білімдерін белгілі жағдайларда қолдана білу;
С. Кейбір ісжүргізу құжаттарын өңдеп және құрастыра
білу;
Д. Теориялық білімдерін ауызша және жазбаша  формада
түсіндіре білу; 
Е. Кәсіби қызметте алынған білімді қолдана білу;

Қорытынды бақылау нысаны «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» пәнінен емтихан,
«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнінен емтихан,
«Мемлекет және құқық теориясы» пәнінен емтихан,
«Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы» 
пәнінен емтихан.

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 4 семестр
Әдебиет 1. Аванесян Ж.Г Английский язык для юристов. М:2006

2. Жалмаханов Ш.Ш Заңгерлерге арналған қазақ тілі. – 
Астана,2005-148б.

3. Сапаргалиев.Г.С., Ибраева А.С Мемлекет және құқық 
теориясы.- Алматы, 1997ж

4. Сапаргалиев.Г.С Қазақстан Республикасының 
конституциялық құқығы Алматы, «Жеті жарғы» 2004ж.

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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5 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және 
шифр

АК 020502 – Азаматтық құқықтық модулі 

Модульге жауапты Қаржы және құқықтану кафедрасы

Модуль түрі Мамандық  модулі (міндетті компонент)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 8 контакт сағат ( аудиториялық сағат, 2 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 6 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 3,4 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті Мемлекет және құқық теориясы, Қазақстан Республикасының 
Конституциялық құқығы

Модуль мазмұны ҚР  Азаматтық   құқықтың  жалпы  бөлімі  ҚР-ның  Азаматтық
кодексіне сәйкес келеді және азаматтық құқықтық қатынастар,
азаматтық  құқықтарды  жүзеге  асыру  мен  қорғау,  азаматтар,
азаматтық  құқықтың  субъектісі  ретінде  заңды  тұлғалар  мен
мемлекет, азаматтық құқықтың объектісі;  мәміле,  өкілдік пен
сенімхат;  мерзімдер;  меншік  құқығы  мен  өзге  де  заттық
құқықтар,  азаматтық  –  құқықтық  шарттар  туралы  жалпы
ережелерді қамтиды.

Оқу нәтижелері А. Білім  беру  саласында  оқу  орындары  жұмысындағы
құқықтық білімі;
В.  Азаматтардың  бостандықтары  мен  заңды  мүдделерін,
құқықты жүзеге асыру барысында,заң көмектерін көрсете білу;
С. Кәсіби қызметпен байланысты міндеттерді қалыптастыру 
және мақсаттарды айқындай білу; 
Д. Азаматтық шарттар жасасу бойынша келіссөздер жүргізе 
білу; 
Е. Қажетті материалдарды өзбетінше оқып үйрену, оны одан 
ары қарай пайдалану.

Қорытынды бақылау 
нысаны

«Қазақстан Республикасының  азаматтық құқығы (жалпы 
бөлім)» пәнінен емтихан,
«Қазақстан Республикасының  азаматтық құқығы (ерекше 
бөлім)» пәнінен емтихан

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр

Әдебиет 1.Жайлин Г.А Азаматтық құқық, жалпы бөлім, Алматы,2003ж
2. Жайлин Г.А Гражданское право Республики Казахстан Часть 
особенная Алматы 2001 

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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6 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр КК 020603 – Қылмыстық-құқықтық модулі

Модульге жауапты Қаржы және құқықтану кафедрасы

Модуль түрі Мамандық  модулі (міндетті компонент)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 8 контакт сағат (6 аудиториялық сағат, 2 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 6 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 1,2 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті Мемлекет және құқық теориясы, Қазақстан 
Республикасының Конституциялық құқығы

Модуль мазмұны Қылмыстық құқықтың жалпы бөлім нормалары 
қылмыстық құқыққа, қылмыстық заңға, қылмыс пен жаза
түсініктеріне байланысты негізгі сұрақтарды қамтиды. 
Қылмыстық құқықтың ерекше бөлімінде жекелеген 
қылмыстық құқық бұзушылықтар және оларды жасағаны 
үшін белгіленген жазалар қарастырылады.

Оқу нәтижелері А. Құқыққорғау органдары қызметі саласындағы (жедел-
іздестіру  қызметі  саласында,  анықтау  және  тергеу,
әкімшілік және атқару өндірісі) теориялық білімдер;
В. Әкімшілік  құқықбұзушылық  туралы  істерде,
қылмыстық  істер бойынша қорғауды ұйымдастыра білу;
С. Құқықтық сипаттағы құжаттарды құрастыру және 
өңдеу процедурасы;

Д. Жауаптылық,  ұйымдастырушылық,  толеранттылық,
аналитикалық ойлау және вербальды-логикалық дамуды,
өзіндік эмоциялық  күйін басқару,  жедел  есте  сақтау
қабілетіне ие болу; 

Е.  Өз  біліктілігін  арттыру,  білім толтыру және
жаңа дағдыларды меңгеру;

Қорытынды бақылау нысаны «Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы 
(жалпы бөлім)» пәнінен емтихан,
«Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы 
(ерекше бөлім)» пәнінен емтихан;

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр

Әдебиет 1. Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі 



2014ж;
1. 2.  Каиржанов  Е.И  Уголовное  право  РК  (общая  часть)

Алматы 1998г.220стр.
3. Котова  Н.К.  Уголовное  право  РК  (общая  часть)  Алматы
2014г

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016



Қосымша  10.

7 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және 
шифр

IZhK 020704 – Іс жүргізу құқықтық модулі

Модульге жауапты Қаржы және құқықтану кафедрасы

Модуль түрі Мамандық  модулі (міндетті компонент)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 7 контакт сағат (5аудиториялық сағат, 2 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 7 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 5 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы; Қазақстан 
Республикасының азаматтық құқығы;

Модуль мазмұны Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу құқығы пәні 
қылмыстарды тез және толық, оларды жасаған адамдарды 
әшкерелеу және қылмыстық жауапқа тарту, әділ сот талқылауы 
және қылмыстық заңды дұрыс қолдану болып табылады.

Оқу нәтижелері А.   Мемлекеттік  билік  пен  басқарудың  атқару  және  өкілдік
органдары,  сот  атқару  саласындағы  құқықтық  нормаларды
жүзеге асыру мәселелері;                                                 В. Сот
жарыссөздерінде шығу, жауап алуды білу;
С.  Кәсіби  заң  қызметте  алынған  теориялық  білімді  қолдана
білу; 

Д. әкімшілік және азаматтық, қылмыстық бойынша іс жүргізу
құжаттарын түсіндіру және жария ете білу;

Е. Өз бетінше қажетті материалдарды іздеу, жинақтау, талдау, 
ұйымдастыру, түрлендіру, сақтау қабілетінің болуы.

Қорытынды бақылау 
нысаны

«Қазақстан Республикасының  азаматтық іс жүргізу құқығы» 
пәнінен емтихан,
«Қазақстан Республикасының  қылмыстық іс жүргізу құқығы» 
пәнінен емтихан.

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 1 семестр

Әдебиет 1. Қазақстан Республикасының  қылмыстық іс жүргізу кодексі 
2. Төлеубекова Б.Х Қазақстан Республикасының  қылмыстық іс
жүргізу құқығы Алматы1998ж.



3.Баймолдина  З.Х.  Гражданское  процессуальное  право  РК
Алматы:2001

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016

Қосымша  10.

8 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр ТSHМК 020805– Тарихи  және шет мемлекеттік-
құқықтық модулі

Модульге жауапты Қаржы және құқықтану кафедрасы

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау модульдері)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 16 контакт сағат (12 аудиториялық сағат, 4 ОБСӨЖ 
сағаты)

Кредит саны 12 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 1,2 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті Мемлекет және құқық теориясы, Қазақстан 
Республикасының Конституциялық құқығы

Модуль мазмұны Ежелгі  дәуірдің  мемлекет  және  құқық  тарихы,  Орта
ғасырлардың  мемлекет  және  құқық  тарихы,  жаңа
кезеңнің мемлекет және құқық тарихы, қазіргі  кезеңнің
мемлекет және құқық тарихы.
Шет елдердің Конституциялары. Шет елдердегі Үкімет. 

Оқу нәтижелері А. Мемлекеттік және мемлекеттік емес 
кәсіпорындарында заңкеңесшілерінің қызметін реттеу 
нормалары;
В. Құқықтық сұрақтар бойынша кеңес беру ;
С. Құқық нормаларын талқылауда және оның 
қолданудағы ерекшеліктері 
Д. Әртүрлі даулы жағдайларда медиация процедурасые 
жүргізе білу жинауды және интерпретациялауды жүзеге 
асыру; 
Е. Еңбектің ғылыми ұйымдастырылуы және өзіндік 
білімберу дағдыларына ие болу.

Қорытынды бақылау нысаны «Шетелдерінің конституциялық құқығы» пәнінен 
емтихан,
«Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық 
тарихы» пәнінен емтихан,
«Шетелдерінің мемлекет және құқық тарихы» пәнінен 
емтихан,
«Саяси және құқықтық ілімдер тарихы» пәнінен емтихан

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 



қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр

Әдебиет 1.  Абельдинов  А.К.,  Копабаев  О.К.  Конституционное
право зарубежных стран. Алматы: Жеті жарғы 1997ж
2. Рамазанов А.Х., Халифаева А.К. История государства и
права зарубежных стран. Москва: Юрист,2004г.
3. Абиль Е. История государства и права Республики 
Казахстан. Астана 2000г.

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016



Қосымша  10.
9 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр КN 020906– Кәсіпкерлік-нотариаттық

Модульге жауапты Қаржы және құқықтану кафедрасы

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау модульдері)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 8 контакт сағат (6 аудиториялық сағат, 2 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 6 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 5 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы;

Модуль мазмұны Кәсіпкерлік құқықтың субъектілері. Шаруашылық құқық 
бұзудағы заңдылық жауапкершілік. Заңды тұлғалардың 
жеке кәсіпкерлігі. Кәсіпкерлік бәсекелестік.
Нотариаттың  түсінігі,  нотариаттың  міндеттері.
Нотариустар, олардың құқықтық мәртебесі. Нотариаттық
мұрағат  және  істерді  сақтау.  Нотариустың  мөрі.  Өсиет
бойынша мұраны иелену. Өсиетті куәландырудың тәртібі.

Оқу нәтижелері А. Нотариаттардың қызметі  арқылы құқықтық  қорғау
пайдалану;
В. Құқықтық сұрақтар бойынша кеңес беру;
С. Кәсіби  қызмет  саласындағы  заң  нормалары  мен
құқықтық қатынастарды талдай білу; 

Д. Талқылау барысында өз ұстанымын дәлелдеу, сендіру
Заңды  түсініктері  мен  санаттарды  еркін  пайдалану,  өз
жұмысының нәтижелерін көпшілікке көрсетуде, жазбаша
және  ауызша   сөйлеуде  сауаттылықты,  шешендік
шеберлікті игеру;

Е. Кәсіби қызметте алынған білімді қолдана білу.

Қорытынды бақылау нысаны «Кәсіпкерлік құқық» пәнінен емтихан,
«Нотариат» пәнінен емтихан.

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 1 семестр



Әдебиет 1. Қазақстан    Республикасының   «Нотариат   туралы»   
Заңы
2. Қазақстан Республикасының жеке кәсiпкерлiк 
туралы.заңы.

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016

Қосымша  10.

10 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр HK 021007– Халықаралық-құқықтық модулі

Модульге жауапты Қаржы және құқықтану кафедрасы

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау модульдері)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 7 контакт сағат (5 аудиториялық сағат, 2 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 5 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 3,4 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті Мемлекет  және  құқық  теориясы,  ҚР  Конституциялық
құқығы, Шетелдерінің конституциялық құқығы.

Модуль мазмұны Халықаралық  құқықтың  қайнар  көздері.  Халықаралық
құқықтың  қағидалары.  Халықаралық  ұйымдардың
құқықтық  мәртебесі.  Халықаралық-құқықтық
жауапкершілік.  Халықаралық  құқықтағы  адам
құқықтарын қорғау. Халықаралық әуе құқығы.
Халықаралық  дербес  құқықтың  негіздері.  Коллизиялық
нормалар.  Халықаралық  дербес  құқықтағы  меншік
құқығы. Халықаралық дербес құқықта мұрагерлік қарым
қатынастар.

Оқу нәтижелері А. Білім беру саласында оқу орындары жұмысындағы 
құқықтық білімі.
В. Азаматтардың бостандықтары мен заңды мүдделерін, 
құқықты жүзеге асыру барысында,заң көмектерін көрсете
білу. 
С. Ағымдағы заңнаманы сыни талдай білу; 
Д. Азаматтық шарттар жасасу бойынша келіссөздер 
жүргізе білу; 
Е. Еңбектің ғылыми ұйымдастырылуы және өзіндік 
білімберу дағдыларына ие болу.

Қорытынды бақылау нысаны «Халықаралық бұқаралық құқығы» пәнінен емтихан,
«Халықаралық дербес құқығы» пәнінен емтихан.

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр



Әдебиет 1. Халықаралық жария құқық. Жалпы және ерекше 
бөлімдер. Құлжабаева Ж. О. Алматы - HAS баспа 
компаниясы, 2003 - 384 бет.
2. Кулжабаева Ж.О Международное публичное право. 
Алматы, 2002.467с

2. 3. Ануфриева Л.П. «Халықаралық жеке құқық» 2 т. М. 
2000 ж

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016



Қосымша  10.

11 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр KSNAK 021108 – Құқық салаларының негіздері және 
әкімшілік құқықтық модулі

Модульге жауапты Қаржы және құқықтану кафедрасы

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау модульдері)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 14 контакт сағат (10 аудиториялық сағат, 4 ОБСӨЖ 
сағаты)

Кредит саны 10 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 1,2,3 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті Мемлекет және құқық теориясы, Қазақстан 
Республикасының Конституциялық құқығы

Модуль мазмұны Мемелекет пен құқықтың пайда болуы туралы теориялар.
Конституциялық  құқық  –  Қазақстан  Республикасының
жетекші  құқық саласы. Әкімшілік құқық бұзушылық. ҚР
Еңбек  құқығының  ұғымы  және  әлеуметтік
қамсыздандыру құқығының  негіздері. Жеке еңбек шарты,
түрлері,  мерзімі.  Жұмыс  уақыты.  Демалыс  уақыты.
Кепілдік  пен  конпенсация.  Еңбекті  қорғау.  Әлеуметтік
қамтамасыз  ету  құқығының  түсінігі,  қайнар  көздері.
Қазақстан Республикасының зейнетақымен  қамтамасыз
етудің құқықтық негіздері.

Оқу нәтижелері А. Әлеуметтік қамсыздандыру органдарында, АХАЖ 
қызметінде әлеуметтік қорғау нормалары;
В. Құқықтық сұрақтар бойынша кеңес беру;
С. Кәсіби қызметпен байланысты міндеттерді 
қалыптастыру және мақсаттарды айқындай білу; 

Д. Әкімшілік және азаматтық, қылмыстық бойынша іс 
жүргізу құжаттарын түсіндіру және жария ете білу;

Е. Өз біліктілігін арттыру, білім толтыру және
жаңа дағдыларды меңгеру;

Қорытынды бақылау нысаны «Құқық негіздері» пәнінен емтихан,
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» 



пәнінен емтихан, 
«Қазақстан Республикасының  әкімшілік құқығы» 
пәнінен емтихан,
«Қазақстан Республикасының  еңбек құқығының және 
әлеуметтік қамсыздандыру құқығының негіздері» пәнінен
емтихан.

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 3 семестр

Әдебиет 1. Мемлекет және құқық негіздері. Баянов Е. Алматы. 
2001
2. Қағазов Қ. ҚР еңбек құқығы. Алматы. 2000
3. ҚР әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс
4. Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. 
Попова. М., 2002г

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016



Қосымша  10.

12  модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр TK 021209- Табиғи-құқықтық модулі

Модульге жауапты Қаржы және құқықтану кафедрасы

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау компонент)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 7 контакт сағат (5 аудиториялық сағат, 2 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 5 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 4,5 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы

Модуль мазмұны Жер  құқығының  пәні.  Жер  құқық  қатынастары.  Жер
құқығының  әдістері  және  жүйесі.  Жер  құқығының
қағидалары. Жер құқығы қатынастарының субъектілері.

Оқу нәтижелері А. Мемлекеттік билік пен басқарудың атқару және өкілдік
органдары, сот атқару саласындағы құқықтық 
нормаларды жүзеге асыру мәселелерін білу; 
В. Азаматтардың бостандықтары мен заңды мүдделерін,
құқықты жүзеге асыру барысында,заң көмектерін көрсете
білу;
 С. Құқық нормаларын талқылауда және оның 
қолданудағы ерекшеліктері; 
Д. Азаматтық шарттар жасасу бойынша келіссөздер 
жүргізе білу; 
Е.  Өз біліктілігін  арттыру,  білім толтыру және
жаңа дағдыларды меңгеру;

Қорытынды бақылау нысаны «ҚР табиғатты қорғау заңнамалары» пәнінен емтихан,
«Қазақстан Республикасының  жер құқығы» пәнінен 
емтихан.

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр

Әдебиет 1. ҚР Жер кодексі Алматы 2003ж
2. Бектұрғанов А.Е Қазақстан Республикасындағы Жер 



құқық қатынастары. Алматы Жеті жарғы 1997ж
3.Хаджиев А.Х Земельное право РК  Алматы Данекер 
2001

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016

Қосымша  10.

13  модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр ZK 021310 - Заң қызметі модулі

Модульге жауапты Қаржы және құқықтану кафедрасы

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау компонент)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 15 контакт сағат (11 аудиториялық сағат, 4 ОБСӨЖ 
сағаты)

Кредит саны 11 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 5,6,7 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті Мемлекет  және  құқық  теориясы,  Әлеуметтану,
Философия,  Қазақстан  Республикасының  қылмыстық
құқығы.

Модуль мазмұны Этика  тарихы:  этиканың  негізгі  кезеңдері  және
бағыттары. Кәсіби  этиканың  қайнар  көздері.
Сотталғандарды  түзетудегі  этикалық  категориялардың
әлеуметтік маңыздылығы. Моральдың түсінігі және мәні.
Криминалдық  психология.  Адвокат  психологиясы.  Сот
психологиясы.  Алдын-  ала  тергеу.  Қылмыстық-атқару
құқығы  қағидалары.  Жазаны  өтеуден  ерте  босатудың
негіздері.

Оқу нәтижелері А.  Құқыққорғау органдары қызметі саласындағы (жедел-
іздестіру  қызметі  саласында,  анықтау  және  тергеу,
әкімшілік және атқару өндірісі) теориялық білімдер;
В. Құқықтық сұрақтар бойынша кеңес беру;
С.  Кәсібиқызмет  саласындағы  заң  нормалары  мен
құқықтық қатынастарды талдай білу;

Д.  Талқылау барысында өз ұстанымын дәлелдеу, сендіру
Заңды  түсініктері  мен  санаттарды  еркін  пайдалану,  өз
жұмысының нәтижелерін көпшілікке көрсетуде, жазбаша
және  ауызша   сөйлеуде  сауаттылықты,  шешендік
шеберлікті игеру;



Е. Кәсіби қызметте алынған білімді қолдана білу.

Қорытынды бақылау нысаны «Заңгердің кәсіптік этикасы» пәнінен емтихан,
«Заң  психологиясы» пәнінен емтихан,
«Құқықтық  статистика» пәнінен емтихан,
«Қылмыстық атқару құқығы» пәнінен емтихан     

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 3 семестр

Әдебиет 1.АфанасьеваА.В.Этика и психология  профессиональной
деятельности - М., 2004. 
2.Габитов    Т.Х.    Этика   юриста.    Учебное    пособие.   
-    Алматы: Юридическая литература, 2003.
3. Васильев В.Л Юридическая психология. С.П., 2001
4. Пралиева Г.Г Юридическая психология. Алматы 2002.
5.С.М.Әпенов  Қазақстан  Республикасықылмыстық-
атқару  құқығы оқулық Алматы ҚазМЗА  2001 ж.

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016



Қосымша  10.
14  модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр КК 031411- Қаржылық-құқықтық

Модульге жауапты Қаржы және құқықтану кафедрасы

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау компонент)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 8 контакт сағат (6 аудиториялық сағат, 2ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 6кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 6 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті  Мемлекет және құқық теориясы, Экономикалық теория 
негіздері

Модуль мазмұны  Қаржылық құқықтық нормалар. Мемлекеттік қаржылар
саласындағы  басқару  мәселелері.  Қаржылық
жоспарлаудың  құқықтық  негіздері.  Мемлекеттік
қаржылық бақылауды құқықтық реттеу.
Салықтық  құқықтық  нормалар.  Салықтық  құқық
бұзушылықтар. Салықтық бақылау.

Оқу нәтижелері А.  қаржы  органдарының  және  қаржы  заңнамасының
нормалары;
В. Азаматтардың бостандықтары мен заңды мүдделерін,
құқықты жүзеге асыру барысында,заң көмектерін көрсете
білу;
 С. Құқық нормаларын талқылауда және оның 
қолданудағы ерекшеліктері; 
Д. Азаматтық шарттар жасасу бойынша келіссөздер 
жүргізе білу; 
Е. Өз біліктілігін арттыру, білім толтыру және
жаңа дағдыларды меңгеру;

Қорытынды бақылау нысаны «Қазақстан Республикасының  қаржы құқығы» пәнінен 
емтихан,
«Қазақстан Республикасының  салық құқығы» пәнінен 
емтихан.



Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 1 семестр

Әдебиет 3.  1. Найманбаева С.С Финансовое право. Астана 2005.
4. 2.  Найманбаев  С.М  Салықтық  құқық.  Оқулық.  Алматы

Жеті жарғы 2005.
5. 3. Худяков А.И Налоговое право Республики Казахстан.

Общая часть:учебник . Алматы 2003. 512стр.

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016

Қосымша  10.

15 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және 
шифр

SGKS 031512- Сот жүйесі және қылмысты саралау 

Модульге жауапты Қаржы және құқықтану кафедрасы

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау компонент)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 8 контакт сағат (6 аудиториялық сағат, 2ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 6кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 6,7 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті Қазақстан Республикасың қылмыстық құқығы, Қазақстан 
Республикасының  азаматтық іс жүргізу құқығы, Қазақстан 
Республикасының  қылмыстық іс жүргізу құқығы

Модуль мазмұны Сот  органдарының   қызметінің  және  ұйымдастырылуының
құқықтық   негіздері.   Соттың   мемлекеттік   органдар
жүйесіндегі  орны, ролі және  маңызы.

Оқу нәтижелері А. Мемлекеттік билік пен басқарудың атқару және өкілдік 
органдары, сот атқару саласындағы құқықтық нормаларды 
жүзеге асыру мәселелері;
В. Азаматтардың бостандықтары мен заңды мүдделерін, 
құқықты жүзеге асыру барысында,заң көмектерін көрсете білу;
С. Құқық нормаларын талқылауда және оның қолданудағы 
ерекшеліктері; 
Д. Азаматтық шарттар жасасу бойынша келіссөздер жүргізе 
білу; 
Е. Өз біліктілігін арттыру, білім толтыру және
жаңа дағдыларды меңгеру;

Қорытынды бақылау 
нысаны

«Қазақстан Республикасында сот және сот төрелігі» пәнінен 
емтихан,
«Қылмысты саралаудың негіздері» пәнінен емтихан.



Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр

Әдебиет 1. Мемлекет және құқық негіздері. Баянов Е. Алматы. 2001
6. 2. Қазақстан Республикасының  қылмыстық іс жүргізу кодексі

3.Төлеубекова Б.Х Қазақстан Республикасының  қылмыстық іс
жүргізу құқығы Алматы1998ж.

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016

Қосымша  10.
16 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және 
шифр

KSS 031613- Криминология және сот дәлелдеу теориясы 

Модульге жауапты Қаржы және құқықтану кафедрасы

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау компонент)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 8 контакт сағат (6 аудиториялық сағат, 2 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 6 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 7 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті Мемлекет және құқық теориясы, Қазақстан Республикасың 
қылмыстық құқығы

Модуль мазмұны Қазіргі  кездегі  криминологияның  міндеті.  Қылмыстылықпен
күрес  шараларының  жүйелері.  Ұйымдасқан  қылмыстылық
түсінігі. Әйелдер қылмыстылығының жалпы түсінігі.
Сот дәлелдеме теориясы курсының мақсаты, пәні және жүйесі.
Сот  дәлелдеме  теориясы  институтының  заңшығарушылық
және  атқару,  сот  биліктерімен  қарым-қатынасы.  Дәлелдеме
ұғымы.

Оқу нәтижелері А.  Мемлекеттік  билік  пен  басқарудың  атқару  және  өкілдік
органдары,  сот  атқару  саласындағы  құқықтық  нормаларды
жүзеге асыру мәселелері;
В. Азаматтардың  бостандықтары  мен  заңды  мүдделерін,
құқықты  жүзеге  асыру  барысында,  заң  көмектерін  көрсете
білу;
С.  Құқық  нормаларын  талқылауда  және  оның  қолданудағы
ерекшеліктері; 

Д.  Жауаптылық,  ұйымдастырушылық,  толеранттылық,
аналитикалық  ойлау  және  вербальды-логикалық  дамуды,
өзіндік эмоциялық күйін басқару, жедел есте сақтау қабілетіне



ие болу;

Е.  Өз біліктілігін  арттыру,  білім толтыру және
жаңа дағдыларды меңгеру;

Қорытынды бақылау 
нысаны

«Криминология» пәнінен емтихан,
«Сот дәлелдеу теориясы» пәнінен емтихан.

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 1 семестр

Әдебиет 1. Каиржанов Е. «Криминология» (общая часть) Алматы 1995 г.
2. В.Н. Кудрявцев «Криминология» 1999 ж.

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016

Қосымша  10.

17  модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр KKK 031714- Қылмыстық құқықтық қызмет модулі

Модульге жауапты Қаржы және құқықтану кафедрасы

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау компонент)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 12 контакт сағат (9 аудиториялық сағат, 3 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 9 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 6,7 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті Қазақстан Республикасының азаматтық  құқығы 
Қазақстан Республикасының қылмыстық  құқығы, 
Қазақстан Республикасының  қылмыстық іс жүргізу 
құқығы

Модуль мазмұны Адвокатураның  пайда  болу  және  даму  тарихы.  Заң
консультациясы,  адвокаттық  контора;  адвокаттық
қызметті  ұйымдастырудың  нысандары.  Адвокаттың
кәсіби  этикасы.  Адвокаттық  қызметтің  психологиясы.
Жедел  іздестіру  қызметін  жүзеге  асырушы  органдары
Жедел  іздестіру  шараларын  жүргізу  негіздері.  Жедел
іздестіру  шараларын  тоқтату негіздері.  ҚР  прокуратура
органдарының  қалыптаса  бастауы  және   дамуы.
Прокурорлық  қадағалаудың  құқықтық  актілері
Прокуратура  органдарының  жүйесі,  құрылымы  және
олардың ұйымдастырылуы.

Оқу нәтижелері А. Адвокатура туралы заң нормалары, прокуратураның 
қадағалау қызметі;



В. Сот жарыссөздерінде шығу, жауап алуды білу;
С. Құқық нормаларын талқылауда және оның 
қолданудағы ерекшеліктері; 

Д.  Талқылау барысында өз ұстанымын дәлелдеу, сендіру
Заңды  түсініктері  мен  санаттарды  еркін  пайдалану,  өз
жұмысының нәтижелерін көпшілікке көрсетуде, жазбаша
және  ауызша   сөйлеуде  сауаттылықты,  шешендік
шеберлікті игеру;

Е.  Өз біліктілігін  арттыру,  білім толтыру және
жаңа дағдыларды меңгеру;

Қорытынды бақылау нысаны «Адвокатура» пәнінен емтихан,
«Жедел іздестіру қызметі теориясы» пәнінен емтихан,
«Қазақстан Республикасында прокурорлық қадағалау» 
пәнінен емтихан.

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр

Әдебиет 1. Жамиева Р., Каиржанов Е. Тактика адвокатской защиты
по уголовным делам. Алматы, 2000г.
2. Мазур Н.В., Адвокатская деятельность в Республике 
Казахстан. Караганда, 2006 г
3. М.С. Нәрікбаев Қазақстан Республикасындағы 
прокурорлық қадағалау Астана: Әділет, 2005

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016



Қосымша  10.

18  модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр DSh 031901- Дене шынықтыру

Модульге жауапты Дене шынықтыру және спорт кафедрасы

Модуль түрі Оқытудың қосымша түрі (міндетті компоненттер)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 16контакт сағат (16 аудиториялық сағат)

Кредит саны 8 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 1,2,3,4 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті Жоқ 

Модуль мазмұны Оқу  бағдарламасының  мазмұны  келесі  концептуалды
позицияларда негізделеді:
Дене шынықтыру процесінің жалпы білім беру бағыты;
Оқу тәрбие процесінің жүйелілігі;
Дене  шынықтыру  және  спорт  саласында  студенттердің
білімділігін нормативті және әдістемелік қамту;
Дене шынықтыру кәсіби қолданбалы бағыты.  

Оқу нәтижелері А.  Дене шынықтырудың адам дамуындағы және маман 
дайындаудағы рөлін  білуі керек. ҚР-ның дене 
шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясат 
негіздерін білуі керек. Дене шынықтырудың және 
салауатты өмір сүрудің теориялық әдістемелік негіздерін 
білуі керек. 
В. Денсаулықты сақтауды және нығайтуды қамтамасыз 



ететін психо-физикалық амалдар мен қасиеттерді 
дамытып және жетілдіру арқылы практикалық ептілік пен
дағдыны өмірде қолдана алуы керек.
С. Дене шынықтыру және спорт құралдарын аурудан 
сақтанудан психикалық жақсарту, тұлғаның қасиеті мен 
сапасын дамыту және жетілдіру бойынша пікір айтуды 
қалыптастыру; 
Д. Дене шынықту құндылығын меңгеруге спорттық іс-
әрекетті белсенді меңгеру;
Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, 
басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау 
қабілетінің болуы.

Қорытынды бақылау нысаны Дене шынықтыру пәнінен 1,2,3 семестрлерде 
дифференциалды сынақ, 4 семестр емтихан

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 4 семестр

Әдебиет 7. 1.  Евсеев  Ю.И.  Физическая  культура/  Евсеев  Ю.И.
издательство 3-е. –Ростов на Дону: Феникс, 2005.

8. 2.Тлеулов  Э.Ж.  Дене  тәрбиесінің  ілімі  мен  әдістемесі.
Шымкент, 2003. -187.

9. 3. Сиқынбаев Қ.С. Спорттық ойындар. Оқулық. -Алматы,
2015. 

10. 4.  Қонарбаев  Ж.Ө.  Баскетбол  ойынын  оқытудың
әдістемелік негіздері. –Алматы, Қазақпарат, 2008. -238б.  

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016



Қосымша  10.
19 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және 
шифр

OP 032002- Кәсіби практика

Модульге жауапты Қаржы және құқықтану кафедрасы

Модуль түрі Оқытудың қосымша түрі (міндетті компоненттер)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 3 контакт сағат (3аудиториялық сағат)

Кредит саны 8 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 4,8 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті жоқ

Модуль мазмұны Оқу үрдісінде алынған теориялық білімді тереңдету және 
бекіту, заңдық, нормативтік актілермен жұмыс жасау. 
Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, заңды 
мүдделерін қорғау сондай-ақ, мемлекет пен қоғамды 
қылмыстық қол сұғушылықтан қорғау, қылмыстық заңды 
сыйлай білу міндетімен танысу.

Оқу нәтижелері А.  Мемлекеттік  билік  пен  басқарудың  атқару  және  өкілдік
органдары,  сот  атқару  саласындағы  құқықтық  нормаларды
жүзеге асыру мәселелері;
В. Азаматтардың  бостандықтары  мен  заңды  мүдделерін,
құқықты  жүзеге  асыру  барысында,  заң  көмектерін  көрсете
білу;
С.  Құқық  нормаларын  талқылауда  және  оның  қолданудағы
ерекшеліктері; 



Д.  Жауаптылық,  ұйымдастырушылық,  толеранттылық,
аналитикалық  ойлау  және  вербальды-логикалық  дамуды,
өзіндік эмоциялық күйін басқару, жедел есте сақтау қабілетіне
ие болу;

Е.  Өз біліктілігін  арттыру,  білім толтыру және
жаңа дағдыларды меңгеру;

Қорытынды бақылау 
нысаны

«Оқу іс-тәжiрибе» сынақ,
«Өндірістік  практика» сынақ
«Дипломалды  практика» сынақ

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр

Әдебиет 1. Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі 2014ж;
2.Баймолдина  З.Х.  Гражданское  процессуальное  право  РК
Алматы:2001

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016

Қосымша  10.
20  модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр MKA 042103- Мемлекеттік  қорытынды аттестация 

Модульге жауапты Қаржы және құқықтану кафедрасы

Модуль түрі Қорытынды аттестация 

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 3 контакт сағат (3 аудиториялық сағат)

Кредит саны 3 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 8 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті Жоқ 

Модуль мазмұны  Оқу үрдісінде алынған теориялық білімді тереңдету және
бекіту,  заңдық,  нормативтік  актілермен  жұмыс  жасау.
Азаматтардың  құқықтары  мен  бостандықтарын  қорғау,
заңды  мүдделерін  қорғау  сондай-ақ,  мемлекет  пен
қоғамды  қылмыстық  қол  сұғушылықтан  қорғау,
қылмыстық заңды сыйлай білу міндетімен танысу.

Оқу нәтижелері А. Мемлекеттік билік пен басқарудың атқару және өкілдік
органдары,  сот  атқару  саласындағы  құқықтық
нормаларды жүзеге асыру мәселелері;
В. Азаматтардың бостандықтары мен заңды мүдделерін,
құқықты  жүзеге  асыру  барысында,  заң  көмектерін
көрсете білу;



С.  Құқық  нормаларын  талқылауда  және  оның
қолданудағы ерекшеліктері; 

Д.  Жауаптылық,  ұйымдастырушылық,  толеранттылық,
аналитикалық ойлау және вербальды-логикалық дамуды,
өзіндік эмоциялық  күйін басқару,  жедел  есте  сақтау
қабілетіне ие болу;

Е. Өз біліктілігін арттыру, білім толтыру және
жаңа дағдыларды меңгеру;

Қорытынды бақылау нысаны1. Мамандық бойынша мемелекеттік емтихан;
2. Диплом жұмысын (жоба) жазу және қорғау немесе екі 
кәсіптендіру пәннен мемлекеттік емтихан тапсыру.

Кредиттерді алу шарты Практика бағдарламасының мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 1 семестр

Әдебиет  1. Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі 
2014ж;
2.  Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі 
2014ж;

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016


