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Кіріспе

5В030100-  «Құқықтану»мамандығы  бойынша  білім  беру  2  траектория  бойынша
ұсынылады:

1)  5В030100-Құқықтану  мамандығы  5В030101-Қылмыстық-құқықтық  қызмет
мамандандыруының білім беру траекториясы;

2)  5В030100-Құқықтану  мамандығы  5В030102-Азаматтық-құқықтық  қызмет
мамандандыруының білім беру траекториясы.

Бітірушіге «Құқық бакалавры» дәрежесі беріледі.

5В030100-Құқықтану  мамандығы  5В030101-  Қылмыстық-құқықтық  қызмет
мамандандыруының  білім  беру  траекториясы  бойынша  бітірушілер  төмендегі  қызметтер  атқара
алады:

- қылмысқа қарсы күрес жүргізетін құқық қорғау органның қызметкері;
- заңгер кеңесші;
- прокуратура қызметкері;
- Қазақстан Республикасының Ішкі Істер органдарында;
- қылмыстық істер бойынша мамандандырылған соттың судьясы;
- Қзақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес

агенттігінде;
- Мемлекеттік кірістер Департаментінде;
- Қазақстан Республикасының ҰлттықҚауіпсіздік Комитетінде;
- адвокат және т.б.

5В30100-Құқықтану мамандығы 5В030102- Азаматтық-құқықтық қызмет мамандандыруының
білім беру траекториясы бойынша бітірушілер төмендегі қызметтер атқара алады:

- шаруашылық-құқықтық саласындағы, соның ішінде бизнестегі кәсіби заңгер;
- нотариуc;
- прокуратура қызметкері;
- азаматтық істер бойынша мамандандырылған соттың судьясы;
- адвокат және т.б.

Элективтік  пәндер  каталогы  жоғарыда  аталған  екі  білім  беру  траекториясы  бойынша
жасалынды. 5В030100-«Құқықтану» мамандығы бойынша негізгі оқылатын таңдау пәндері бірыңғай.
Кәсіптендіру  пәндері  циклдерінде  мамандандырудың  өзіндік  ерекшеліктерін  ескере  отырып,
кейбіртөмендегідей пән айырмашылықтары көрсетіледі.

Кәсіптендіру пәндер циклы

1 – білім беру траекториясы 2 – білім беру траекториясы
1.1. Адвокатура /3 кредит/ 1.1. Шарттық құқық /3 кредит/ 
1.2.  Адам  және  азаматтың  құқықтары  мен
бостандықтарын қорғау  /3 кредит/ 

1.2. Қазақстан Республикасының ақпараттық құқығы  /
3 кредит/ 

1.3.  Қылмыстық  құқықтың  және  қылмыстық  сот
өндірісінің дамуының ғылыми негіздері  /3 кредит/ 

1.3. Азаматтық құқықтық құжаттар практикумы /3кр/

2.1. Жедел іздестіру қызметі теориясы /3 кредит/ 2.1. Міндеттемелік құқық 3 кр 
2.2. Қылмыстық-құқықтық қызмет   /3 кредит/ 2.2. Тұрғын үй құқығының өзекті мәселелері 3 кр
2.3. Тергеужәнеанықтауоргандары  /3 крдит/ 2.3. Банк құқығы 3 кр 

3.1.  Қазақстан  Республикасында  прокурорлық
қадағалау  /3 кредит/ 

3.1. Патенттік құқық /3 кредит/

3.2. Заңдардың атқарылуына прокурорлық қадағалау  /
3  кредит/ 

3.2. Қазақстан Республикасының сақтандыру құқығы  /
3 кредит/ 
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3.3. Құқық  қорғауоргандары  /3 кредит/ 3.3. Интелектуалдық меншік құқығы /3 кредит/ 

Жоғары оқу орнында 5В030100 – «Құқықтану» мамандығы бойынша 5В030101 – «Қылмыстық
құқықтық қызмет» және 5В030102 – «Азаматтық құқықтық қызмет» мамандандыруының білім беру
траекториясы элективті пәндер каталогы шеңберінде жасалынып, студенттерге таңдауға ұсынылады.

                  Цикл атауы: Жалпы пәндер циклы 7 - кредит (315сағат)

1.1.Пән атауы:Әлеуметтану (3 кредит, 135 сағат) 
Оқытудың  мақсаты:  Студенттерге  негізгі  теоретикалық  бағыттар  мен  ғылымда

қолданылатын  эмпирикалық  әдістер  жөнінде  кешенді  білімдерді  беру.  Берілген  пән
әлеуметтік  құрылым  туралы,әлеуметтік  процестер  және  әлеуметтік  институттар  -қоғам
дамуының  өте  маңызды  элементтері  ретінде,әр  түрлі  әлеуметтанулық  бағыттар  мен
мектептер, жинау әдістемесі және әлеуметтік ақпараттарды өңдеу жөнінде жүйеге келтірілген
білімдерді алуға бағытталған.

Пәннің  қысқаша  мазмұны:  Адам  мен  қоғам  жөніндегі  ғылымдардың  ішінен,
әлеуметтік  дүние,  тұлғаның  әлеуметтік  өзара  қатынастары  жөніндегі  ғылым-әлеуметтану
маңызды  орынды  иеленеді.  Қазіргі  кездегі  әлеуметтік  мәселелердің  өзектілігін  тұлғаның
қоғамдағы орнын және адам жөніндегі білімнің рөлін арттырады. Әлеуметтану адамдар өз
өмірін қамтамасыз етіп,  қоғамдық қатынастарды реттеу үшін,  ұрпақ қалдырып, қоғамның
біртұтастығын сақтап  қалу мақсатында  құрған  күрделі  әлеуметтік  жүйені,  институттарды
түсінуге көмектеседі.  Әлеуметтану кез келген құбылысты адамдық тұрғыдан қарастыруға,
оның  әлеуметтік  механизмдері  мен  салдарын  көруге  мүмкіндік  береді.  Әлеуметтік
бағытталған  нарықтық  экономика  мен  әлеуметтік  мемлекеттің  түпкі  конституциялық
қағидаларын  тек  әлеуметтану  пәні  арқылы  нақты  түсініктермен  толығады.  Әлеуметтану
қоғам  туралы  ғылым  болғандықтан,  бұл  пәнді  оқын  студенттердің  меңгеруі  оларға  өз
ортасын тануына, қоғамдағы әртүрлі оқиғалар мен жағдайларды түсінуіне септігін тигізеді.

Күтілетін нәтижелері:Пән бойынша алған білімдер жүйесі білім алушыны талапқа сай
дағдыларды игеріп іске асыруға дайын болады. Пәнді игеру арқылы қалыптасқан біліктілік
пен  дағдылар  студентке  жүйелі  білім  бағытын  қалыптастырып  іскерлікке  бейімдейтін
кешенді білім-білік қалыптастырады. 

Пререквизиттері:  Әлеуметтану  курсына  қатысушы  студенттердің  орта  мектепте
оқылатын «өзін-өзі тану» пәнінен мағлұматы болуы тиіс.

Постреквизиттері:Еңбек құқығы, Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы
Оқытушы: Ахметова Ж.Ш.

1.2. Қазақстандық әлеуметтану ғылымының дамуының негізгі тарихи кезеңдері
(Зкредит, 135 сағат) 

Оқытудың  мақсаты: Қазақстанда  әлеуметтік  ойдың  қалыптасуы  қазақ  халқының
қоғамдық  және  әлеуметтік  болмысының,  дүниетанымының,  әлеуметтік  құндылықтар
жүйелерінің айрықша нысандарына байланысты өзіндік ерекшеліктерінің қалыптасу тарихы

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ әлеуметтану ғылымы қоғамды, оның қойнауындағы
сан  алуан  әлеуметтік,  экономикалық,  құқықтық  саяси  діни  рухани  т.б  құбылыстар  мен
процестерді  ғылыми  тұрғыдан  түсіндіріп,  ұғындырудың  жалпы  теориялық  методикалық
негізгі темір қазығы болып табылады. Оның кезеңдері Классикалық кезең - Ш.Уәлихановтан,
А.Құнанбаевтан және Ы.Алтынсариннен бастау алады; 2.Дамыған ағарту ісі кезеңі.  Қазіргі
заманғы Қазақстандық әлеуметтану ғылымының ролі мен мәні барған сайын арта түсуде. Бұл
біріншіден,  біздің  қоғамдық өміріміздің  барлық жақтарының реформалануына,  екіншіден,
қоғамдық өмірде әлеуметтік факторлар мен әлеуметтік ортаның ролі мен маңызының арта
түсуіне,  үшіншіден,  құқықтық  мемлекеттің  қалыптасып,  азаматтар  қоғамның  орнауына
байланысты. Қоғамдық дамуға әлеуметтану ғылымының ықпалы барған сайын арта түсетін
болады.
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Күтілетін  нәтижелері:  Студент  алған  білім  нәтижесінде  пәнді  игеріп,  осы  білім
негізінде пән ауқымында іскерлік дағдынарын толық игеріп, біліктілігін арттыра біледі.

Пән бойынша алған білімдер жүйесі білім алушыны талапқа сай дағдыларды игеріп
іске  асыруға  дайын  болады.  Пәнді  игеру  арқылы  қалыптасқан  біліктілік  пен  дағдылар
студентке жүйелі білім бағытын қалыптастырып іскерлікке бейімдейтін кешенді білім-білік
қалыптастырады.

Пререквизиттері:  Қазақстандық  әлеуметтану  ғылымының дамуының негізгі  тарихи
кезеңдері курсына  қатысушы  студенттердің  орта  мектепте  оқылатын  «өзін-өзі  тану»,
«Қазақстан тарихы», «Дүние жүзі тарихы»пәндерінен мағлұматы болуы тиіс.

Постреквизиттері: Еңбек құқығы, Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы
Оқытушы: Ахметова Ж.Ш.

1.3.Пән атауы: Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері(Зкредит, 135 сағат) 

Оқытудың мақсаты:төмендегі  мақсаттарды шешу үшін қажетті теориялық білімдер
мен практикалық іс-әрекеттер қөлемін студентердің игеруіне жәрдемдесу: 

- енбек қызметі мен адам демалысы аймағында қалыпты жағдай жасау;
- адам мен оның өмір сүру ортасын залалды әсерлерден қорғау жөніндегі шараларды

әзірлеу, оны іске асыру; 
-  техниканы,  технологиялық  процесстер  мен  шаруашылық  объектілерін  қауіпсіздік

және экологиялық тәртіптеріне сәйкес пайдалану;
- шаруашылық жүргізуші және техникалық жүйе объектілерінің дағдылы мен төтенше

жағдайдағы жұмыс істеу тұрақтылығы; 
-  халықты,  өндіріс  қызметкерлерін,  авария,  апат, зілзала  салдарынан,  сондай-ақ  осы

заманғы зақымдау құралдарының қолданылуынан қорғау жөніндегі шешімдерді және оларды
жою жөніндегі шараларды қабылдау.

Пәннің  қысқаша  мазмұны:  «Тіршілік  қауіпсіздігінің  негіздері»  пәні  –  адамның
төтенше жағдай кезіндегі өмір сүру ортасымен қауіпсіз қарым қатынасының, шаруашылық
объектілерінің тұрақты жұмыс істеу әдістерін, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды  ескерту  мен  салдарын  жою  және  осы  заманғы  зақымдау  құралдарының
қолданылуы мәселерің зерттейді. 

Пәнде мынадай мәселелердің жәй-күйі мен жағымсыз факторлары қаралады:
- тіршілік ортасының жәй-күйі мен жағымсыз факторлары; 
- адамның  тіршілік  ортасымен  қарым-қатынасының  қауіпсіздігін  қамсыздандыру

принциптері, физиология негіздері және оның қызметінің қолайлы жағдайлары;
- жарақаттаушы,  залалды  және  зақымдағыш  факторлардың  адамға  әсерінің

анатомиялық-физиологиялық  факторлары,  оларды  біргейлестіру  принциптері,
техникалық құралдар мен техникалық процесстердің қауіпсіздігін арттыру; 

- шаруашылық  объектілерінің  төтенше  жағдайдағы  жұмыс  істеу  тұрақтылығын
зерттеу әдістері;

- Төтенше жағдай (ТЖ) мен оның салдарын болжау; 
- Төтенше  жағдайда  халық  пен  шаруашылық  объектілерінің  өндірістік

қызметкерлерін қорғау және ТЖ салдарын жою жөніндегі шараларды әзірлеу;
- тіршілік қауіпсіздігінің нормативтік-техникалық және ұйымдық негіздері. 
Күтілетін нәтижелер: Курсты игеру барысында шәкірт мынаны білуге тиіс:
- өмір сүру ортасындағы адам қауіпсіздігінің теориялық негіздерін;
- тіршілік қауіпсіздігінің құқықтық және нормативтік-техникалық негіздерін;
- жарақаттаушы,  залалды  және  зақымдағыш  факторлардың  адамға  анатомиялық-

физиологиялық салдарын; 
- ТЖ-да шаруашылық объектілерінің тұрақты жұмыс істеуін арттыратын жолдар мен

әдістерді;
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- төтенше жағдайда болжау және оның салдарын жою әдістерін.

Пререквизиттері:  Тіршілік  қауіпсіздігі  курсына  қатысушы  студенттердің  орта
мектепте  оқылатын  «адам  анатомиясы»,  «химия»,  «физика»,  «биология»,  «зоология»,
«тіршілік қауіпсіздігінің негіздері» пәндерінен мағлұматы болуы тиіс.

Постреквизиттері:Экологиялық құқық, ҚР табиғатты қорғау заңнамалары
Оқытушы: Жанысбеков Ә.Ж.

2.1.Пән атауы: Экономикалық теория негіздері (2 кредит, 90 сағат) 
Оқытудың мақсаты: нарыққа өту жағдайында экономикалық теорияның практикалық

функциясы  елеулі  күшейді.  Бүгінде  экономикалық  теория  мен  шаруашылық  жүргізудің
практикасындағы  қол  үзуді  болдырмау  міндеті  қойылым  отыр.  Шаруашылық  жүргізу
механизімінің радикалды реформасы экономикалық теория алдында жаңа міндеттер ұсынды.
Ол  қазіргі  экономикалық  дамудың  ерекшеліктеріне  сүйене  отырып,  өмірдің  өзі  қойған
сұрақтарына жауап беру қажет. 

Пәннің  қысқаша  мазмұны:Экономикалық теория  адамзат қоғамының  тарихи  даму
сатыларында ерекше орын алады. Себебi,  адамдар өмiр  сүру үшiн алдымен материалдық,
рухани игiлiктер өндiруi қажет. Басқаша айтқанда өмiрге қажеттi азық-түлiк, киiм, тұрғын үй,
отын, т.с.с. тұтынуға жарамды заттар өндiрiлуi керек. Осыған орай не өндiру, қалай өндiру,
кiмдер үшiн өндiру деген сұрақтар адам баласының әрбiр жеткiншек буындарының алдында
тұрған  көкейтестi  мiндет.  Бұл  мiндеттен  ешбiр қоғам құтыла  алмайды.  Өмiр  сүру үшiн
тұтыну қажет.  Тұтыну қалай  тоқтатылмаса,  өндiрiс  те  солай  тоқтамауы қажет.  Сайып
келгенде  өндiрiс қоғамдық өндiрiс  болып  саналады.  Себебi,  жеке  өнiм  өндiрушiлер
өздерiнiңқажетiн  өтеп қана қоймайды,  сонымен қатар қоғам  мүшелерi үшiн  де қызмет
атқарады.

Күтілетін нәтижелер: Курсты меңгерудің нәтижесінде студент келесілерді білу керек:
- Негізгі экономикалық түсініктер мен терминдерді білу;
- Негізгі экономикалық мәселелердің мазмұны мен оларды шешуге әртүрлі 

көзқарастарды түсіну;
- Ағымдағы және келешектегі экономикалық жағдайларды талдау мен бағалаудың 

негізінде тиімді экономикалық шешімдерді өз бетінше қабылдау;
- Өтпелі экономика ерекшеліктерін және Қазақстанның экономикалық қатынастарының

ерекшеліктерін түсіну;
- Әдебиеттермен жұмыс істеу процесінде экономикалық білімді өз бетінше меңгеру;
- Ғылыми аппаратты пайдалану және семестрлік, бақылау және ғылыми жұмыстарды 

дұрыс рәсімдеу.
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер:Кәсіпкерлі құқық, Салық құқығы, Банктік құқық
Оқытушы: магистр Алиева Ф.У. 

2.2.Пән атауы:Мемлекет және бизнес(2 кредит, 90 сағат) 
Оқытудың  мақсаты:  болашақ  басқару  мамандығы  бүгінгі  күнгі  менеджмент

тұжырымдаланылады  сапалы  ұғынып,  оларды  кәсіпорын  тәжірибесінде  ұтымды  қолдана
білу.Бұл  пәннің  оқытылуындағы  басты  мақсат,  жас  экономист-басқарушы  кадрларды
Қазақстан  Республикасының  экономикасының,  жекелеген  салаларының,  кәсіпорындардың
тиімділігін жоғарылату үшін, қолдағы бар ресурстарды оңтайлы пайдалануды қамтамасыз
ететін,  менеджменттің  жүйелік  ыңғайы  мен  функцияларын,  әдістерін,  техника  мен
технологияларын, ұйымдастырушылық формалары мен құрылымдарыбілімді игеруге көмек
беру.

Пәннің  қысқаша  мазмұны:«Мемлекет  және  бизнес»  пәні  Голландияда,  Италияда,
Данияда, Бельгияда және дебасқа да Еуропа елдерінде, сонымен қатар Канада мен АҚШ-та
оқытылады. Мемлекеттік басқару мәселелері бойынша мамандарды дайындау бағыты қайта
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құру  жағдайында  және  нарықтық  реформа  кезінде  мақсаты  айқын  және  болашағы  зор.
Өмірдің өзі көрсеткендей, мұндай дайындыққа деген қажеттілік өте жоғары және осы пәнді
оқып-үйренуші  студенттердің  қызығушылығы  жылдан-жылға  ұлғаюда.  Курстың  басты
мәселесі  болып  экономиканың  дамуын  бағалайтын  сындарлы  фактор  болып  табылатын,
мемлекет,  бизнес  және  экономикалық  агенттер  арасындағы  өзара  тәуелділік  пен  өзара
байланысты оқып үйрену. Үкіметтің рөлі нарықтағы өз орнын алып қана қоймай, сонымен
қатар нарықтық экономиканың қызметтерін жетілдіру.

Күтілетін  нәтижелер:  Оқытудың  нәтижесі  «мемлекет-бизнес»  қатынастарын  тиімді
басқару өрісінде студенттердің мамандану дәрежесін дамыту болуы қажет. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер білуге тиісті:
- мемлекеттің мәні және оның бизнес тактикасы мен байланысын;
- басқарудың экономикалық көрсеткіштерін қайта құруды;
- мемлекеттік саясаттағы экономикалық механизмді пайдалана білуді;
- экономикалық саясаттағы жеке меншіктің мәні.
Пререквизиттер:  Қазақстан  Республикасының  конституциялық  құқығы,  Мемлекет

және құқық теориясы
Постреквизиттер:Кәсіпкерліқ құқық, Халықаралық дербес құқығы
Оқытушы: магистр Мырзахметова Ж.Ж.

2.3.Пән атауы: Экономикалық ілімдер тарихы (2 кредит, 90 сағат)
Оқытудың  мақсаты:  студенттердің  экономика  ілімінің  тарихы  бойынша  ғылыми

көзқарастын  қалыптастыру,  экономикалық  категориялар  мен  заңдарды  тарих  тұрғысынан
ұғыну,  экономикалық  процестерді  тарихи  зерттеу  әдістемесін  меңгеруді  үйрету;
студенттердің  болашақ  өзінің  теориялық  фундаментін  қалыптастыру  оларға  қоғамдық
өндірістің тарихи өсу заңдылықтарын түсіндіру; студенттерге экономикалық заңдарды және
экономикалық даму заңдылықтарын тарихи игеруді үйрету және кәсібиіс-әрекет процесіндегі
оларды тарату жолдарын табу. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Экономикалық ілімдер тарихының пәні және әдісі. Ежелгі
дүние  менортағасырдың  экономикалық  ілімдері.  Экономикалық  ілімдер  тарихының  пәні.
Экономикалық  ілімдер  тарихының  әдістері.  Экономикалық  ілім  тарыхының  дамуының
жалпы  сипаттамасы.  Экономикалық  ойлардың  және  олардың  таптық  табиғатының  пайда
болуына әсер ететін әлеуметтік-экономикалық тарихи жаздайлар. Шығыс және көне дәуірдегі
экономикалық ой-пікірлер.  Орта  ғасырдағы экономикалық  ілімдер.Мануфактура  кезеңінен
кейінгі  дәуірдегі  смитшіл  классиктердің  еңбектеріндегі  өзін-өзі  реттейтін  экономика.
С.Сисмонди  мен  П.  Прудон  -  мануфактурадан  кейінгі  кезеңнің  алғашқы  сыншылары.
К.Маркстің экономикалық теориясы. 

Күтілетін нәтижелер: Курсты оқыту қортындысында студент төмендегіні білу қажет: 
- экономика ілімі тарихы пәнінің оның әркездегі экономикалық проблемаларын және 

шешілу реттерін; 
- экономикалық жүйелердің олардың элементтерінің
өндіріс құралдарына және қортындыларына меншіктік ерек шеліктерін. 
- экономикалық теория, экономикалық тарих және экономикалық ілім тарихтарын 

бірікіріп, экономикалық процесстерді шешуде қолдануын; 
- экономикалық тәжірибеде тарих негіздеріне сүйенуін.
Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Мемлекет және құқық теориясы
Постреквизиттер:Сақтандыру құқығы, Салық құқығы, Халықаралық дербес құқығы
Оқытушы: э.ғ.к., аға оқытушы Мауленкулова Г.Е. 

3.1. Пән атауы: «Саясаттану»(2 кредит, 90 сағат) 
Оқытудың мақсаты:  студенттерді саяси өмір саласындағы күрделі құбылыстар мен

тенденцияларға  өз  бетінше  талдау  жасауға  үйрету,  саясат  туралы  қажетті  білім  беру,
студенттердің  санасында  ұғымдық  ақпаратты  қалыптастыруға  ықпал  ету;  ҚР-дағы
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демократияландыру  процесінің  ерекшеліктері  мен  барысы  жайында  білімдерін
қалыптастыру.

Пәннің  қысқаша  мазмұны:Саясаттану  пәні,  оның  пайда  болуы,  қалыптасуы,
қоғамдағы орны. Саяси ғылымның даму тарихы және негізгі кезеңдері.  Саяси билік. Билік
ұғымы  және  ол  туралы  тұжырымдамалар.  Демократия.  Саяси  жүйе.  Саяси  жүйе  туралы
ұғым.  Саяси  партиялар,  қоғамдық-саяси  ұйымдар  мен қозғалыстар.Білім  алушыларды ҚР
сонымен  қатар  алыс  және  жақын  шет  мемлекеттерде  болып  жатқан  саяси  процестерді
ұғынуға  және  еркін  бағалай  алуға,  олардың  демократиялық  саяси  мәдениетін
қалыптастыруға ықпал ету.

Күтілетін нәтижелері:1.Танымдық құзіреттілікті қалыптастыру, ол үшін студент: оқу-
әістемелік және ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеудің әдіс-тәсілдеріне үйренуі керек; оқу
процесінде инновациялық технологияларды қолданудың кӛмегімен студенттердің өздігінен
ізденуге деген дағдыларын, шығармашылық белсенділіктерін арттыру және олардың білімге,
білуге деген ынтасы мен санасын қалыптастыру. 

2.  Жалпымәдени  құзіреттілікті  қалыптастыру,  ол  үшін  студент:  Саясаттану  пәнінен
сапалы  білім  алумен  қатар  саяси  жағынан  саналы  тұлға  ретінде  қалыптасу  үшін  саяси
мәселелерге  байланысты  өзінің  көзқарасы  мен  айқын  ұстанымын  кӛрсете  алу  деңгейіне
жетуі;  өз  бойына  демократиялық  саяси  мәдениет  моделіне  сай  қасиеттерді  сіңіре  білуі;
басқалардың  пікірлері  мен  ұстанымдарына  төзіммен  қарау, яғни,  толеранттық  мәдениетті
қалыптастыруы керек. 

3.Кәсіби  құзіреттілікті  қалыптастыру үшін  студент:  Саясаттану  ғылымының зерттеу
әдістерін,  ғылыми  қорытындыларын  өз  мамандығы  бойынша  курстық  және  диплом
жұмыстарын орындауда,  қорытынды емтихан кезінде  пайдалана білуі;  Ғылыми әдебиетке
шолу  жасау,  аннотация,  реферат,  эссе,  ғылыми  баяндама  жазу  дағдысын  жете  меңгеру;
Көпшілік  алдында  сөз  сөйлеуде,  пікірін  ортаға  салуда  саяси  ғылымның  ұғымдары  мен
категорияларын қолдана білуі керек.

Пререквизиттер:  Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Дінтану, Мемлекет және құқық
теориясы

Постреквизиттер:  Мемлекеттік  қызмет  және  басқару,  Қылмыстық  істер  бойынша
халықаралық ынтымақтастық, ҚР ақпараттық құқығы

Оқытушы: Ахметова Ж.Ш.

3.2. Пән атауы: Мәдениеттану(2 кредит, 90 сағат)
Оқытудың  мақсаты: Әлемдегі  мәдени-тарихи  үрдісі  және  оның  негізгі

заңдылықтарын көрсету.
Пәннің қысқаша мазмұны:адамзаттың мәдени тәжірибесін игеру, басты құбылыстар

мен жетістіктерді талдау, олардың салыстырылуы және құндылық түсіну; мәдениеттің негізгі
бағыттар  мен  тенденциялардағы  оның  қалыптасу  және  даму  заңдылықтарын  талдау;
мәдениеттің тарихи және этноаймақтық ұлттық феномендерін зерттеу, олардың болмысының
анықтауының толық ерекшілігін айқындау; әртүрлі мәдениеттанулық ілімдердің идеяларын,
олардың  ерекшеліктерін  және  түсініктерін  талдау;  қоғам  мәдениетінің  қазіргі  заманғы
реалийлері мен даму тенденцияларының сипаттамасы, болашақ контекстіндегі оның бағасы
және болжамы; отандық мәдениет тарихын, оның қазіргі мәселелерін және даму болашағын
зерделеу; 

Күтілетін нәтижелері:мәдениеттің негізгі құндылықтарын игеру; сақтау және тарату
әдістері  туралы  әртүрлі  мәдениеттердің  көптүрлілігі  мен  құндылығы  туралы  жөнінде
түсініктері болуы; мәдениеттің формалары мен типтерін, олардың әрекет ету мен дамуын,
негізгі мәдени-тарихи аймақтарды анытауда;мәдениет феноменін, адам өміріндегі оның рөлін
түсіндіруде икемді болуы; қазіргі қоғамның мәдени ортасынан бағдар ала білу; ұлттық және
әлемдік  мәдени  мұраның  сақталуы  және  артуы  жөнінде  қамқор  бола  білу  бойынша
практикалық машықтарды иемденуі қажет.

Пререквизит:Қазақстан тарихы, Мемлекет және құқық теориясы
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Постреквизит:Заңгердің кәсіптік этикасы, Отбасы құқығы
Оқытушы: Сейдуалиева А.

3.3. Пән атауы: Өлкетану(2 кредит, 90 сағат)
Оқытудың мақсаты: Өлкетану- мазмұны мен жекелеген зерттеу әдістері бойынша бір-

бірінен ерекшеленетін,  бірақ,  бір  тақырыптық жиынтықты құрай отырып,  өлкені  ғылыми
тұрғыдан жан-жақты тануға мүмкіндік беретін бірнеше ғылыми пәндер кешені.

Пәннің қысқаша мазмұны:ОҚОтарихы. ОҚО мәдениет,әдебиет. Өлкенің тарих және
мәдени ескерткіштерін өз бетімен ғылыми зерттеу тұрғысынан тану жұмыстары дағдыларын
меңгеру гегорафиялық  ортадағы  орындарын  белгілей  білу, ауданның белгілі  бір  бөлігіінң
қоныстану тарихы туралы, сол аудантуралы түсініктерді  меңгеру, жекелеген аудан немесе
облысқа сипат ерекшеліктерді ажыратып, айқындай білу 

Күтілетін нәтижелері:Білімі:өткен заманның мәдени мұраларын өлкетану жұмыстарын
дамыту міндеттері және келешегі.

Дағдысы: Қазақстанда өлкетану жұмыстарының дамуы.
Біліктілігі: ОҚОтарихи және мәдени ескерткіштер.
Пререквизит:Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Постреквизит: Саясаттану, Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы,

Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы
Оқытушы: Нақыпбекова А

            Цикл атауы: Базалық пәндер циклы 49 - кредит (2205сағат)

4.1. Пән атауы: Шет елдердің конституциялық құқығы (3 кредит, 135 сағат)
Оқытудың мақсаты: Құқықтану мамандығы бойынша білім алатын студенттерге«Шет

елдердің  конституциялық  құқығы»  оқу  курсының  мәнділігі:  Қазақстанның  дүниежізінің
әртүрлі елдерімен байланысуынің артуы, елдердің саяси өтпелілік кезеңіндегі мұқтажы, адам
мен  мемлекеттің  өзара  жаңа  қарым-  қатынасынорнату,  Қазақстан  өмірінде  қоғам  мен
мемлекеттің  барлық жақтарының дамып және  олардың конституциялық процессте  бірдей
көрініс табуы барысында шетелдердің конституциялық құрылыс тәжірибесмін оқып, үйреніп
және ескеріп отыру мақсатында енгізілген. 

Пәннің  қысқаша мазмұны:Шет елдердің  конституциялық құқығының пәні,  қайнар
көздері  және жүйесі.Шет елдердің Конституциялары. Шет елдердегі  саяси партиялар мен
сайлау  жүйелері.Ұлыбританияның  конституциялық  құқығының  негіздері.АҚШ
конституциялық құқығының негіздері.Шет елдегі мемлекет басшысының және парламенттің
құқықтық мәртебесі.Шет елдегі Үкімет және Жергілікті басқару органдары.Шет елдегі сот
билігі.

Күтілетін  нәтижелері:  Шет  елдердің  конституциялық  құқығының  негізіне  шет
елдердегі мемлекеттік билік органдарының ұйымдастырылуы мен әрекет етуіне, адам және
азаматтың  құқықтары  мен  бостандықтарына,  олардың  қамтамасыз  ету  кепілдіктеріне
қатысты нормативтік  актілерін,  сонымен қатар  ҚР  конституциялық-құқықтық заңнамасын
жетілдіру  үшін  аса  қажет  болатын  өркениетті  мемлекеттердің  конституциялық-құқықтық
даму тәжірибесін талдау жасай алады.

Пререквизит:Бұл  курсқа  қатысушы  студенттердің  орта  мектепте  оқылатын  «құқық
негіздері» пәнінен мағлұматы болуы тиіс.

Постреквизит: Халықаралық бұқаралық құқық, Халықаралық дербес құқығы
Оқытушы: Палванова М.З.

4.2. Пән атауы: Шет елдегі басқару нысандары (3 кредит, 135сағат)
Оқытудың мақсаты: Құқықтану мамандығы бойынша білім алатын студенттерге«Шет

елдердің  конституциялық  құқығы»  оқу  курсының  мәнділігі:  Қазақстанның  дүниежізінің
әртүрлі елдерімен байланысуынің артуы, елдердің саяси өтпелілік кезеңіндегі мұқтажы, адам
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мен  мемлекеттің  өзара  жаңа  қарым-  қатынасынорнату,  Қазақстан  өмірінде  қоғам  мен
мемлекеттің  барлық жақтарының дамып және  олардың конституциялық процессте  бірдей
көрініс табуы барысында шетелдердің конституциялық құрылыс тәжірибесмін оқып, үйреніп
және ескеріп отыру мақсатында енгізілген. 

Пәннің  қысқаша  мазмұны: Шет  елдердегі  мемлекеттердің  нысандарының  сан
түрлілігі, олардың себептері. Басқару нысандары.Монархия, түсінігі және мәні.Мемлекеттік
құрылым нысандары.Унитарлық мемлекет түсінігі мен белгілері.Шет елдегі саяси режимдер,
түсінігі, түрлері.Демократиялық режим.Авторитарлық режим түсінігі және түрлері.

Күтілетін нәтиже. Білу керек: шетелдердің мемлекет және құқық тарихының әдістері,
мәселелері, бағыттарын білу; мемлекет пен құқықтың дамуының тарихи заңдылықтары мен
ерекшеліктері;  әртүрлі  тарихи  кезеңдердегі  мемлекет  пен  құқықтың  даму  ерекшеліктерін
түсіну.  Қолдана  білу керек:  өзге  заң  ғылымдарын менгеруде  алған  білімдерін  практикада
қолдана  алуы;  логикалық  ойлау  мен  ғылыми  дискуссия  жасауы;  әртүрлі  құқықтық
ақпараттармен жұмыс жасай білу. Дағдылар: шетелдердің мемлекет және құқық тарихындағы
оқиғаларды білу; тарихи ақпараттарды талдау дағдысы; пікірталас жүргізе білу.

Пререквизит:Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Мемлекет және құқық теориясы.
Постреквизит: Халықаралық бұқаралық құқық, Халықаралық дербес құқығы
Оқытушы: Цой В.А.

4.3  Пән атауы:  Халықаралық қатынастар теориясының негіздері (3 кредит, 135
сағат)

Оқытудың  мақсаты:Ғаламдасу  жағдайындағы  қазіргі  халықаралық  қатынастарды
саяси зерттеудің концептуалдық негіздері. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Қазіргі әлемнің геосаяси конфигурациясындағы өзгерістер
және  геосаяси  үрдістер.  Жаңа  әлемдік  тәртіп,  оның  баламасы,  халықаралық,  аймақтық,
ұлттық  қауіпсіздік.  Ғаламдық  мәселелердіңсаяси  аспектілері.Халықаралық  және  мемлекет
аралық қақтығыстар.

Күтілетін  нәтижелері:Білімі: ғаламдық  қауіпсіздік  аймағындағы  процестер
менқұбылысын  анықтау. Дағдысы:шетелдік  және  отандық  ғаламдық  қауіпсіздіктің  негізгі
бағыттарын зерттеу. Біліктілігі:халықаралық ұйымдар мен бірлестіктер қызметін анықтау.

Пререквизиттер: Тіршілік қаіпсіздік негіздері, Философия
Постреквезиттер: Халықаралық жарияқұқығы, Халықаралық дербес құқығы
Оқытушы: Бекбутаев Қ.П.

5.1. Пән атауы: ҚР мемлекет және құқық тарихы (3 кредит, 135сағат)
Оқытудың мақсаты: Студент  бұл  пәнде  ҚР  мемлекеті  мен  құқық  тарихы жөнінде

тұтастай  түсінік  қалыптастырып,  Қазақстандағы  мемлекеттік-құқықтық  құбылыстардың
эволюциясының  жалпы  және  ерекше  заңдылықтарын  ашып,  республикамыздың  саяси-
құқықтық өмірімен танысады.

Пәннің қысқаша мазмұны:ҚР мемлекет және құқық тарихы ежелгі  дәуірденбүгінгі
күнге  дейін  республика  аумағында  өмір  сүрген  мемлекеттік  бірлестіктер  мен  құқықтық
жүйелердің  типтері  мен  нысандарының  әр  алуан  қырлары  ашып  көрсетіледі:
протоқазақтардың мемлекеттері мен құқықтық жүйелері,Қазақ Ордасының қалыптасуы мен
қызмет  етуі,оның  Ресей  империясының  отарлауы  тұсындағы  құлдырауы,ұлттық  қазақ
мемлекетінің  кеңестік  нысандары,Қазақстан  Республикасының  тәуелсіз  мемлекет  ретінде
орнығуы  мен  даму  мәселері  сөз  болды.Пәнде  республикамыздың  мемлекеттік-құқықтық
өмірінің тарихының негізгі түсініктері мен категориялары сараланады.

Күтілетін  нәтижелері:  Білу  керек:  мемлекет  пен  құқық  сияқты  маңызды
құбылыстардың  ғылыми  ұғымдарын  білу;  мемлекет  пен  құқықтың  дамындағы  негізгі
факторларды және олардың мәдениет, экономика, саясат, идиологиямен байланыстарын білу;
студенттерде ерекше заңи ойлауды қалыптастыру; саяси құқықтық ілімдер тарихы, мемлекет
және құқық теориясын меңгере алудың мүмкіндіктері; қазақтардың әдеттік құқықтары; неке
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отбасы қатынастары; Жеті жарғы заңдары. Қолдана білу керек:Әртүрлі тарихи кезеңдердегі
құбылыстар  мен  процесстерді  ғылыми  көзқарастарын  қалыптастыру;  құқықтық  мемлекет
пен демократиялық қоғамның құндылықтарының теориялық мәліметтерін білу.

Пререквизит:Бұл  курсқа  қатысушы  студенттердің  орта  мектепте  оқылатын  «құқық
негіздері» пәнінен мағлұматы болуы тиіс.

Постреквизит: Қ.Р.Конституциялық  құқық,  Шет  елдердің  конституциялық  құқығы,
Рим құқығы. 

Оқытушы: Қожабергенова Н.М.

5.2.  Пән  атауы:  Қазақстан  аумағындағы  мемлекеттік  бірлестіктердің  құқық
тарихы (3 кредит, 135сағат) 

Оқытудың  мақсаты:Пәннің  мазмұны  мен  негізін,  әдістерін,  қарастырады.
Қазақстанның  құқықтық  жүйесінің  дамуының  тарихын  көрсетеді.  Студенттердің  тарихи
құқықтық танымдарын қалыптастырады, құқық пен мемлекеттің дамуының негізгі этаптары
бойынша  білімдерін  жүйелейді,  тарихи  құқықтық  мәліметтерді  жинақтайды,  талдайды,
дағдысын қалыптастырады

Пәннің  қысқаша  мазмұны: Алғашқы  қауымдық  құрылыстан  бастап,  феодалдық
қауымға дейін ерекше басқару органдарының пайда болуы. Қазақстан аумағындағы алғашқы
мемлекеттердің сипаттамасы.

Күтілетін нәтижелері: Білімі: студент мемлекеттік және заң кәсіпорындарының күрделі
жүйесінің дамуының тарихи процесстерін білуі  тиіс.  Дағдысы:Тарихи дамудағы мемлекет
пен құқық жүйесінің қалыптасумен байланысты фактілерді түсінуі қажет. Біліктілігі: болған
оқиғалар арқылы басқа мемлекеттермен саластыра отырып өзара байланысын анықтау.

Пререквизит:Бұл  курсқа  қатысушы  студенттердің  орта  мектепте  оқылатын  «құқық
негіздері» пәнінен мағлұматы болуы тиіс.

Постреквизит: Қ.Р  Конституциялық  құқық,  Шет  елдердің  конституциялық  құқығы,
Рим құқығы. 

Оқытушы: Бекбутаев Қ.П.

5.3.  Пән атауы:  Қазақ құқығының сипаттамасы және  ерекшеліктері  (3  кредит,
135сағат)

Оқытудың мақсаты:Қазақстандағы мемлекет пен құқықтың пайда болуы, қалыптасуы
мен дамуының тарихы жөніндегі ұғымдарды қалыптастыру.

Пәннің  қысқаша  мазмұны: Қазақстандағы  мемлекет  пен  құқықтың  қалыптасу
процестерінің тарихы бағыттары, болған оқиғалар арқылы басқа мемлекеттермен саластыра
отырып өзара байланысын анықтау.Мемлекет территориясындағы мемлекет пен құқықтың
пайда болуы мен дамуы, қалыптасуын қарастырады. Бұл ғылымның пікірлері мен негіздері
Қазақстанның мемлекеттік құқықтық өміріндегі нақты оқиғалар мен фактілерге негізделеді. 

Күтілетін нәтижелері:Білімі: студент мемлекеттік және заң кәсіпорындарының күрделі
жүйесінің дамуының тарихи процесстерін білуі  тиіс.  Дағдысы:Тарихи дамудағы мемлекет
пен құқық жүйесінің қалыптасумен байланысты фактілерді түсінуі қажет. Біліктілігі: болған
оқиғалар арқылы басқа мемлекеттермен саластыра отырып өзара байланысын анықтау.

Пререквизит:Бұл  курсқа  қатысушы  студенттердің  орта  мектепте  оқылатын  «құқық
негіздері» пәнінен мағлұматы болуы тиіс.

Постреквизит: Қ.Р  Конституциялық  құқық,  Шет  елдердің  конституциялық  құқығы,
Рим құқығы. 

Оқытушы: Қожабергенова Н.М.

6.1. Пән атауы: Шет елдерінің мемлекет және құқық тарихы (3 кредит, 135 сағат)
Оқытудың  мақсаты: студенттерде  әлемдік  өркениеттің  дамуында  тарихи  құқықтық
танымын  қалыптастыру;  шетелдердің  мемлекет  және  құқығының  пайда  болуы  мен

11



қалыптасуының танымы мен білімдерін жүйелейді; тарихи құқықтық ақпараттарды жинақтау
мен алудың, талдаудың дағдысын қалыптастырады.

Пәннің  қысқаша  мазмұны: Ежелгі  Мысырдың  мемлекеті  мен  құқығының  пайда
болуы  және  дамуы.Ежелгі  Үндініңмемлекеті  мен  құқығының  пайда  болуы  және  дамуы.
Ежелгі  Қытайдың мемлекеті  мен құқығының пайда болуы және дамуы.Ежелгі  Грецияның
мемлекеті  мен  құқығының  пайда  болуы  және  дамуы.  Ежелгі  Римнің  мемлекеті  мен
құқығының пайда болуы және дамуы. Ортағасырдың мемлекеті мен құқығының тарихы және
оның дамуы.  Европа елдердің феодалды мемлекет және құқық тарихы және оның дамуы
.Шығыс елдердің феодалды мемлекет және құқық тарихы және оның дамуы. Ұлыбритания
және АҚШмемлекеті мен құқығының тарихы және оның дамуы.

Күтілетін  нәтижелері:Білу  керек:  шетелдердің  мемлекет  және  құқық  тарихының
әдістері,  мәселелері,  бағыттарын  білу;  мемлекет  пен  құқықтың  дамуының  тарихи
заңдылықтары мен ерекшеліктері; әртүрлі тарихи кезеңдердегі мемлекет пен құқықтың даму
ерекшеліктерін түсіну. Қолдана білу керек: өзге заң ғылымдарын менгеруде алған білімдерін
практикада  қолдана  алуы;  логикалық  ойлау  мен  ғылыми  дискуссия  жасауы;  әртүрлі
құқықтық ақпараттармен жұмыс жасай білу.  Дағдылар: шетелдердің мемлекет және құқық
тарихындағы оқиғаларды білу; тарихи ақпараттарды талдау дағдысы; пікірталас жүргізе білу.

Пререквизит:Бұл  курсқа  қатысушы  студенттердің  орта  мектепте  оқылатын  «құқық
негіздері» пәнінен мағлұматы болуы тиіс.

Постреквизит: Халықаралық жария  құқығы,  ҚР азаматтық құқығы,  ҚР қылмыстық
құқығы

Оқытушы: БекбутаевҚ.П.

6.2. Пән атауы:Мұсылман құқығы(3 кредит, 135 сағат)
Оқытудың мақсаты:мұсылман құқығы саласындағы құқықтық сипаттағы жеке 

қатынастарды зерттеу болып табылады. 
Пәннің  қысқаша  мазмұны:  Мұсылман  құқығы  пәнінің  мақсаты  –студенттерге

мұсылман  құқығы  арқылы  студенттерге  мұсылман  құқық  саласының  дамуы  мен
қалыптасуын  олардың  басқы  құқық  салаларынан  ерекшелігін  оқытады.  Сонымен  бірге
мұсылман құқықтың ерекшеліктерін, халықаралық құқықтың байланыстарын оқытады.

Күтілетін нәтижелері:Студент аталған пәнді оқып, үйренген соң мұсылман құқығының
нормаларын талқылап, қолдануға дағдылану керек.

Сонымен қатар студент мұсылман құқығы институттының даму тарихы мен 
перспективаларына талдау жасай отырып: 

- мұсылман құқығына, құрылымына, салыстырмалы түрде талдау жасай білуі тиіс. 
- мұсылман құқықтық институттарына арнайы құқықтық талдау жасай білуі тиіс.
- екі немесе оданда діндерді мұсылман құқығы елдерінің құқық жүйелеріне жекелей 

талдау жасай білу керек.
Пререквизит:Бұл курсқа қатысушы студенттердің орта мектепте оқылатын «құқық 

негіздері», «Қазақстан тарихы» пәндерінен мағлұматы болуы тиіс.
Постреквизит: ҚР Отбасы құқығы, Халықаралық бұхаралық құқығы, Қазақстан 

Республикасының азаматтық құқығы
Оқытушы: Қожабергенова Н.М.

6.3. Пән атауы:Рим құқығы (3 кредит, 135 сағат)
Оқытудың мақсаты: Рим құқығы қазіргі  кезде әртүрлі  мемлекеттердің халыаралық

құқығында, сауда және азаматтық құқықтарында қолданылатын және рим құқығының қайнар
көзіне ие заң терминологиясы 

Пәннің қысқаша мазмұны: Рим құқығы адамзаттың ғасырлық мәдени, саяси және заң
құндылықтары.Ежелгі Рим құқықығын оқу көптеген құқықтық құбылыстардың дамуы мен
қарама-қайшылықтарының ұғымын түсінуге мүмкіндік береді. Ешқандай ғылыми жаңалық
рим  заңгерлерінің  мұрағатына  бет  бұрмай  мүмкін  емес.  Рим  құқығы  курсын  зерттеп

12



студенттер құқық субъектілері, меншік құқығы, міндеттемелік құқық жөніндегі түсініктерге
ие болады.

Күтілетін  нәтижелері:  Білімі: студент  рим  құқығының  негізгі  түсініктері  мен
анықтамаларын  білуі.  Дағдысы:  құқық  нормаларын  азаматтық  құқықтық  қатынастарда
қолдана білуі қажет. Біліктілігі:  Рим құқығы курсын зерттеп студенттер құқық субъектілері,
меншік құқығы, міндеттемелік құқық жөніндегі түсініктерге ие болады.

Пререквизиттер:Бұл курсқа қатысушы студенттердің орта мектепте оқылатын «құқық
негіздері», «Қазақстан тарихы», «Дүниежүзі тарихы» пәндерінен мағлұматы болуы тиіс.

Постреквизиттер: ҚР Азаматтық құқығы. ҚР Қылмыстық құқығы
Оқытушы: Палванова М.З.

7.1.Пән атауы: Саяси және құқықтық ілімдер тарихы (3 кредит, 135 сағат)
Оқытудың мақсаты:  Заңгерлерді дайындауда саяси жөне құқықтық ілімдер тарихын

оқытып-үйрету танымдық, мәдени және тәрбиелік мәнге ие. Бүл саяси және құқықтық ойлар
тарихының  теориялық  мүрасын  меңгеруге  көмектеседі,  тарих  пен  қазіргі  кезеңнің  ара
байланысын  танып  білуге  үйретеді.  Саяси  және  құқықтық  ілімдер  тарихын  зерттеуші
тарихтағы мемлекет  жене  құқық  туралы  идеялар  мен  пікірлердің  көпжақтылығын жақсы
түсінеді, озіне басқаның көз қарасына деген құрметтеушілік қасиетті сіңіреді, сонымен қоса
оз көзқарасын негіздеуге,  соның ішінде теориялық мәселелер бойынша жақсы дәлелдеуге
үйренеді.

Пәннің қысқаша мазмұны:Ежелгі Шығыс елдеріндегі саяси және құқықтық ілімдер,
Ежелгі Римдегі саяси және құқықтық ілімдер, АҚШ тәуелсіздік үшін күрес кезеңіндегі саяси
және құқыктық ілімдер, XX ғ. жаңа тәуелсіз мемлекеттердегі және Қытайдағы Үндідегі ұлт-
азаттық қозғалыстарының саяси және  ҚҰҚЫҚТЫҚ идеялары. Саяси және құқықтық ілімдер
тарихы  теория  мен  доктриналарды,  саяси  жөне  құқықтық  ойлардың  негізгі  багыттарын,
мемлекет  және  құқық  теориясы  мен  философиясы  сферасындағы  атақты  ойшылдар  мен
галымдардың ілімдерін, мемлекет және құқықтың жалпы мөселелері бойынша әлемдік ойлар
тарихында  қомақты  үлес  қалдырған  көрнекті  теориялық  шығармаларды,  сонымен  қоса
Қазақстан тарихындағы саяси және құқықтық ойлар ірі өкілдерінің ілімдерін зерттейді.

Күтілетін  нәтижелері: Саяси  және  құқықтық  ілімдер  тарихы  патриотизмге  және
әлемдік  еркениет  жетістіктеріне  деген,  жалпы  адамзаттық  құндылықтарға  деген
күрметтеушілікке  тәрбиелеуге  ыкпалын  тигізеді  және  саяси  және  құқықтық  идеялар  мен
институттардың  даму  тенденциясындабағдар  алуға  көмектеседі.  Саяси  және  құқықтық
ілімдер тарихын оқып үйренген соң маман бүрынғы және қазіргі маңызды және кең таралған
саяси және құқықтық доктриналардың мазмүнын білуге міндетті.  Осы пәнді оқып үйренген
кезде  мемлекеттік-құқықтық  қубылыстардың  экономикамен,  идеологиямен,  моральмен,
дінмен ара байланысын және осы негізде туындайтын мемлекет және құқық проблемаларын
түсінуге,  студенттерде  атактпы  ойшылдардың  шыгармаларын  және  олардың  идеяларын
білдіру.

Пререквизит:Мемлекет  және  құқық  теориясы,  Шет  елдердің  мемлекет  және  құқық
тарихы, Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы

Постреквизит:Халықаралық бұқаралық құқық, 
Оқытушы: Қожабергенова Н.М.

7.2. Пән атауы: Қазақстан Республикасындағы кеден саясаты (3 кредит, 135 сағат)
Оқу мақсаты: бірінші  кезекте  ҚР Конституциясына,  ҚР Кеден кодексіне,  әкімшілік

құқық бұзушылық туралы кодексіне, ҚР Салық кодексіне, сонымен қатар соған сәйкес басқа
да нормативтік құқықтық актілерге және заңдарға негізделген жаңа заманғы қазақстандық
кеден құқығын студенттермен оқуы.

Пәннің  қысқаша  мазмұны: Қазақстан  Республикасындағы  кеден  ісінің  ғылыми-
теориялық және құқықтық негіздері. Қазақстан Республикасындағы кеден құқығының пәні,
жүйесі  және  қайнар  көздері.  Кедендік  құқықтық  қатынастар  мен  нормалар.  ҚР  кеден
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органдарының  құқықтық  мәртебесі  –  кедендік  бақылауды  жүзеге  асырушы  субъектілер.
Кедендік  бақылау  ерекшеліктері  –  кедендік  әкімшіліктендіру  ерекшеліктері.  Кедендік
бақылауды жүзеге асырудың негізгі нысандары. Кедендік-тарифтік реттеудің және кедендік
төлемдерді  алудың  құқықтық  негіздері.  Контрабанда  және  онымен  күресудің  тәсілдері.
Кедендік ережелердің бұзылуы. ҚР кеден аумағындағы сараптамалар. Кеден ісі аумағындағы
халықаралық-құқықтық кызметтестік.

Күтілетін  нәтиже.  Білу  керек:  кеден  ісін  ұйымдастырумен  байланысты  қоғамдық
қатынастарды  реттеу қағидаларын,  әдістерін  және  пәнін;  кеден  құқығының  жүйесін;  пән
бойынша негізгі нормативтік материалды; кеден құқығы субъектілерінің құқықтық жағдайын
білу. Жеке құқық пәндерін оқытуға қажетті ҚР кеден құқығы туралы ғылым сатыларын және
негізгі ұғымын білу.Қолдана білу керек: құқық қайнар көздерінде керекті нормаларды табу,
ауқымды заңи базасын білу;  тәжірибе жүзінде кеден ісін  жүзеге асыру мен ұйымдастыру
бойынша туындайтын проблемалық мәселелерге құқықтық баға беру; пән бойынша әртүрлі
құқықтық  құжаттарды  құрастыру  және  толтыру;  кеден  құқығының  негізгі  ерекшеліктері
туралы,  біздің  еліміздегі  кеден  құқығының  тарихы  туралы  білу;  нормативтік  және
нормативтік емес құқықтық құжаттарды талдау дағдыларын білу. Теориялық-құқықтық және
заңи  білімдерді  қоғамдық  және  экономикалық  мәселелермен  байланыстыру;  өзінің  ойын
жеткізу  үшін  заңи  терминологияны  қолдана  білу,  ерікті  ойлау;өз  бетінше  құқықтық
мәліметтерді  табу дағдыларын  үйрену  және  оны  қолдана  білу.Дағдылар:  Қазіргі  уақытта
халықаралық,  әкімшілік,  азаматтық  құқықта  қолданылатын  кеден  құқығы  институттарын
және негіздерін білу.

Пререквизит: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Мемлекет және құқықтың жалпы 
тарихы

Постреквизит:  Мемлекеттік  қызмет  және  басқару, Сыртқы  экономикалық  қызметті
құқықтық реттеу, ҚР корпоративтік құқығы, Жедел-іздестіру қызметі, Сот сараптамасы.

Оқытушы: Жаналиева А.

7.3. Пән атауы: Құқықтық ілімдер тарихы (3 кредит, 135 сағат)
Оқытудың мақсаты: 
- Аталмыш пәннің басқа да құқық салаларымен байланысын түсіну;
- Студенттердің жалпы дүниетанымдық және теориялық-әдістемелік өрістерін дамыту;
- Саяси және құқықтық ілімдер тарихы мен студенттерді таныстыру;
-  Саяси  және  құқықтық  ілімдер  тарихы  қалыптасуы  мәдени,  тәртіптік  заңгерлерді

даярлағанда көп ықпал етеді. Ойшылдардың мұрасын дұрыс бағытта қолдануға мүмкіндік
береді.  Саяси  және  құқықтық  ілімдер  тарихын  оқитыңдар  сол  кездегі  ойшылдардың
ойларын,олардың көз қарасытарын, өмірлік ұстанымдарын, өз позицияларын ұстануларын,
дәлелдей  білулерімен  қатар  саяси  және  құқықтық  институттардың  ойларының
тенденцияларына дағдылануға көмектесетінін жақсы біледі.

Пәннің  қысқаша  мазмұны:Ежелгі  Шығыс  елдеріндегі  құқықтық  ілімдер,  Ежелгі
Римдегі саяси және құқықтық ілімдер, АҚШ тәуелсіздік үшін күрес кезеңіндегі құқыктық
ілімдер,  XX  ғ.  жаңа  тәуелсіз  мемлекеттердегі  және  Қытайдағы  Үндідегі  ұлт-азаттық
қозғалыстарының саяси және  ҚҰҚЫҚТЫҚ идеялары. Құқықтық ілімдер тарихы теория мен
доктриналарды, құқықтық ойлардың негізгі бағыттарын, мемлекет және құқық теориясы мен
философиясы сферасындағы атақты ойшылдар мен ғалымдардың ілімдерін, мемлекет және
құқықтың жалпы мөселелері бойынша әлемдік ойлар тарихында қомақты үлес  қалдырған
көрнекті  теориялық  шығармаларды,  сонымен  қоса  Қазақстан  тарихындағы  саяси  және
құқықтық ойлар ірі өкілдерінің ілімдерін зерттейді.

Күтілетін нәтижелері: 
білуі керек: 
- Саяси құқықтық доктриналардың мазмұнын білу керек; - Саяси құқықтық ойлардың

даму кезеңдерін; 
- Саяси құқықтық ойлардың негізгі анықтамаларын; 
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- Саяси және құқық ілімдер тарихы жайлы негізгі түсініктерін;
жасай алуы керек:
- Саяси және құқықтық ілімдерді ұқсастыру;
- Олардың жалпы және ерекше доктриналарын бөліп қарастыру;
- Нақты ілімге баға беру.
тәжірибелік дағдыларға ие болуы керек:
- ғылыми жұмыс дағдыларына;
- елде, әлемде болып жатқан тарихи-саяси ойларды бағалау және талдау; 
- болашақ жұмысында берілген білім және машықтарды қолдануы
компетентті болу:
-Саяси  және  құқықтық  ілімдер  тарихы,  адамның  және  азаматтық  құқықтары  және

бостандықтарына,  замани өркениетке сай саяси ойлардың оқиғаларының ерекшеліктеріне,
саяси мәдениеттің негізгі белгілерін.

Пререквизит:Қазақстанның қазіргі  заман  тарихы,  Мемлекет  және  құқықтың  жалпы
тарихы

Постреквизиттер:Мемлекет  және  құқық  теориясы,  Қазақстан  Республикасының
мемлекет және құқық тарихы

Оқытушы: Бекбутаев Қ.П.

8.1. Пән атауы: Кәсіпкерлік құқық(3 кредит-135) 
Оқытудың мақсаты: студенттерді шаруашылық қызметте қолданылатын негізгі шарт

түрлерін пайдалануға үйрету, басқару органдарының шаруашылық жүргізуші субъектілермен
қатыснас  кезіндегі  құзыреттілігімен  таныстыру,  аталған  сала  бойынша  нормативтік
актлермен және олардың тәжірибелік қызметте қолданылуымен таныстыру болып табылады.

Пәннің қысқаша сипаттама: қазақстандық кәсіпкерлік құқықтың табиғатын, оның ҚР
құқықтық  жүйесінде  алатын  орынын  сипаттайтын,  кәсіпкерлік  қатынастардың  құқықтық
табиғатын қарастыратын, сондай-ақ кәсіпкерлік құқықтың негізгі ұғымдарын ( «кәсіпкерлік
қызмет»,  «заңды  тұлға»,  «жеке  кәсіпкер»),  сондай-ақ  кәсіпкерлік  құқықтың  кәсіпкерлік
субъектілерін  құру,  қайта  құру  және  жою,  шаруашылық  жүргіізуші  субъектілердің
әрекетсіздігі  (банкроттық),  қызметтің  кейбір  түрлерін  лицензиялау,  ҚР  аудиторлық,
бағалаушы,  жарнамалық қызметті  құқықтық реттеу, кәсіпкерлік  шарттар және т.б.  сияқты
ұғымдар кіреді.

Күтілетін  нәтижелері:Білімі:  Негізгі  теориялық  ережелермен,  сондай-  ақ
заңнамалардағы кәсіпкерлік  құқық мәселелерімен  танысу және  игеру. Қазақстанда  қазіргі
замандағы  нарықтық  қатынастардың  дамуындағы  кәсіпкерлік  пен  құқықтың  рөлі.
Нормативтік-құқықтық актлермен жұмыс дағдылары. Қазақстанның күрделі  және көлемде
заңнамаларынан, оның ішінде кәсіпкерлік саласы бойынша халқаралық актлерден бағдар ала
білу, осы нормаларды өзінің болашақ тәжірибелік қызметінде пайдалана білуі. Студенттердің
нормативтік-  құқықтық  актлермен  жұмыс  дағдысын  дамыту.  Проблемалық  мәселелерді
талқылау, конференцияларға, дөңгелек үстелдерге және т.б. ғылыми мақалалар, баяндамалар
дайындау.

Пререквизит:Экономикалық теория, Құқық негіздері, Мемлекет және құқық теориясы
Постреквизит: Халықаралық дербес құқығы, Нотариат, Шарттық құқық
Оқытушы: з.ғ.к. Жаналиева А.Ж.

8.2.Пән атауы: Қазақстан Республикасының отбасы құқығы(3 кредит-135сағат) 
Оқытудың мақсаты: студенттерге қазіргі кезеңдегі отбасы құқығын түсіндіру. Сондай

– ақ пәннің негізгі тапсырмаларына ерлі – зайыптылардыңқұқықтары мен міндеттерін, ата –
ананың, баланың, қамқоршы және жетім балалардың құқықтық тәртіптерін және некені бұзу,
оның жарамсыздығын мойындау, қамқоршылық етудің тәртібін, ата-ана құқығынан айыруды
және қамқорсыз қалган балаларды орналастыруды қарастырады.
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Пәннің  қысқаша  мазмұны:  Отбасы  құқығы  -  неке-отбасы  қатынастар  саласында
мүліктік және мүліктік емес қатынастарды реттеуге бағытталған құқық саласы. Азаамттық
құқықта отбасы құқығының жеке құқық саласы ретінде қарастырылуы әлі де даулы. Отбасы-
құқықтық әдіс императивті-ерікті болып табылады. Отбасы құқығының негізгі қағидалары:
бір неке; Неке одағының еріктілігі. 

Күтілетін  нәтижелері:Студенттерді  өткен  сабақтардақарастырғансұрақтарын  ғана
меңгертуге емес, сондай – ақ алған білімдерін қажетті тапсырмаларды (есептерді) шешімін
таба отырып, тәжірибеде қолдануға, отбасы – неке заңнамасына сәйкес құқық бұзушылықты
нақты  әрі  тез  әрекет  ету  және  заң  талаптарын  сақтай  отырып  жоюға  дағдыландыру.
Сонымен  қатар  студенттерге  арнайы  әдебиеттерді  қолдану  жолдарын  көрсету  және
ғалымдардың ұстанымдарын талқылауға, ойларын еркін жеткізуге, салыстырмалы сараптама
жасауга  үйрету.  Отбасы  құқықтық  қатынастарының  жіктелу  мәселелерін,  отбасы
құқығындағы жауапкершілік, сондай – ақ отбасы құқығына қатысты дәлелдер және әрекет
қабілеттілігі  қарастырылады.  Қолданыстағы  отбасы  –  неке  заңнамасының  сараптамасы
бойынша дағдыландыру.Білімділік:  нормативтік база негізінде білу. Шеберлік: заңнамамен
және басқа да номативтік құқықтық актілермен жұмыс жасау.

Пререквизит:Мемлекет және құқықтеория сы, ҚР консти туциалық құқық, ҚР 
азаматтық құқығы

Постреквизит:  ҚР келісім-шарт құқығы, ҚР салық құқығы, Заңдардың атқарылуына
прокурорлық қадағалау

Оқытушы: құқық магистрі Абдрахманова М.

8.3 .Пән атауы: Лизингті құқықтық реттеу (3 кредит, 135 сағат)
Оқытудың мақсаты: Пәннің негізгі мақсаты болып лизинг – қатынастардың ұйымдық-

экономикалық түрлерінен тұратын кәсіпкерлік қызметтің ерекше түрі ретінде қолданыстағы
заңдылықты оқып үйрену.

Пәннің  қысқаша  мазмұны:  Лизингті  құқықтық  реттеу  –  азаматтық  құқық
құрамындағы оқу пәндерінің  бірі,  оның мәні  ғылыми-техникалық прогресті  жетілдірудегі
мәміленің осы түрінің маңызды ролі атқаратындығымен анықталады. Мемлекет тарапымен
ұлттық  экономиканы  дамыту  мақсатындағы  лизингтік  қатынастарды  дамыту  көтермелеп
отырады.  Лизинг барысында  қалыптасатын қатынастардың күрделілігі  оның пайда болуы
мен  мәнін  анықтайды.  Сонымен,  лизинг  –  қатынастардың  ұйымдық-экономикалық
түрлерінен  тұратын  кәсіпкерлік  қызметтің  ерекше түрі.  Күрделі  әлеуметтік-экономикалық
құбылыс ретінде,  ол көпқұрылысты экономиканы қалыптастыру жөніндегі  маңызды, яғни
қаржылық, өндірістік, салықтық және амортизациялық жеңілдіктерді қолдану функцияларын
қамтиды.

Күтілетін  нәтижелері: «Лизингті  құқықтық  реттеу»  пәнінің  оқытылуы  болашақта
өтілетін  әр  түрлі  пәндерді  оқыту  әдістемесіне  қатысты  курстарды  терең  түсініп,
шығармашылық тұрғыдан қарауға жетелейді.

Пререквизит:Мемлекет  және  құқық  теориясы,  ҚР  конституциалық  құқық,  ҚР
азаматтық құқығы

Постреквизит: Салық құқығы, Инвестициялық құқық
Оқытушы: Қожабергенова Н.М.

9.1. Пән атауы: Нотариат (3 кредит-135сағат)
Оқу  мақсаты: нотариалдық  әрекеттерді  жүзеге  асыру  арқылызаңды  және  жеке

тұлғалардың құқықты растау, шартқа қатысушы жеке тұлғалардың әрекет қабілеттілігі мен
заңды тұлғалардың құқық қабілеттілігін анықтауға бағытталған бекітілген құқықтары мен
заңды  мүдделерімен  танысу,  бекітуші  жазбалар,  қол  қою  және  куәліктер  беру,  құжат
көшірмесінің растығын куәландырып, растау.

Пәннің  қысқаша  мазмұны:  Нотариат  ұғымы  көп  мағына  береді  және  бір  мезетте
біріншіден,  заңға  сәйкес  нотариалдық  әрекеттер  жасау  құқығы  берілген  органдар  мен
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лауазымды тұлғалар жүйесін,екіншіден, нормалары арқылы нотариалдық қызмет реттелетін
заң  саласын,  үшіншіден,  нотариалдық  өндіріс  және  нотариалдық  салада  оған
қатысушылардың қызметі мәселелерімен танысу болып табылатын пәнді білдіреді. 

Күтілетін  нәтижелері:  Игеруі  тиіс  болады:  органдар  жүйесі  мен  нотариалдық
әрекеттерді жүзеге асыру тәртібін реттейтін құқықтық институт ретіндегі нотариат ұғымы;
ҚР нотариаттың атқаратын қызметі; нотариаттың құқық қорғау органдары жүйесінде алатын
орыны, нотариалдық қызмет пен сот жүргізу ісінің арақатынасы, нотариалдық қызмет пен
құқық  пен  келісімдерді  мемлекеттік  тіркеудің  арақатынасы;  нотариат  субъектлері;
нотариалдық  қызметтің  ұйымдық  негіздері;  нотариалдық  өзін  өзі  басқару  органдары;
нотариалдық  әрекеттерді  жүзеге  асырудың  негізгі  ережелері  мен  тәртібі.  Дағдылар  мен
іскерліктерді игеруі тиіс: нотариалдық әрекетті жүзеге асыруға алдын ала дайындық жасау;
нотариалдық әрекетті  жүзеге асыру орынын анықтау;  нотариалдық әрекетті  жүзеге асыру
үшін  ұсынылатын  құжаттарға  қойылатын  талаптарды  сақтау;  нотариалдық  әрекеттерді
жүзеге асыру тәртібін анықтау; нотариалдық әрекеттердің нақтылы түрлерін жүзеге асыру
барысында қолданылатын құқық нормаларын анықтау.

Пререквизит:Мемлекет және құқық теориясы; ҚР құқық қорғау органдары, ҚР азамат 
тық құқығы

Постреквизит:ҚР ақпараттық құқығы, ҚР келісім-шарт құқығы
Оқытушы: Қожабергенова Н.М.

9.2. Пән атауы: Нотариаттық әрекеттерді жасаудың негізгі ережелері (3 кредит, 135
сағат)

Оқытудың мақсаты:  Бұл пән«Нотариат туралы» ҚР Заңымен белгіленген құзіреттер
шегінде нотариаттық іс-әрекеттер жасауы кезінде мемлекеттік нотариустардың және жеке
практикамен  айналысатын  нотариустардың,  сондай-ақ  нотариаттық  іс-әрекеттер  жасауға
уәкілдік берілген жергілікті атқарушы органдардың лауазымды адамдардың және консульдық
міндетті  атқарушы  адамдардың  ҚР  атынан  нотариаттық  іс-әрекеттер  жасау  тәртібін
белгілейді.

Пәннің  қысқаша  мазмұны: Нотариат  түсінігі.  Нотариат  қызметтері.  Нотариатты
ұйымдастыру  және  басқару.  Нотариаттық  қызмет  субъектілерінің  құзіреті.  Нотариаттық
әрекеттерді  жасаудың  негізгі  ережелері.  Мәмілелерді  куәландыру  Даусыз  құқықтарды
куәландыруға  бағытталған  нотариатты  әрекеттер.  Құжаттарға  атқару  күшін  беру  туралы
нотариаттық  әрекеттер.  Қорғаушы  нотариаттық  әрекеттер.  Басқа  мемлекеттердің  құқық
нормаларын нотариустың қолдануы. Шет мемлекеттердегі нотариат.

Күтілетін  нәтижелері: Нотариаттық  іс  жүргізу  ҚР  тіл  туралы  заңдарына  сәйкес
жүргізіледі және ҚР әділет министрлігі бекіткен Нотариаттық іс жүргізу туралы нұсқаулыққа
сәйкес іс-жүргізуді үйренеді. 

Пререквизит: ҚР Конституциялық құқығы,Азаматтық іс-жүргізу құқығы, ҚР Отбасы
құқығы

Постреквизит: Әлеуметтік  қамсыздандыру құқығы,  ҚР  Жекешелендіру құқығы,  ҚР
ақпараттық құқығы, ҚР келісім-шарт құқығы

Оқытушы: Палванова М.З.

9.3.  Пән  атауы:  Мемлекеттік  сатып-алуларды  құқықтық  реттеу(3  кредит,  135
сағат) 

Оқу  мақсаты: Мемлекеттік  сатып  алулар  кезіндегі  құқық  бұзушылық  үшін  заңдық
жауапкершілік.

Пәннің  қысқаша  мазмұны: Акцияларының  бақылау  пакеті  мемлекетке  тиесілі
мемлекеттік  органдардың,  өзге  мемлекеттік  мекемелердің,  мемлекеттік  кәсіпорындар  мен
акционерлік  қоғамдардың тауар,  жұмыстар  мен  қызмет  сатып алуға  бөлінетін  қаражатын
тиімді пайдалану мақсатында.
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Күтілетін нәтижелері:Білімі: ҚР мемлекеттік тапсырыстар орналастыру саласындағы
негізгі заң ережелерін; мемлекеттік сатып алулар орналастыру әдістерін, оның ерекшеліктері
мен  мазмұнын,  мемлекеттік  сатып  алулар  шарттары,  тәртібі  мен  орындалуын,  оларды
тәжірибелік  қызметте  қолдана  білу. Дағдылары:  Жас  заңгерлер  осы  пәнмен  танысқаннан
кейін  олардың  теориялық  сабақта  және  тәжірибелік  сабақтарда  қоғамдағы  мемлекеттік
құқықтық идеяларын ұсынуы күтіледі. Құзыреттілігі: Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі
тиіс: мемлекеттік және коммуналдық тапсырыстар орналастыру саласындағы ҚР заңдарының
негізгі  ережелерін; мемлекеттік және коммуналдық тапсырыстарды орналастыру бойынша
комиссияның  қызметін;  мемлекеттік  және  муниципалдық  тапсырыстарды  орналастыру
әдістерін; -мемлекеттік және муниципалдық шарттарға отыру мен орындау шарттары мен
тәртібін.  Іскерлігі:  мемлекеттік  және  коммуналдық  тапсырыстар  орналастыру  туралы  ҚР
заңдары мен нормативтік актілері  ережелерін тәжірибеде қолдана білуі;  мемлекеттік және
коммуналдық  тапсырыстар  орналастыру  үшін  қажетті  құжаттар  топтамасын  құрастыру;
тапсырыстарды орналастыру барысында ақпараттық технологияларды қолдану.

Пререквизит: ҚР Конституциялық құқығы,Азаматтық құқық
Постреквизит: ҚР Жер құқығы, Сақтандыру құқығы, Шарттыққұқық
Оқытушы: Қожабергенова Н.М.

10.1 Пән атауы: Халықаралық бұқаралық құқығы (3 кредит, 135 сағат)
Оқытудың  мақсаты: Тыңдаушылардың  халықаралық  жария  құқық  туралы

көзқарастарын  қалыптастыру  және  қазіргі  халықаралық  құқықтың  негізгі  салаларымен
таныстыру. 

Пәннің  қысқаша  мазмұны: Тыңдаушылардың  халықаралық  жария  құқық  туралы
теориялық  көзқарастарын  қалыптастыру  және  қазіргі  халықаралық  құқықтың  негізгі
салаларымен  таныстыру.  Аталған  пән  азаматтардың  ҚР  территориясы  мен  қоса  басқа
мемлекет  территориясындағы  құқықтары  мен  бостандықтарын  қорғау  механизмдерінің
толық ұғымын береді.  Сонымен қатар заңгер мамандарды дайындауда негізгі  базалық пән
болып табылады.

Күтілетін  нәтижелері:Білу  қажет:  халықаралық  құқықтың  заңдылық  мәнін;
студенттердің халықаралық жария құқық жайлы ғылыми көзқарасын қалыптастыру; аталған
пәнді  зерттеу барысында  құқық бұзу барысында  туындайтын жеке және қоғамдық мәнде
болып  табылатын  теориялық  материалдарды  студенттердің  меңгеруі.  Істей  білу:
халықаралық  құқық  саласы  жайлы  терең  танымдары:  халықаралық  келісімдер  құқығы,
халықаралық  ұйымдар  мен  конференциялар,  халықаралық  құқықтағы  жауаптылық,
дипломатиялық және консулдық құқық,  халықаралық қауіпсіздік құқығы, адам құқықтары
туралы халықаралық құқық, әуе және ғарыш құқығы, халықаралық экономикалық дауларды
бейбіт жолдармен шешу құқығы, халықаралық гуманитарлық құқық жайлы. Өз ойын еркін
жеткізу Оқу мақсатында құқықтық терминологияны қолдана білу. Дағдысы: ҚР Еуроодақ пен
басқа да елдерге қатысты сыртқы саяси бағытына оқылған заңды және ғылыми материалдар
негізінде  дұрыс  баға  беруді  үйрету, нақты  сұрақтарды  қарастыру және  шешу барысында
нормативтік-құқықтық актілерді қолдана алу.

Пререквизит: Мемле кет және құқық теория сы, Шетелдердің мемлекет және құқық
тарихы

Постреквизит: ҚР келісім-шарт құқығы, ҚР инвестициялық құқығы, Қылмыстық істер
бойынша халықаралық ынтымақтастық

Оқытушы: Қожабергенова Н.М.

10.2.  Пән атауы: Қылмыстық істер  бойынша халықаралық ынтымақтастық (3
кредит, 135 сағат) 

Оқытудың мақсаты: Қазақстан  және  оның  аумағынан тыс  жерлерде  халықаралық-
құқықтық  практикалық  аспектілерінде  халықаралық  құқық  білімін  және  халықаралық
құқықтың нормаларын болашақта заңды қызметте қолдана білуді меңгереді.

18



Пәннің  қысқаша  мазмұны: қылмыстық  істер  бойынша  халықаралық
ынтымақтастыққа негізделген халықаралық шарттар мен халықаралық келісімдерді оқыту.

Күтілетін нәтижелері:Білуі керек: жедел іздестіру қызметін жүзеге асыруда қылмыстық
іс бойынша халықаралық ынтымақтастықтың ерекшеліктерін. Істей білуі керек: құқық қорғау
органдарының  жедел  іздестіру  қызметінде,  халықаралық  саласында  теориялық  және
тәжірибелік  сипаттамасында  заңи  мәселелерді  талдауды  және  шешуді.  Игеруі  керек:
қылмыстық  істер  бойынша  халықаралық  ынтымақтастықтың  және  жедел  іздестіру
қызметінің негізгі түсініктемелері мен терминдерін.

Пререквизит: ҚР конституциялық құқық, Шет елдердің конституциялық құқығы, ҚР
қылмыстық құқығы, ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы

Постреквизит:Қылмыстық  жазаның  тағайындалуы  және  атқарылуы,  Заңдардың
атқарылуына прокурорлық қадағалау

Оқытушы: Қожабергенова Н.М.

10.3. Пән атауы: Халықаралық қауіпсіздік құқығы(3 кредит, 135 сағат) 
Оқытудың мақсаты: Қазақстан  және  оның  аумағынан тыс  жерлерде  халықаралық-

құқықтық  практикалық  аспектілерінде  халықаралық  құқық  білімін  және  халықаралық
құқықтың нормаларын болашақта заңды қызметте қолдана білуді меңгереді.

Пәннің қысқаша мазмұны: Халықаралық қауіпсіздік құқығы ұғымы, мақсаттары мен
қағидалары;Қарусыздану  және  қарулануға  шек  қою;Халықаралық  бақылау  және  сенімді
нығайту;Халықаралық сипаттағы қылмыстық істер және олармен күресудегі мемлекеттердің
міндеттемелері;Ұжымдық қауіпсіздік ұғымы және түрлері.

Күтілетін  нәтижелері:Білу  қажет:  халықаралық  құқықтың  заңдылық  мәнін;
студенттердің халықаралық жария құқық жайлы ғылыми көзқарасын қалыптастыру; аталған
пәнді  зерттеу барысында  құқық бұзу барысында  туындайтын жеке және қоғамдық мәнде
болып  табылатын  теориялық  материалдарды  студенттердің  меңгеруі.  Істей  білу:
халықаралық  құқық  саласы  жайлы  терең  танымдары:  халықаралық  келісімдер  құқығы,
халықаралық  ұйымдар  мен  конференциялар,  халықаралық  құқықтағы  жауаптылық,
дипломатиялық және консулдық құқық,  халықаралық қауіпсіздік құқығы, адам құқықтары
туралы халықаралық құқық, әуе және ғарыш құқығы, халықаралық экономикалық дауларды
бейбіт жолдармен шешу құқығы, халықаралық гуманитарлық құқық жайлы. Өз ойын еркін
жеткізу Оқу мақсатында құқықтық терминологияны қолдана білу. Дағдысы: ҚР Еуроодақ пен
басқа да елдерге қатысты сыртқы саяси бағытына оқылған заңды және ғылыми материалдар
негізінде  дұрыс  баға  беруді  үйрету, нақты  сұрақтарды  қарастыру және  шешу барысында
нормативтік-құқықтық актілерді қолдана алу.

Пререквизит: ҚР конституциялық құқық, Шет елдердің конституциялық құқығы.
Постреквизит: Халықаралық кеден құқығы, ҚР Азаматтық іс-жүргізу құқығы
Оқытушы: Қожабергенова Н.М.

11.1. Пән атауы: Халықаралық дербес құқығы (2 кредит-90 сағат)
Оқытудың  мақсаты:халықаралық  жеке  құқық  жеке  құқық  саяасат  ретінде,  заң

ғылымының  саласы  ретінде  және  дербес  оқу  пәні  ретінде  тек  XIX  ғ.  жартысында
қалыптасты. Халықаралық жеке құқық ұлттық құқық болып табылады, бірақ ол халыкаралық
жария құқығы мен шетел құқығымен тығыз байланыста жүріп отырады.

Пәннің қысқаша мазмұны:жеке сала ретінде азаматтық құқықты оқыту барысында
халықаралық құқықта жеке құқықтық қатынастарды реттеу жөнінде білім беру. Бұл пәннің
міндеті болып - студенттердің мына білімді игеруі  табылады: халықаралық жеке құқықты
Қазақстан  Республикасының  дербес  кұқық  саласы  ретінде  қарастыру;  халықаралық
сипаттағы жеке құқықтық қатынастарды реттейтін қазақстандық заңдылық пен халықаралық
шарттар  жөнінде  мағлұмат  беру;  қазақстандық  заңдылыктың  коллизиялық  нормаларын
түсіндіру мен қолдану
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Күтілетін нәтижелері:Білімі: бұл пәнді оқыту барысында алынған білім базалық заң
білімін алу үшін қажетті. Әрбір тәжірибеленуші заңгер халықаралық жеке құқық бойынша
негізгі білімді қажет етеді.Дағдысы: халықаралық жеке кұқыктың басты мазмұны болып - әр
түрлі  мемлекеттердің  бір  мәселеге  байланысты  құқық  нормаларының  арасындағы
коллизиялық  проблемаларды  жою  танылады.  Біліктілігі:  Курсты  оқыту  барысында
студенттер  халықаралық  сипаттағы  жеке  құқықтық  қатынастарды  құқықтық  реттеудің
нысандары мен әдістерімен таныстырылады. 

Пререквизиттер: Мемлекет жіне құқық теориясы, Рим құқығы, ҚР Конституциялық
құқығы, Шет мемлекеттердің конституциялық құқығы,

Постреквизиттер: Халықаралық  коммерциялық  арбитраж,  Халықаралықвалюта
құқығы, Халықаралық экономикалық құқық

Оқытушы: Қожабергенова Н.М.

11.2. Пән атауы: Халықаралық кеден құқығы (2 кредит-90 сағат)
Оқытудың  мақсаты:халықаралық  кеден  құқығының  негізгі  ережелерін,  кеден

қатынастары саласындағы халықаралық құқықтың ережелерін салыстырмалы талдау, арнайы
субъектілердің қызметін регламенттейтін халықаралық құқықтық актілерді өз бетінше талдау
дағдыларын қалыптастыру.

Пәннің қысқаша мазмұны:Халықаралық кеден құқығының түсінігі.  Оның жіктелуі.
Халықаралық  кеден  құқығының  салалары.  Халықаралық  құқық  саласы  жүйесіндегі
халықаралық  кеден  құқығының  орны.  Халықаралық  кеден  құқығының  принциптері.
Халықаралық  кеден  құқығының  негнізгі  даму  кезеңдері.  Халықаралық  кеден  құқығы
нормалар жүйесінің қазіргі жағдайы.

Күтілетін нәтижелері:  Білімі:  халықаралық сипаттамаға ие қатынастар саласындағы
қайшылықтарды  шешу.  Дағдысы:  осы  мақсатында  халықаралық  кеден  құқығының
принциптері  мен  нормаларын  дұрыс  қолдануы  керек.  Біліктілігі:  Халықаралық  кеден
құқығының принциптері. Халықаралық кеден құқығының негнізгі даму кезеңдері.

Пререквизиттер:  Мемлекет  және  құқық  теориясы,  Рим  құқығы,  Азаматтық  құқық,
Қылмыстық құқық,Халықаралық жария құқығы.

Постреквизиттер:  Халықаралық  коммерциялық  арбитраж,  Халықаралық  валюта
құқығы, Халықаралық экономикалық құқық.

Оқытушы: Қожабергенова Н.М.

11.3. Пән атауы: Халықаралық сауда құқығы (2 кредит-90 сағат)
Оқытудың  мақсаты:Халықаралық  сауда  құқығының  қазіргі  жағдайын

түсіну;халықаралық құқық пен құқық тәрізді реттеуші мен халықаралық құқық нормативті
актілердің  ара-қатынасы;сондай-ақ  трансшекаралық  сауда  операцияларын  регламенттеуге
бағытталған  қазақстан  заңнамасы,  туындайтын  қайшылықтарды  шешу  тәртібі,  сондай-ақ
алған білімдерін тәжірибеде, халықаралық сауда шарттарынан туындайтын дауларды шешу
мен келісім-шарт құруда қолдана білуі;  тиісті  саладағы қатынастарды құқықтық реттеудің
даму тенденциялары мен құрылымы мен құрамын үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:қазіргі таңдағы қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеуді
қалыптастыру бағыты, міндеттері және мақсаты; заң тәжірибесін даму заңдылықтары, соның
ішінде сот және құқықтық реттеу механизмдегі мәні; тиісті саладағы халықаралық-құқықтық
реттеудің және шетел заңнаманың жағдайы мсен дамуы;заң білімін алу методологиясы.

Күтілетін нәтижелері: Білімі: студент халықаралық сауда құқығының принциптері мен
нормаларын халықаралық сипатқа ие. Дағдысы: азаматтық-құқықтық, отбасылық, еңбек және
басқа да қатынастар саласындағы қайшылықтарды шешу мақсатында қолдануды білу қажет.
Біліктілігі: сот және құқықтық реттеу механизмдегі мәнін талдау.

Пререквизиттер:  Мемлекет  және  құқық  теориясы,  Рим  құқығы,  Азаматтық  құқық,
Қылмыстық құқық,Халықаралық жария құқығы. 
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Постреквизиттер:  Халықаралық  коммерциялық  арбитраж,  Халықаралық  валюта
құқығы, Халықаралық экономикалық құқық.

Оқытушы: Қожабергенова Н.М.

12.1. Пән атауы: Құқық негіздері (2 кредит, 90 сағат)
Оқытудың мақсаты:Пәннің басты мақсаты мен мәнін игерту; Мемлекеттік-құқықтық

құбылыстардың қалыптасуы туралы басты ұғымдарды даму заңдылықтардың оқытатын заң
ғылымдарының негізін ашып көрсету; Мемлекет және құқықтың пайда болуы, қалыптасуы
және  даму  заңдылықтарын  қарастыру;Студенттерге  барлық  мемлекет-құқықтық
құбылыстарға  қатысты  бастапқы  базалық  білім  беретін  салалық  заң  ғылымдарында
қолданылатын негізгі түсініктерді қалыптастыру; ҚР қолданыстағы заңдарды түсіндіру; НҚА
жұмыс жасауды үйрету; Құқық бұзушылықты алдын-алу және оған жол бермеу, Республика
заңдарынқұрметтеудістуденттерге қалыптастыру.

Пәннің  қысқаша мазмұны: «Құқық  негіздері»  оқу курсы  мемлекет  туралы  негізгі
түсініктерді,  сондай-ақ  құқық  және  құқықтық  құбылыстар  туралы  негізгі  ұғымдарды
қарастыруға  арналған.  Оқу  курсында  конституциялық  құқықтың  негіздері,  Қазақстан
Республикасындағы  адам  және  азамат  мәртебесінің  конституциялық  негіздері,  Қазақстан
Республикасы қоғамдық құрылымының конституциялық негіздері, сайлау құқығы, әкімшілік
құқық, Қазақстан Республикасы азаматтық құқығының негіздері,  интеллектуалдық меншік
құқығы,  мұрагерлік  құқық,  отбасылық  құқық  негіздері,  Қазақстан  Республикасының
құқыққорғау  органдары,  қаржы  құқығы  негіздері,  бюджеттік  құқық,  салық  құқығының
негіздері,  инвестициялық  қатынастарды  құқықтық  реттеу,  еңбек  құқығы  негіздері  және
әлеуметтік  қамтамасыз  ету  құқығы,  қылмыстық  құқық  негіздері,  Қазақстанда  сыбайлас
жемқорлықпен күрес мәселелері, экологиялық құқық негіздері, Қазақстан Республикасының
іс жүргізу құқығының негіздері қарастырылады.

Күтілетін нәтижелері:құқық және заңдардың жүйелілігін түсіну,қазіргі Қазақстандық
заңдар нормалары негізінде әрекет тәртібін  анықтауға  үйрену,құқықтық және мемлекеттік
құбылыстар  туралы  білімдерді  өздігінше  дамыту  қабілеттілігі,нормативті-құқықтық
актілермен жұмыс істеу дағдысын алу,құқық нормасын позитивті қабылдау.

Пререквизит: Қазақстан  тарихы,  Мемлекет  және  құқық  теориясы,  Шетелдердің
мемлекет және құқық тарихы, Саяси және құқықтық ілімдер тарихы 

Постреквизит:  Қаржы құқығы, Салық құқығы, Бюджет құқығы, Банк құқығы, Кеден
құқығы, Муниципалды құқық 

Оқытушы:Қожабергенова Н.М.

12.2. Пән атауы: Жаңа кезеңдегі негізгі құқықтық жүйелер (2 кредит, 90 сағат)
Оқытудың  мақсаты:цивильдік  құқықтың  пәндерін  оқыту  үшін  қажетті  негізін

қалыптастыру
Пәннің  қысқаша  мазмұны:Құқықтық  жүйенің  ұғымы.  Құқықтық  жүйенің

типологиясы.  Романо-германдық  құқықтық  жүйе.  Англо-американдық  құқықтық  отбасы
немесе «жалпы құқықтық» отбасы. Әлеуметтік құқықтық отбасы. Діни-дәстүрлі құқықтық
отбасы. Қытай және жапон құқық жүйелерінің ерекшеліктері. 

Күтілетін нәтижелері:болашақ заң мамандарының білім базасын қалыптастыру,  басты

дефинциларды,  дәрежеерді,  анықтамаларды,  басты  құқықтық  жүйелердің  теориясын:  англо-
саксондық және романо-германдық анықтау, азаматтық құқық,  азаматтық процесс,  отбасы
құқығы және т.б. қиын пәндерді оқудағы көмегі зор. 

Пререквизит: Қазақстан  тарихы,  Мемлекет  және  құқық  теориясы,  Шетелдердің
мемлекет және құқық тарихы, Саяси және құқықтық ілімдер тарихы
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Постреквизит: Шаруашылық құқығы, Қаржы құқығы, Салық құқығы, Бюджет құқығы,
Банк құқығы, Кеден құқығы, Муниципалды құқық 

Оқытушы:Цой В.А.

12.3. Пән атауы: Мемлекет және теориясының мәселелері (2 кредит, 90 сағат)
Оқытудың мақсаты:мемлекет  және  құқық  туралы  базалық  білімдер  қалыптастыру,

кейініректе салалық заң пәндерін меңгеру үшін қажет ілімдер алу. 
Пәннің қысқаша мазмұны:Мемлекет және құқық теорясының пәні және әдістемесі.

Мемлекет және құқық теориясы гуманитарлық және заңдық пәндер жүйесінде. Мемлекет пен
құқықтың  пайда  болуы.  Мемлекет  пен  құқықтың  негізгі  тектері.  Мемлекет  нысаны.
Мемлекет  мәні.  Мемлекет  механизмі  (аппараты)  және  қызметі.  Құқықтық мемлекет  және
азаматтық  қоғам.  Қоғамның  саяси  жүйесі.  Қоғамдық  қатынастарды  нормативтік  реттеу.
Құқықтың  түсінігі  және  мәні.  Құқық  нормасы.  Құқық  нысаны  (қайнар  көздері).
Құқықшығармашылық  және  нормативтік  құқықтық  актілерді  жүйелендіру.  Құқық  жүйесі
және  заңдар  жүйесі.  Құқықтық  қатынастар.  Құқықты  жүзеге  асыру  және  оның  түрлері.
Нормативтік  құқықтық  актілерді  талқылау.  Құқықтық  сана,  құқықтық  мәдениет  және
құқықтық  нигилизм.  Құқықтағы  ақаулықтар.  Заңды  мінез-құлық.  Құқықбұзушылық  және
заңды  жауапкершілік.  Заңдылық,  құқықтық  тәртіп,  тәртіп.  Құқық,  тұлға,  қоғам.  Құқық
саласы.

Күтілетін нәтижелері:Пәнді меңгеру нәтижесінде тәлімгер білуі тиіс: 
- мемлекет пен құқықтың пайда болу, дамуы мен қызмет ету негіздерін, олармен тығыз 

байланысты құбылыстар мен үрдістерді білу; 
- әртүрлі тұжырымдар мен білімдерді талдау, жалпы және жекені, артықшылықтары 

мен кемшіліктерін, қазіргі құқықтық жүйеде қолдану болашағын анықтау; 
- нормативті құжаттармен жұмыс жасаудың тәсілдерін меңгеру; нормативтік-құқықтық 

актілерді талқылаудың тәсілдерін игеру. 
Пререквизит: Қазақстан  тарихы,  Мемлекет  және  құқық  теориясы,  Шетелдердің

мемлекет және құқық тарихы, Саяси және құқықтық ілімдер тарихы

Постреквизит: Шаруашылық құқығы, Қаржы құқығы, Салық құқығы, Бюджет құқығы,
Банк құқығы, Кеден құқығы, Муниципалды құқық 

Оқытушы:Бекбутаев Қ.П.

13.1.  Пән атауы: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері(2 кредит, 90
сағат)

Оқытудың мақсаты: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттер бойынша білім жүйесін
және оның негізінде осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастыру.

Пәннің  қысқаша  мазмұны:«Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  мәдениет  негіздері»
бакалаврлерді  дайындаудың  барлық  бағыттарымен  мамандықтары  үшін  тұтас  пәнаралық
білім жүйесі болып табылады.

Күтілетін нәтижелер:  Білу қажет: жермқорлықтың пайда болу себептерін және оның
мәнін;  жемқорлық  құқық  бұзушылық  үшін  моральдық  және  құқықтық  жауапкершілік
шектерін;  жемқорлыққа  қарсы  әрекеттер  саласындағы  қолданыстағы  заңнаманы.  Істеу
қажет:күнделікті  іс-тәжірибеде  адамгершілік  нормаларына  жүгініп  және  моральдық  сана
құндылықтарын іске  асыру;  саналық және  құқықтық мәдениет  деңгейін  көтеру бойынша
жұмыс  атқару;  жемқорлықты  алдын-алудың  рухани-саналық  механизмдерін  іске
асыру.Дағдыларды  игеру:жемқорлыққа  қарсы  мәдениетті  жетілдіру;  мүдделер  шиеленісі
жағдайларындағы іс-әрекеттер.

Пререквизиті:  Психология,  Мәдениеттану,  Құқық  негіздері,  Экономика  теориясы,
Қазақстан тарихы
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Постреквизиті: Қылмыстық құқық, Заң психологиясы, Заңгердің кәсіптік этикасы
Оқытушы: Жаналиева А.Ж.

13.2. Пән атауы: Құқықтағы адалдық (2 кредит, 90 сағат)

Оқытудың мақсаты: заңда адал нақты теориялық мәселелерін зерттеу.
Пәннің  қысқаша  мазмұны:оң  жаттығулар  тұтастығын  туралы  жалпы  сұрақтары.

Азаматтық  құқық  қағидасы  ретінде  адал.  REM  құқықтық  қатынастарға  Integrity.
міндеттемелерінің құқықтық қарым-қатынас адал.

Күтілетін  нәтижелер:  білуі  керек:  негізгі  азаматтық  коммерция  қатысушылардың
азаматтық құқықтар жосықсыз мінез-құлық бұзылуына байланысты азаматтық құқықтарды
проблемалар  және  азаматтық  құқықтарын  бұзу,  үрдістері  мен  қоғам  реформалау
жағдайындағы азаматтық құқық және заңнамаға өзгерістер қорғаудықұбылмалы заңнаманы
шарлау және құқық тек заңдық міндетті ережелер қолданылады, сондай-ақ азаматтық құқық
өзгеруіне байланысты дауларды шешу үшін, кәсіби қызмет тиісті салаларындағы құқықтық
нормативтік актілерді іске асыру үшін тиісті нормативтік және нақты ақпарат жинау әдістерін
пайдалануға, сондай-ақ: мүмкіндігі болуы үшін сот практикасын талдау әдістері.

Иеленетін: құқықтық құжаттарды, нормативтік құқықтық актілерді құқықтық сараптама
жасау  дағдыларын;  құқықтық  шешімдерін  қабылдау  және  заңға  қатаң  сәйкес  басқа  да
нормативтік құқықтық актілерді орындау, дағдылары, практикалық мәселелерді шешуге.

Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Мемлекет және құқық теориясы
Постреквезиттер: Заң психологиясы, Заңгердің кәсіптік этикасы
Оқытушы: Палванова М.З.

13.3. Пән атауы: Қазақ тіліндегі коммуникация мен сөйлеу мәдениеті (2 кредит, 90
сағат)

Оқытудың мақсаты: Іс қағаздарының алдына қойған міндеті-қазақ тілінде іс жүргізу
мәселесіне тұрақты да тұрлаулы сипат беру, ұлт тағдыры, оның бірегей төлтумамәдениеті
үшін түбегейлі  маңызы бар мәселенің кері  кетуіне  жол бермеу мен ресми қарым-қатынас
жасауын қарастыру.

Пәннің қысқаша мазмұны:Іс  қағаздарының алдына қойған міндеті-қазақ  тілінде іс
жүргізу  мәселесіне  тұрақты  да  тұрлаулы  сипат  беру,  ұлт  тағдыры,  оның  бірегей
төлтумамәдениеті үшін түбегейлі маңызы бар мәселенің кері кетуіне жол бермеу мен ресми
қарым-қатынас  жасау.  Ресми  іс  қағаздары  мәтіннің  коммуникативтік  прагматикалық
функциясы. Ресми іс қағаздарындағы жазу мәдениеті мен этикет формулалар. Іс қағаздарын
жазудың жалпы тәртібі, іс қағаздарының үлгілері.

Күтілетін нәтижелер:  Білімі: соттарда, нотариаттарда, мемлекеттік және мемлекеттік
емес мекемелерде мемлекеттік тілде дурыс іс жургізуді уйрену тиіс. Дағдысы: үшін тұрмыс
пен  тіршілікте  тілдік  қатысымдағы  ресми  құжат  мәтіндердің  тілдік  құралдарын  игеру.
Біліктілігі: құрылымын таныстырып, жазу үшін үлгі жаттығулар берілді.

Пререквизиттер: Қазақ тілі, Мемлекет және құқық теориясы
Постреквизиттер: Заң психологиясы, Заңгердің кәсіптік этикасы
Оқытушы: Қожабергенова Н.

14.1.  Пән атауы: Қазақстан Республикасының әкімшілік  құқығы (3  кредит-135
сағат) 

Оқытудың  мақсаты:  Қазақстан  Республикасындағы  әкімшілік  құқығының
ұғымдарымен институттарын, атқару билігінің жүзеге асырылу механизмін оқыту, әкімшілік
құқығыныңсубьектілерінің  құқықтық  мәртебесін  әкімшілік  қызметтің  нысандары  мен
әдістерін мемлекеттік басқарудағы жауапкершілікті қарастыру, сонымен қатар әкімшілік іс
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мемлекетік  басқарудағы  заңдылық  пен  тәртіптік  қамтамасыз  ету  мемлекеттік  басқарудың
салалары мен аумақтарындағы әкімшілік құқықтық реттеудің сипаттамасын оқып үйрену.

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасындағы әкімшілік құқығының пәні
мен  әдістері.  Азаматтардың  әкімшілік  құқығыныңқұқықтық  мәртебесі.  Атқарушы  билік
органдарының  әкімшілік  құқықтық  мәртебесі.  Мемлекеттік  қызметшілердің  әкімшілік
құқықтық  мәртебесі.  Кәсіпорындармен  мекемелердің  ұйымдардың  әкімшілік  құқықтық
мәртебесі.  Атқарушы  билік  жүзеге  асырудың  әкімшілік  құқықтық  нысандары.  Атқарушы
билік жүзеге асырудың әкімшілік құқықтық әдістері.

Күтілетін  нәтижелері:Білімі:  әкімшілік  құқық  ғылымының  теориялық  ережелерін
және  әкімшілік  құқықтың  біртұтас  құқық  жүйесінің  сала  ретіндегі  элементі  бойынша
ұғымды  қалыптастыру,  мемлекеттік  басқару  саласында  алған  білімдерді  қолдана  білу.
Дағдысы:  азаматтардың  әкімшілік  құқығыныңқұқықтық  мәртебесі.  Атқарушы  билік
органдарының әкімшілік құқықтық мәртебесі. Біліктілігі: атқарушы билік жүзеге асырудың
әкімшілік  құқықтық  нысандары.  Атқарушы  билік  жүзеге  асырудың  әкімшілік  құқықтық
әдістері.

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР мемлекет және құқық тарихы,
ҚР конституциялық құқық

Постреквзиттер:Қылмыстық  іс  жүргізу  құқығы,  Мемлекеттік  қызмет  және
мемлекеттік басқару

Оқытушы: Абдрахманова М.

14.2.  Пән  атауы:  Қазақстан  Республикасының  әкімшілік  іс  жүргізу  құқығы (3
кредит-135 сағат) 

Оқытудың  мақсаты:  Қазақстан  Республикасындағы  әкімшілік  іс  жүргізу  туралы
болашақ  заңгерлердің  білімдерін  қалыптастырып,  сауатты  әкімшілік  іс  жүргізуді  ұйретіп,
қажетті біліктіліктерің қалыптастыру

Пәннің  қысқаша  мазмұны: Әкімшілік  іс  жүргізу  ұғымы,  манызы,  мазмұны.  ҚР
әкімшілік іс жүргізудің қалыптасуы. Әкімшілік іс жүргізу ғылымы. Әкімшілік іс жүргізудің
кен  және  нақты  мағанасы.  Арнайы  әкімшілік  іс  жүргізудің  негізгі  белгілері.  Әкімшілік-
құқықтық  нормаларды  ажыратып  жіктеу  негіздері.  Әкімшілік-заңи  іс  жүргізу  және  ҚР
әкімшілік-заңи  іс  өндіру.  ҚР  әкімшілік  бұзушылық  (тәртіп  бұзу)  ұғымы.  ҚР  әкімшілік
жауапкершілік туралы іс қозғау. ҚР әкімшілік жауапкершілік туралы істі қарастыру, мерзімі,
шешім қабылдау және оны іске асыру.

Күтілетін нәтижелері:  Білу:  Әкімшілік іс  жүргізу ұғымын, манызын,  мазмұның.  ҚР
әкімшілік  іс  жүргізудің  қалыптасуын.  Әкімшілік  іс  жүргізудің  кен және нақты мағанасын
ажирату.  Арнайы  әкімшілік  іс  жүргізудің  негізгі  белгілері  атау.  Әкімшілік-құқықтық
нормаларды ажыратып жіктеу негіздерін. Әкімшілік-заңи іс жүргізу және ҚР әкімшілік-заңи
іс өндіру айырмашылығы мен ұқсастығы. ҚР әкімшілік жауапкершілік туралы істі қарастыру,
мерзімідерін, шешім қабылдау және оны іске асыру жалдарын.

Істей  білу: Әкімшілік  іс  жүргізу  ұғымы  келтіру,  манызы  мен  мазмұның  ашу.  ҚР
әкімшілік  іс  жүргізудің  қалыптасуын.  Әкімшілік  іс  жүргізудің  кен және нақты мағанасын
ажырату.  Арнайы  әкімшілік  іс  жүргізудің  негізгі  белгілерін  атау.  Әкімшілік-құқықтық
нормаларды ажыратып жіктеу негіздерін. Әкімшілік-заңи іс жүргізу және ҚР әкімшілік-заңи
іс өндіру ажырату. Шетелдердегіәкімшілік іс жүргізу жалпы сипаттамасын беру.ҚР әкімшілік
іс  жүргізудің  бастауларын,  тәсілдерін,  қағидаларын.  Әкімшілік  іс  жүргізу  ғылымының
қағидаларын. ҚР әкімшілік бұзушылық (тәртіп бұзу) ұғымын. ҚР әкімшілік жауапкершілік
туралы іс  қозғау негіздерін.  ҚР әкімшілік жауапкершілік туралы істі  қарастыру, мерзімін,
шешім қабылдау және оны іске асыруды.  Біліктіліктер:  Әкімшілік іс жүргізу ұғымын айту,
манызы  мен  мазмұнын  ашу.  Арнайы  әкімшілік  іс  жүргізудің  негізгі  белгілерін  жіктеу.
Әкімшілік-құқықтық  нормаларды  ажыратып  жіктеу  негіздерін  келтіру.  Әкімшілік-заңи  іс
жүргізу  және  ҚР  әкімшілік-заңи  іс  өндіруді  талдап  ажырату.  Шетелдердегіәкімшілік  іс
жүргізудің  жалпы  сипаттамасы.ҚР  әкімшілік  іс  жүргізудің  бастауларын,  тәсілдерін,
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қағидаларын талдау. ҚР әкімшілік бұзушылық (тәртіп бұзу) ұғымын келтіру. ҚР әкімшілік
жауапкершілік  туралы  іс  қозғау  негіздерін  ажыратып  қажетті  құжаттарды  толтыру.  ҚР
әкімшілік жауапкершілік туралы істі қарастыруда қойылатын талаптарды орындау, мерзіміне
сай жасау, шешімді қабылдауда қандай заңнамаларға сүйеуді  табу және оны іске асыруды
қадағалау жолдарын анықтау.

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР мемлекет және құқық тарихы,
ҚР конституциялық құқық

Постреквзиттер:Салық құқығы, Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқару
Оқытушы: Палванова М.З.

14.3. Пән атауы: Әкімшілік құқық бұзушылық(3 кредит-135 сағат) 
Оқытудың  мақсаты:  білім  алушылармен  әкімшілік  іс  жүргізу,  қолданыстағы

әкімшілік заңдардың және оларды практикада қолдану негіздерін анықтаудан, сонымен қатар
оларға аталған пәнді игеруге көмек көрсетуден тұрады.

Пәннің  қысқаша  мазмұны:Жеке  адамныңқұқығына  қол  сұғатын  әкімшілік  құқық
бұзушылық.  Азаматтардың  сайлау  құқығына  қол  сұғатын  әкімшілік  құқық  бұзушылық.
Кәмелетке толмағандардың құқығына қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық. Меншік

құқығына қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы
әкімшілік құқық бұзушылық. Сауда және қаржы саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық.
Салық  салу  саласындағы  әкімшілік  құқық  бұзушылық.  Әкімшілік  құқық  бұзушылық.
Өнеркәсіп, жылу, электр энергиясын пайдалану саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық.
Сәулет- құрылыс қызметі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық.

Күтілетін  нәтижелері:  білуі  керек:  әкімшілік  құқық  теориясы  дамуының  қазіргі
тұжырымдарын;  әкімшілік  құқық  бұзушылық  құрылымын;  әкімшілік  құқық  бұзушылық
мазмұнын  және  түрлерін;  әкімшілік  жаза  жүйесін  және  түрлерін;  әкімшілік  жаза  салу
ережелерін;  меңгеруі  керек:  әкімшілік-процессуалдық  құқықтық  қатынастарды  реттейтін
қолданыстағы  заңдарда  бағдар  етуді;  әкімшілік  іс  жүргізудің  барлық  түрлерінде  және
өндірісте  реттеуді;  игеруі  тиіс:  болашақ  маман  -  заңгерлік.Құзыретті  болуы  тиіс:
Практикалық  дағдыларды қалыптастыру қолданыстағы  әкімшілік  заңнамалар  нормаларын
дұрыс талқылау және қолдану, құқықтық сипаттағы құжаттарды құрастыру.

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР мемлекет және құқық тарихы,
ҚР конституциялық құқық

Постреквзиттер:Салық  құқығы,  Мемлекеттік  қызмет  және  мемлекеттік  басқару,
Қылмыстық құқық практикумы

Оқытушы: Қожабергенова Н.М.

15.1. Пән атауы:Қазақстан Республикасының еңбек құқығының және әлеуметтік
қамсыздандыру құқығының негіздері (3 кредит-135 сағат)

Оқытудың  мақсаты:  тәлімгерлерді  әлеуметтік  жұмыстар  аумағында  құқықтық
білімдермен таныстырылу болып табылады. Негізгі  бағдарламасының мақсаты адам және
азаматтардың  әлеуметтік  кукықтыры  және  бостандықтыры,әлеуметтіккепілдіктер
жұйесі,әлеуметтік  құқықтыр  мен  бостандықтырды  бұзғандығы  үшін  азаматтардың
жауапкершілітері,отбасы  мен  зейнетақылық  заңдылықтардың  негізіне  т.б.  сұрақтарға
арналған. 

Пәннің  қысқаша  мазмұны: Қазақстан  егемендік  алғанан  кейін  өз  халқының
әлеуметтік  тұрмысын  жақсартып,  бүгінгі  күндегі  негізгі  мақсаты  және  көмегі-  нашар
қамтылған тұрғындар қабатынан әлеуметтік комек және колдау көрсету болып табылыды.
Осы  бағытта  Үкімет  органдары  бюджеттен  қаржыландыратын  мекеме  жұмыскерлері  мен
қызметкерлеріне  уақытылы  жалақы,зейнетақы  және  жәрдемақыларды  төлеуді  қамтамасыз
ету,т.б. болып табылады.

Күтілетін нәтижелері:
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-  әлуметтік жұмысты құқықтық қамсыздандыру үшін керекті білім мен дағдылармен
студенттерді қаруландыру; 

- басты назарды жасөспірімдердің құқықтары және мүдделерін қорғаумен зейнақымен
қамсыздандыру облысындағы жұмыстарға аудару қажет; 

-  республикадағы  әлуметтік  жұмысты  құқықтық  қамсыздандыру  спецификасын,
ерекшеліктерін  ашатын  қазақстандық  авторлардың  жұмысын,  халықты  әлеуметтік  қорғау
мәселесі бойынша ҚР заңды және нормативті актілерін оқу.

Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті: 
-  әлуметтік  жұмысты  құқықтық  қамсыздандырудың  құрылуы  мен  тарихы  жайлы

білімдер;
- әлуметтік жұмысты құқықтық қамсыздандырудың қазіргі жаңа мәселелері. 
Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті:
- теориялық білімдерді практикада адекватты қолдану; 
- зерттеу іс-әрекетіне деген дағдылар;
- кәсіби қарым-қатынас дағдылары. 
Пререквизит:Мемлекет және құқық теориясы, ҚР мемлекет және құқық тарихы, ҚР

конституциялық құқық
Постреквизит: ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы, Еңбек дауларын шешу мәселелері
Оқытушы: з.ғ.к. Жаналиева А.Ж.

15.2. Пән атауы:Қазақстан Республикасының еңбек құқығы(3 кредит-135 сағат)
Оқытудың мақсаты: ҚР еңбек саласындағы қатынастарды құқықтық реттеуге үйрету,

осы салаға қатысты заңнамалық және құқықтық даму тенденцияларын айқындай білуі,еңбек
құқығын қорғау бойынша заң жүзіндегі әрекет дағдыларын студенттерде қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:ҚР еңбек құқығының доктринасын үйрену, әртүрліқұқық
көздері,  еңбекті  құқықтық  реттеу  саласындағы  басқа  да  олармен  байланысты
қатынастар;еңбек құқығы бойынша жалпы әдебиеттер және талдауға дағдыландыру; еңбек
құқығына  қатысты  құқықтық  саланың  дағдыларына  үйрету;  еңбек  дауларын  шешу
дағдыларын  қалыптастыру,  құқықты  заңмен  қорғау  және  еңбекке  қатысушы  лар  –
жұмысшылар, жұмысшылар өкілі (профсоюз), жұмыс беруші мен олардың өкілдері, еңбек
инспекциясы құқығын қорғау.

Күтілетін  нәтижелері:  Білуі  керек:  еңбек  құқығының  пәні  мен  әдісін;  еңбек
құқығының негізгі  институттарының сипаттамасын; еңбек құқығы саласындағы құқықтық
қатынастарды реттеу заңнамасын.

Қолдана  білуі  керек:осы  курста  оқытылатын  негізгі  түсініктерді  құқықтық
құбылыстарды  талдау;  нормативті-құқықтық  база  саласын  білу  және  еңбекке  қатысты
тәжірибелі  жағдайларды дербес  шеше  алу;  еңбек  құқығына  қатысты  құжаттарды  сауатты
құру және оларды кәсіптік қызметінде қолдану.

Дағдылары:  алған  білімін  және  гуманитарлы  және  әлеуметтік-экономикалықәдісті
кәсіптік  қызметте  қолдану.  Курс  негізінен  құқықтану  мамандығы  бойынша  студенттерге
енбектің теориясымен тарихын, оның қоғамдағы маңыздылығын, еңбек құқығы жүйесіндегі
зандарды қолдану. 

Пререквизит:  Мемлекет және құқық теориясы, ҚР мемлекет және құқық тарихы, ҚР
конституциялық құқық

Постреквизит: ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы, ҚР Азаматтық іс- жүргізу құқығы, 
Мемлекеттік қызмет және басқару,ҚР еңбек іс жүргізу құқығы, Заңдардың атқарылуына 
прокурорлық қадағалау

Оқытушы: з.ғ.к. Цой В.А.

15.3. Пән атауы:Eңбeк қopғay (3 кредит-135 сағат)
Оқытудың мақсаты: еңбектің оңтайлы жағдайын жасау;
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-тазалық-гигиеналык  және  өртке  қарсы  талаптар  бойынша  кәсіпорындар  мен
цехтардың жабдықтарын ұтымды орналастыру;

-кәсіби ауру мен өндірістік жарақатты болдырмау, жаңе техника мен  технологияны
жақсартуға байланысты мәселелерді шығармашылықпен шешу қажет.

- қауіпсіз еңбек жағдайын, сондай-ақ өмір қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін;
- өндіріс құрал-жабдықтарын қолдану және монтаждау кезінде қауіпсіздік шараларын

сақтау.
Пәннің қысқаша мазмұны:ҚР еңбек құқығының доктринасын үйрену, әртүрліқұқық

көздері,  еңбекті  құқықтық  реттеу  саласындағы  басқа  да  олармен  байланысты
қатынастар;еңбек құқығы бойынша жалпы әдебиеттер және талдауға дағдыландыру; еңбек
құқығына  қатысты  құқықтық  саланың  дағдыларына  үйрету;  еңбек  дауларын  шешу
дағдыларын  қалыптастыру,  құқықты  заңмен  қорғау  және  еңбекке  қатысушылар  –
жұмысшылар, жұмысшылар өкілі (профсоюз), жұмыс беруші мен олардың өкілдері, еңбек
инспекциясы құқығын қорғау.

Күтілетін нәтижелері: 
-ҚР қолданылатын еңбекті қорғау саласындағы заң және нормативтік -базалары туралы;

еңбек процесінде жұмыскердің еңбек ету қабілетіне әсер ететін жағдайлар мен факторлар
туралы;

 - өндіріс жағдайын сипаттайтын қауіпсіздік нормалары туралы (сапалық және сандық
көрсеткіштер бойынша);

 - жаралану, бақытсыз жағдайлар мен кәсіби аурулардың алдын-алу мақсатында еңбекті
қорғау саласындағы мониторингі және аудит процедуралары туралы;

- еңбекті қорғау саласындағы нормативтер негізін;
- еңбекті қорғауды бағалау мен болжау әдістерін;
- еңбек қорғау саласында мониторинг пен аудит өткізу тәсілдерін;
- жұмыскерлерге еңбек процесінде қауіпсіздік жағдайларымен қамтамасыз ету;
- еңбектің физиологиялық дәлелденген нормаларын іске асыру;
-  жұмыс  орнында  және  технологиялық  процестерде  қауіптілікті  азайтуға  арналған

шараларды іске асыру туралы білу керек.
Пререквизит:  Мемлекет және құқық теориясы, ҚР мемлекет және құқық тарихы, ҚР

конституциялық құқық
Постреквизит:  ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы, ҚР Азаматтық іс- жүргізу құқығы,

Мемлекеттік  қызмет  және  басқару,ҚР  еңбек  іс  жүргізу  құқығы,  Заңдардың  атқарылуына
прокурорлық қадағалау

Оқытушы: з.ғ.к. Цой В.А.

16.1. Пән атауы: ҚР табиғатты қорғау заңнамалары (2 кредит-90 сағат) 
Пәннің  мақсаты:Қазақстан  Республикасының  ұлттық  құқық  жүйесінің  жеке  құқық

саласы  ретіндегі,  табиғатты  қорғау  қатынастарының  субъектілері  өз  құқықтары  мен
міндеттерін  жүзеге  асыру  барысында  туындаған  қатынастарды  реттейтін  нормалар
жиынтығы мен түсіндіріледі.

Пәннің  қысқаша  мазмұны:Табиғатты  қорғау  заңнамаларыныңтүсінігі,  пәні,
принциптері әдістері.Адамның экологиялық- құқықтықстатусы.Табиғат объектілеріне меншік
құқығы.Табиғатты  пайдалану  құқығы.  Табиғаттыпайдалану  мен  қоршаған  ортаны
қорғаусаласындағы  басқарудыңұйымастырушылық-құқықтық  нысандары.Экологиялық
мониторинг  және  кадастр.Экологиялық  заңдарды  бұзғаны  үшінқұқықтық  жауапкершілік.
Жануарлардүниесін пайдалану мен қорғаудыңқұқықтық режимі.  Ерекше қорғалатынтабиғи
объектілердің  құқықтық  режимі.Атмосфералық  ауаны  құқықтық  қорғау.Жердің  құқықтық
режимі. Жерқойнауының құқықтық режимі.Ормандардың құқықтық режимі. Судыңқұқықтық
режимі. Қоршаған ортаныхалықаралық-құқықтық қорғау.

Күтілетін нәтижелері:
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білуі  керек:  оқу  бағдарламасы  шеңберінде  құқық  институттарын  классификациялау
және жүйелендіру; негізгі әдістер арқылы құқықты лайықты шеңберінде зерттеу; табиғатты
қорғау заңнамаларының түсiнiгiн, пәнiн және мазмұнын, экологиялық қатынастардың түсiнiгi
мен  түрлерiн,  экологиялық  құқғының  институттары  мен  нормаларының  мазмұнын,
экологияны  қорғау;  органдарының  қызметiн  реттейтін  нормативтік  –  құқықтық  актілерді
және де экологияны қорғау органдарының алдағы уақытта дамуының негiзгi бағыттары мене
перспективаларымен білу керек;

меңгеруі  керек:  құқықтық  нормаларды  нормативтік  құқықтық  актілермен  жұмыс
істегенде саралау және талдау, зерттеу тематикасы шеңберінде түрлі есептер мен жаттығулар
құрастыру және шешу;

игеруі  тиіс:  материалдарды  өз  бетінше  зерттеу,  қазіргі  қолданыстағы  заңдардың
қолданылуына қажетті; табиғатты қорғау қатынастарында нормаларын жүзеге асыру тәртiбiн
қолдана  білуі  керек;  табиғатты қорғау нормаларды соттарда,  прокуратурада  және  өзге  де
мемлекеттiк органдарда қолдану тәжiрибесiнде игеруі;

құзыретті болуы тиіс:  құқықтық ақпаратты жіберу, мәселелерді және олардың шешу
жолдары,  мамандардың,  және  маман  еместердің;  өз  ойын  ғылыми,  этикалық,  әлеуметтік
ойлау жүйесі арқылы құқықтық ақпаратты түсіндіру және жеткізе білу; материалдарды өз
бетінше зерттеу, қазіргі қолданыстағы заңдардың қолданылуына қажетті керек.

Пререквизит:Мемлекет  және  құқық  теориясы,  Қазақстан  Республикасының
конституциялық құқығы, Қазақстан Республикасыныңәкімшілік құқығы

Постреквизит: Халықаралық бұқаралық құқық, Сақтандыру құқығы, Криминология
Оқытушы: Бекбутаев Қ.П.

16.2. Пән атауы: Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы (2 кредит-90
сағат) 

Пәннің  мақсаты:экологиялық  заңдарды  және  оларды  іс  жүзінде  қолдануды  және
азаматтың  мүддесі  үшін  қоршаған  табиғи  ортаны  ұтымды  пайдалану  сясатын  жүргізуге
қабілетті құқық қорғау органының қызметкерлері болатын құқықтанушыларды дайындау. 

Пәннің  қысқаша  мазмұны:Экологиялық  құқықтың  түсінігі,  пәні,  принциптері
әдістері.  Адамның  экологиялық-құқықтықстатусы.  Табиғат  объектілерінеменшік  құқығы.
Табиғатты  пайдалану  құқығы.  Табиғатты  пайдалану  мен  қоршаған  ортаны  қорғау
саласындағы  басқарудың  ұйымастырушылық-құқықтық  нысандары.  Экологиялық
мониторинг және кадастр.  Экологиялық заңдарды бұзғаны үшін құқықтық жауапкершілік.
Жануарлар дүниесін пайдалану мен қорғаудың құқықтық режимі. Ерекше қорғалатын табиғи
объектілердің құқықтық режимі. Атмосфералық ауаны құқықтық қорғау. Жердің құқықтық
режимі.  Жер  қойнауының  құқықтық  режимі.  Ормандардың  құқықтық  режимі.  Судың
құқықтық режимі. Қоршаған ортаны халықаралық-құқықтық қорғау.

Күтілетін нәтижелері:
білуі  керек:  оқу  бағдарламасы  шеңберінде  құқық  институттарын  классификациялау

және жүйелендіру; негізгі әдістер арқылы құқықты лайықты шеңберінде зерттеу; табиғатты
қорғау заңнамаларының түсiнiгiн, пәнiн және мазмұнын, экологиялық қатынастардың түсiнiгi
мен  түрлерiн,  экологиялық  құқғының  институттары  мен  нормаларының  мазмұнын,
экологияны  қорғау;  органдарының  қызметiн  реттейтін  нормативтік  –  құқықтық  актілерді
және де экологияны қорғау органдарының алдағы уақытта дамуының негiзгi бағыттары және
перспективаларымен білу керек;

меңгеруі  керек:  құқықтық  нормаларды  нормативтік  құқықтық  актілермен  жұмыс
істегенде саралау және талдау, зерттеу тематикасы шеңберінде түрлі есептер мен жаттығулар
құрастыру және шешу;

игеруі  тиіс:  материалдарды  өз  бетіншезерттеу,  қазіргі  қолданыстағы
заңдардыңқолданылуына  қажетті;  табиғатты  қорғауқатынастарында  нормаларын  жүзеге
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асырутәртiбiн  қолдана  білуі  керек;  табиғаттықорғау нормаларды  соттарда,  прокуратурада
және өзге де мемлекеттiкоргандарда қолдану тәжiрибесiнде игеруікерек;

құзыретті болуы тиіс:  құқықтық ақпаратты жіберу, мәселелерді және олардың шешу
жолдары,  мамандардың,  және  маман  еместердің;  өз  ойын  ғылыми,  этикалық,  әлеуметтік
ойлау жүйесі арқылы құқықтық ақпаратты түсіндіру және жеткізе білу; материалдарды өз
бетінше зерттеу, қазіргі қолданыстағы заңдардың қолданылуына қажетті.

Пререквизит:  Мемлекет  және  құқық  теориясы,  Қазақстан  Республикасының
конституциялық құқығы, Қазақстан Республикасыныңәкімшілік құқығы, Кәсіпкерлік құқық

Постреквизит: Халықаралық бұқаралық құқық, Сақтандыру құқығы, Криминология
Оқытушы: Бекбутаев Қ.П.

16.3. Пән атауы: Табиғатты пайдалануды ұйымдастыру және басқару(2 кредит-90 
сағат) 

Пәннің мақсаты:студенттерге адамзатты ыңғайлы жолға апаратын табиғи көріністер
мен  процестерді  өңдеудегі  қолданылатын  тәсілдерді  меңгеруді,  өнеркәсіп  көздерінің
қоршаған  ортаға  зиянды  әсерін  төмендететін  және  табиғи  ресурстарды  қалыптастыру
түрлерін қамтамасыз ететін жолдарды қарастыруды үйрету.

Пәннің қысқаша мазмұны:«Табиғатты пайдалануды ұйымдастыру және басқару» пәні
қоғамның табиғатқа  көрсететін  әсерлерін  зерттеу -  өнеркәсіптердің  күшін  молайту үшін,
табиғи ресурстарды меңгеруді және өңдеуді, қорғауды қоса отырып бақылау.

Күтілетін  нәтижелері:Студенттер  курстың  соңында  келесі  салаларда  білім  және
іскерлікті

игеруі тиіс:
-  Табиғатты  пайдалануды  басқару  және  ұйымдастыру  жағдайларының  ғылыми

негіздерін;
- топырақтың, жерлердің және биотикалық ресурстардың қалпы мен талғамдарын;
- топырақтың, жерлердің, сулы, биотикалық ресурстардың сапасын басқару негіздерін;
-  табиғатты  пайдалану  саласындағы  керекті  басқару  және  ұйымдастыру  шешімін

пайдалануды;
- табиғат пайдалану принциптерін, құқықтық актілерін, ережелерді пайдалануды;
- топырақ, жер, биотика, су, ауаның ресурстарын бақылауда қолданылатын әдістемелер

мен құралдарды;
-  табиғатта  және  қоғамда  болып  жатқан  процестер  мен  құбылыстар  туралы  жалпы

түсініктері болуы керек;
-  адамзат  қоғамының  экономикалық  дамуымен  байланысты  ғаламдық  экологиялық

проблемаларды,  Қазақстан  Республикасының табиғатты  пайдалану басқармасының негізгі
принциптерін білу керек;

- қоршаған орта объектілеріне өнеркәсіп орындарының әсерін бағалай білукерек;
- қоршаған ортаны инженерлік қорғау әдістері туралы түсініктері болуы керек;
-  табиғатты қорғау саласында қабылданатын техникалық шешімдердің экономикалық

тиімділігін бағалау жағынан тәжірибе алу керек.
Пререквизит:Қазақстан  Республикасының Конституциялық  құқығы,  Мемлекет  және

құқық теориясы, Қазақстан Республикасыныңәкімшілік құқығы
Постреквизит: Жер  құқығы,  Қазақстан  Республикасындағы  прокурорлық  қадағалау,

Сақтандыру құқығы
Оқытушы: з.ғ.к. Цой В.А.

17.1. Пән атауы:Қазақстан Республикасының жер құқығы (3кредит-135 сағат) 
Пәннің мақсаты:жер заңнамасының өзекті мәселелерімен студенттерді таныстыру, жер

қатынастарын реттейтін көптеген нормативтік құқықтық актілердің ішінен өзеріне керектісін
дұрыс таңдап, оны практикада қалай қолдану керектігін үйрету.
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Пәннің  қысқаша  мазмұны:  Қазақстан  Республикасындағы  жер  қатынастарын
құқықтық  реттеу  тарихы.  Жер  пайдалану  құқығы.  Қазақстан  Республикасындағы  жерге
меншік құқығы

мен басқа да құқықтар. Жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік реттеу. Жерді тиімді
пайдалану  мен  қорғауды  мемлекеттік  бақылау. Жерге  орналастыру, жер  мониторингі  мен
кадастры. Жер іс  жүргізуінің,  жер іс  жүргізушілік нормалар және олардың түрлері.  Ауыл
шаруашылық мақсатындағы жерлерді  құқықтық тәртібі.  Елді  мекен  жерлерінің  құқықтық
тәртібі.  Өнеркәсіп,  көлік,  байланыс,  қорғаныс  және  басқа  да  ауыл  шаруашылығына
арналмаған  жерлерді  құқықтық  тәртібі.  Ерекше  қорғалатын  табиғи  аумақтарымының
жерлерінің,  сауықтыру,  рекреациялық  және  тарихи-мәдени  мақсатындағы  жерлердің
құқықтық тәртібі. Орман қоры жерлерінің құқықтық тәртібі. Су қоры жерлерінің құқықтық
тәртібі. Босалқы жерлердің құқықтық тәртібі.

Күтілетін нәтижелері:
білуі  керек:  оқу  бағдарламасы  шеңберінде  құқық  институттарын  классификациялау

және  жүйелендіру;  негізгі  әдістер  арқылы  құқықты  лайықты  шеңберінде  зерттеу;  жер-
құқықтық саласындағы қатынастарын реттейтін нормативтік құқықтық актілерді білуі керек;

меңгеруі  керек:  құқықтық  нормаларды  нормативтік  құқықтық  актілермен  жұмыс
істегенде саралау және талдау, зерттеу тематикасы шеңберінде түрлі есептер менжаттығулар
құрастыру және шешу;материалдарды өз бетінше зерттеу, қазіргі қолданыстағы заңдардың
қолданылуына қажетті; жер қатынастарын құқықтық реттейтін аясындағы өзектімәселелерді
ажыра  білулері;  жер  заңнамасының  мәселелерімен  төңірегінде  өздерінің  ойларын  жетік
жеткізе  білу  қабелеттерін  қолдана  білуі  керек;  Қазақстан  Республикасында  жер  заңнама
нормалырын тәжірибеде қолдана алуға және өз бетінше талдау меңгеруі керек.

игеруі  тиіс:  жер  заңнамасының  мәселелерімен  төңірегінде  өздерінің  ойларынжетік
жеткізе  білу  қабелеттерін  қолдана  білуі  керек;  Қазақстан  Республикасында  жер  заңнама
нормалырын тәжірибеде қолдана алуға және өз бетінше талдау игеруі керек;

құзыретті болуы тиіс:  құқықтық ақпаратты жіберу, мәселелерді және олардың шешу
жолдары,  мамандардың,  және  маман  еместердің;  өз  ойын  ғылыми,  этикалық,  әлеуметтік
ойлау жүйесі арқылы құқықтық ақпаратты түсіндіру және жеткізе білу; материалдарды өз
бетінше зерттеу, қазіргі қолданыстағы заңдардың қолданылуына қажетті.

Пререквизит:Қазақстан  Республикасының Конституциялық  құқығы,  Мемлекет  және
құқық теориясы, Қазақстан Республикасыныңәкімшілік құқығы, Қазақстан Республикасының
азаматтық құқығы

Постреквизит:Құқықтық  статистика,  Қазақстан  Республикасыныңсалық  құқығы,
Қылмысты саралаудың негіздері

Оқытушы: Палванова М.З.

17.2. Пән атауы:Жер қойнауын пайдалануды құқықтық реттеу (3кредит-135 сағат)
Пәннің  мақсаты:Пән  жобалау-зерттеу,  өндірістік-басқару  қызметі,  су  объектілерін

қорғау мен қалпына келтіру саласы;  сумен жабдықтау, аумақты суландыру, инновациялық
әдістер  мен  тәсілдерді  пайдаланып  табыиғат  қорғауды  жабдықтау,  табиғатты  тиімді
пайдалану мен тұрақты дамыту қағидалары жайлы мамандар даярлау.

Пәннің  қысқаша  мазмұны:  Табиғатты  пайдалану  пәні.  Мамандарды  даярлау
жүйесіндегі пәннің орны. Негізгі және айналым қорлары, негізгі қорларды тиімді пайдалану
көрсеткіштері,  негізгі  қорлардың  амортизациясы,  негізгі  қорлар  мен  амортизацияланған
аударымдардың  пайдалану  тиімділігін  есептеудің  әдістемесі,айналым  құралдары,
инвестициялық  процестер.  Кәсіпкерлік  қызмет,  мемлекеттендіру  мен  жекешелендіру
мәселелері,монополияланған  нарық  пен  монополиялық  баға,  мемлекеттік  бюджет
экономиканың  қаржылық  реттеу  құралы  ретінде,  ұоршаған  ортаны  қорғау  әлеуметтік
процесс, кәсіпорынның қызметін шаруашылық талдау.

Күтілетін нәтижелері: 
Білімі: бұл курсты оқыған студент кәсіпорын қызметінің негізін қалау. 
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Дағдысы: құқықтық түсініктері мен көрсеткіштерін, табиғи ресурстарды экономикалық
бағалау.

Біліктілігі:  табиғатты  жабдыөтаудағы  қаржылық  ағымдар,  табиғатты  пайдалану
саласындағы  негізгі  терминдер  мен  анықтамалар,  табиғатты  пайдалану  саласындағы
нормативтік-құқықтық базаының негізгі құжаттары. 

Пререквизит:  Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы, Мемлекет және
құқық  теориясы,  Қазақстан  Республикасының  әкімшілік  құқығы,  Қазақстан
Республикасының азаматтық құқығы

Постреквизит: Құқықтық  статистика,  Қазақстан  Республикасыныңсалық  құқығы,
Қылмысты саралаудың негіздері

Оқытушы: Палванова М.З.

17.3. Пән атауы:Жерге құқық бұзушылықты қалпына келтіру аясын реттеу және
мемлекеттік басқару (3кредит-135 сағат)

Пәннің мақсаты:табиғи ресурстардың орнын толтыру және сол ортадағы экожүйені
сақтай білу. Осы мақсатқа жету үшін әлемнің барлық елдерінде бірқатар құқықтық тетіктер,
яғни нормативтік актілер жұмыс істейді, олар негізінен табиғат ресурстарын қалпына келтіру,
табиғи  балансты  сақтау  және  қоршаған  ортаны  қорғауға  бағытталған.  Пәнді  оқыту
болашақтанормативтік  құқықтық актілерді  пайдалана  отырып,  жерді  сақтау, оны қалпына
келтіру, және ұтымды пайдалану қолданыстағы негізгі қызметі көлемінде жақсы меңгеруі.

Пәннің қысқаша мазмұны: Жер шарының топырақ қабатына антропогендік әсерлер.
Орта  Азия  жерінің  тозуы.  Қазақстан  Республикасында  жер  ресурстарын  пайдалану  және
олардың жағдайы.  Қазақстан территориясында топырақтық-экологиялық жағдайы. ҚР жер
құқығы  жүйесіндегі  жерді  қалпына  келтіру  институтының  орны  және  ролі.  ҚР  блінген
жерлерді  қалпына  келтіруді  реттеудің  құқықтық  мәні  және  жағдайы.  Бүлінген  жерлерді
қалпына  келтірудіңқұқықтықжағдайлары.  Бүлінген  жерлерді  қалпынакелтіру
саласындағыреттеу  және  мемлекетікбасқару.  Бүлінген  жерлерді  қалпына  келтіру  саласын
ретеуде және жүйелеуде мемлекеттік басқару органдарының өкілеттілігі.  Бүлінген жерлерді
қалпына  келтіру  саласындағы  мемлекеттік  жәнеқоғамдық  бақылау.  Бүлінген  жерлерді
қалпына  келтірудегі  құқықтық-ұйымдастыру  негіздері.  Жер  ресурстарына  зиян  келтірген
құқық  бұзушылық  үшін  ескерту  шаралары.  Бүлінген  жерлерді  қалпына  келтіру  үшін
қаржылық жағынан сүйемелдеуді құқықтық қамту.Жерді қорғау бойынша негізгі құқықтық
іс-шаралар.

Күтілетін  нәтижелері:  "Жерге  құқық  бұзушылықты  қалпына  келтіру  аясын  реттеу
және мемлекеттік басқару"  пәнінен студент Қазақстан Республикасының жер заңдарының
жүйесін,ауылшаруашылық ұйымдарының құқықтық жағдайының ерекшеліктерін,  олардың
жерге — негізгі заңқұралына байланысты құқықтарын, табиғи ресурстардың орнын толтыру
және сол ортадағы экожүйені сақтай білуі қажет; Жер қызметімен байланысты есептер мен
дауларды шешу барысында жер құқығының ережелерін дұрыс қолдана білуі тиіс.

Студенттердің ғылыми конференциялары мен үйірмелеріне рефераттар мен ғылыми
конференциялары  мен  үйірмелеріне  рефераттар  мен  баяндамалар  әзірлеуді  оларды
оқытушылар алдында жариялы түрде қорғай білуге дағдылы болуы.

- Нормативтік құқықтық актілермен жұмыс жасағанда олардың қолдану аясын білу
және зерттеу жұмыстарын жүргізуге келесі пәндер бойынша: Қазақстан Республикасының
азаматтық  құқығы  (жалпы  бөлім);  Қазақстан  Республикасының  жер  құқығы;  Қазақстан
Республикасының  экологиялық  құқығыбойынша  құбылыстарды  зерттеуге  икемді  болуы
қажет. 

Пререквизит:  Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы, Мемлекет және
құқық  теориясы,  Қазақстан  Республикасының  әкімшілік  құқығы,  Қазақстан
Республикасының азаматтық құқығы, Қазақстан республикасының қылмыстық құқығы

Постреквизит: Құқықтық  статистика,  Қазақстан  Республикасыныңсалық  құқығы,
Қылмысты саралаудың негіздері, Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалау
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Оқытушы: Бекбутаев Қ.П.

18.1. Пән атауы: Заңгердің кәсіптік этикасы (2 кредит- 90 сағат) 
Пәннің  мақсаты:  моральдың  қағидаларын  жәнеолардың  құқыққорғау

органдарықызметкерлерінің  кәсіби  іс-әрекетінде  көріністабуын  тереңдете  игеруге  жағдай
жасау: соның ішінде – қоғамдық-саяси, заңи жәнеарнайы пәндермен органикалық байланыс

негізінде құқыққорғау органдарықызметкерлерінің жоғары деңгейдегі ізгіліктібейнесін
қалыптастыру  және  қоғамға  жатқылықтарға  төзбеушілікті,  өнегелік-кәсібидеформацияға
төтеп бере алатын иммунитеттісіңіру.

Пәннің  қысқаша  мазмұны:  Қоғамдық  және  заң  пәндерінің  циклыбойынша
студенттердің өнегелік-құқықтықмәселелер туралы алған білімін ескере келе, аталмыш курс
тұрғындардың түрлі әлеуметтіксанаттарымен әртүрлі қызметтік жағдайлардапайда болатын
мәдениет, тәрбие,  қарым-қатынас және мінез-құлық мәселелері  туралымәселелерді  жүйелі
түрде  ашуды  көздейді.  Сондықтан,  жалпыфилософиялықдүниетанымдық  ұғымдар
құқыққорғауоргандарының  қызметтік  бабында  және  ҚҚОқызметкерлерінің  жеке  қарым-
қатынастарымен олардың алдында тұрған міндеттерменастарласа қарастырылады.

Күтілетін нәтижелері:
білуі керек: заңгердің лауазымдық міндеттерін орындауы процесі барысында этикалық

норманың  негізін  және  қағидаларын;  заңгердің  кәсіби  этикасының  теориялық  және
практикалық  негізін;  жекелеген  заңдық  мамандықтың  кәсіби  қызыметінің  адамгершілік
аспектісін;

меңгеруі керек: 
- алған білімдерін тәжірибеде қолдана білуді;
-  жекелеген  заңдық  мамандықтың  кәсібиқызыметінің  адамгершіліктік

аспектілерінталдауды;
- алған білімдерін талдау және жүйелеуді;
дағдысы болуы керек:
- нормативтік құжаттармен жұмыс істей білу дағдысы;
- пәнді оқу үдіріснде алған білімдерін талдау жасай білуді;
құзыретті болуы тиіс:
- құқыққорғау органдарының қызметкерлерінің этикасы мен іскерлік этикеті аумағында;
- әрекеттер жүйесінде мүмкіндік пен жоспар жасауда;
- құқық нормаларын теорияда және нақты практикалық жағдайда қолдана білуді.
Пререквизит:Мемлекет және құқық теориясы, Философия
Постреквизит: Қылмыстық атқару құқығы, Заңпсихологиясы, Жедел іздестіру қызметі

теориясы, Қазақстан Республикасында прокурорлық қадағалау
Оқытушы: з.ғ.к. Цой В.А.

18.2. Пән атауы: Сот риторикасы(2 кредит- 90 сағат) 
Пәннің  мақсаты:  1)  студенттерге  риториканың  негізін  ғылым  әрі  өнер  ретінде

түсіндіру;
2) болашақ заңгерлердің тілдік талғамын тәрбиелеу;
3) студенттерге сот жарыссөзінің логикалық негізін түсіндіру;
4) студенттердің заңгер ретінде көпшілік алдында сөз сөйлеу тәжірибесін дамыту;
5) студенттердің назарын сот жарыссөздерін құруда кездесетін қателіктерге және заң

ғылымымен әлі де болса да айқындалмаған теориялық сұрақтарға аударту.
Пәннің  қысқаша  мазмұны:  Қоғамдық  және  заң  пәндерінің  циклы  бойынша

студенттердің өнегелік-құқықтық мәселелер туралы алған білімін ескере келе, аталмыш курс
тұрғындардың түрлі әлеуметтік санаттарымен әртүрлі қызметтік жағдайларда пайда болатын
мәдениет, тәрбие, қарым-қатынас және мінез-құлық мәселелері туралы мәселелерді жүйелі
түрде  ашуды  көздейді.  Сондықтан,  жалпыфилософиялық  дүниетанымдық  ұғымдар
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құқыққорғау органдарының қызметтік  бабында  және  ҚҚО қызметкерлерінің  жеке қарым-
қатынастары мен олардың алдында тұрған міндеттермен астарласа қарастырылады.

Күтілетін нәтижелері: білуі керек:
а) сот риторикасының түсінгі және пәні;
б)сот жарыссөзі – шешендік өнердің жанры;
в) сот жарыссөзінің логикалық негіздері;
г) сот жарыссөзінің композициясы;
д) сөйлеудің әсер ету құралдары;
е) сот жарыссөзінің этикалық негіздері сот жарыссөздерін құруда тәжірибе жинау;
меңгеру керек:
1) сот жарыссөздерінің логикалық негіздерін дұрыс қолдану;
2) сөйлеудің әсер ету құралдарын орынды пайдалану;
3) оқу есептерін шешу.
Пререквизит:  Мемлекет  және  құқық  теориясы,  Философия,  Қазақстан

Республикасының конституциялық құқығы,
Постреквизит: Қылмыстық атқару құқығы, Заңпсихологиясы, Жедел іздестіру қызметі

теориясы, Қазақстан Республикасында прокурорлық қадағалау
Оқытушы: з.ғ.к. Жаналиева А.Ж.

18.3. Пән атауы: Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасының құқық
қолдану тәжірибесінің проблемалары(2 кредит- 90 сағат) 

Пәннің мақсаты:  Қылмыстық және қылмыстық іс  жүргізу құқығының салааралаық
байланысының  түрлі  аспектілерін  жан-жақты  зерттеу,  осы  сала  нормаларының  қарама-
қайшылығын анықтау, қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамаларының нормаларын
өз бетімен қолдану қабілеті мен дағдыларын жетілдіру.

Пәннің  қысқаша  мазмұны:  қылмыстық-құқықтық  ғылымының  пәнін,  түсінігін,
міндеттері мен жүйесін және методологиясын саралау және қылмыстық құқық бұзушылық
жасаған  тұлғаны  қылмыстық  жауапкершілікке  тартуды  жүзеге  асыру.  Сонымен  қатар
магистранттар  қылмыстық  құқықтыңмаңызды  жқптық  категориясы  қылмыс  пен  жазаны
толығымен  зерттеуі  қажет.  Соныдықтан  қылмыстық  құқықтың  жалпы  бөліміндегі
қылмыстық құқық бұзушылық,  қылмыс құрамы,  жаза  түрлері  мен жүесінің  түсінігі,  жаза
тағайындау туралы институттарының теориялық мін-жайларын жан-жақты зерттеуі  қажет.
Қылмыстық заңнаманы дұрыс және жылдам қолдану үшін қылмыс құрамын Кодекстен тез
тауып,  оны  дұрыс  саралай  білу  қажет,  және  Қылмыстық  кодекстің  ерекше  бөлімінің
конструкциясын жетік меңгеруі қажет. 

Күтілетін нәтижелері: 

Білу  керек: құқық  қорғау органдарының қызметін  қылмыстық  процессуалдық  реттеу
заңнамасын және өзге де құқықтық актілерін, құқық талқылау актілерін; өзге құқық қайнар
көздерін талдау, оларды классификациялап, олардың арасындағы жүйелік байланысты табу;
қылмыстық  құқық  пен  қылмыстық  іс  жүргізу  қызметіне  қатысты  негізгі  теориялық
ережелерлді түсіну, өз білімін көрсетіп, тәжірибеде қолдана білу. 

Істей  алу  керек:Процессуалдық  жағдайды  талдау  және  заңды  дұрыс  қолдану;
қылмыстық жәе қылмысиық іс жүргізу  құқығының құқықтар жүйесіндегі орны мен рөлін
дұрыс  түсінуін  көрсету;  қылмыстық  және  қылмыстық  іс  жүргізу  құқығындағы  өзекті
мәселелерді  таба  білу және оларды шешудің  дұрыс жолдарын табу;дұрыс процессуалдық
шешім  қабылдай  білу  және  процессуалдық  құжаттарды  толтыру;  заңи  қорытынды  мен
консультация беру; қылмыстық істер бойынша қылмыстық процессуалдық әдебиеттерді өз
бетімен оқып, талда білу; процессуалдық әрекеттерді орындау кезінде қылмыстық іс жүргізу
нормаларына бағыну, және дұрыс қолдану; қылмыстық және қылмыстық ісжүргізу құқығына
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қатысты өз пікірін, дәйектемесін дәлелдей білу керек; түрлі құқықтық категорияның өзара
байланысын түсіну үшін  алған  білімін  қолдану;  өз  білімін құқық-шығармашылықта  және
ғылыми-зерттеу қызметінде қолдана білу.

Дағдылану: қылмыстық істер бойынша қызметті реттейтін заңнамалардың нормаларын
жүйелік,  құрылымдық,  тарихи  және  әлеуметтік  талдау және  оларды  тәжірибеде  қолдану;
теориядағы концепциян талқылау кезінде негізділігін бағалай және талдай білу.

Пререквизит:  Мемлекет  және  құқық  теориясы,  Философия,  Қазақстан
Республикасының қылмыстық құқығы

Постреквизит: Қылмыстық атқару құқығы, Заңпсихологиясы, Жедел іздестіру қызметі
теориясы, Қазақстан Республикасында прокурорлық қадағалау

Оқытушы: Палванова М.З.

19.1. Пән атауы:Заң психологиясы (3 кредит-135 сағат) 
Пәннің  мақсаты:заң  психологиясының негізгі  ұғымдарын  беру, адамның құқықтық

санасының  қалыптасуының  және  оның  құқықтық  жүріс-  тұрысы  мен  әрекетінің
психологиялық заңдылықтарын айқындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Заң психологиясы курсы келесі бөлімдерден тұрады:Заң
психологиясының  пәні,  әдістері  мен  салаларыЗаң  психология  пәнін  түсірудің  ғылыми
әдіснамаға  тәуелділігі.  Құқықтың  психологиялық  феноменология-сы  мен  құқықтық  сана
мәселелері  Заңгер  кәсіби  іс-әрекетінің  психологиясы.  Заңгердің  кәсіби  іс-әрекеті  –  еңбек
психологиясыны  зерттеу  пәні  ретінде.  Заңгер  іс-әрекетіндегі  танымдық  психикалық
процестерді талдау. Қылмыстық психология. Қылмыстық психологияның пәні мен міндеттері
Қылмыскер  тұлға  мәселесі  Ұйымдасқан  қылмыстық  топтардағы  жеке  адам  аралық  өзара
әрекеттестіктің  психологиялық  ерекшеліктері.Ұйымдасқан  қылмыстың  әлеуметтік-
психологиялық  мінездемесі.  Әлеуметке  жат  бейресми  топтар  мен  бірлестіктер  мәселесі.
Куәгер жүріс-тұрысының психологиялық ерекшеліктері.

Күтілетін нәтижелері:Пәнді игеруде студенттерістей білуге тиісті:
- теориялық білімдерді практикада қолайлы қолдану;
- зерттеу іс-әрекетіне деген дағдылар;
- кәсіби қарым-қатынас дағдылары.
Пререквизит:  Мемлекет  және  құқық  теориясы,  Қазақстан  Республикасының

қылмыстық құқығы, Философия, Әлеуметтану, Саясаттану.
Постреквизит: Қылмыстық  атқару  құқығы,  Жедел  іздестіру  қызметі  теориясы,

Қазақстан Республикасында прокурорлық қадағалау
Оқытушы: Палванова М.З.

19.2. Пән атауы: Бәсекеге қабілетті тұлға психологиясы (3кредит-135сағат)
Пәннің мақсаты:Болашақ мамандар ретінде бәсекелікті қаматамасыз ететін тұлғалық

қаситеттерін дамыту технологияларды еңгізу.
Пәннің  қысқаша  мазмұны:  Жеке тұлға.  Жеке  тұлға  ұғымы  мен  оның  құрылымы.

Тұлға  ретінде  өсу.  Конструктивтік  қарым-қатынас.  Жан-жалды  алдын  алу  іс-шаралары.
Пікіртала өнері.Қарым-қатынас барысында сұрақ қою. «Жақсы тыңдау» ережелері. Жан-жал.

Жұмыс іздеу технологиясы. Өзін-өзі таныстыру стратегиясы мен техникасы. Көпшілік
алдында сөз сөйлеу кезінде өзін-өзі көрсету. Маманның тұлға ретінде дамуы. Психикалық
күюдің  феномені.  Кәсіби  күюдің  синдромы.  Деструктивті  күюдің  алдын  алу  әдістері.
Релаксациялық техникалар.

Күтілетін нәтижелері:
білуі  керек:  студенттерді  негізгі  тұлғалық  даму  технологиялармен  таныстыру  және

оларды кәсібилік төңірігінде пайдалана білуі керек;
меңгеруі  керек:  өмірлік  іс-әрекеттегі  басқа  да  салаларында  конструктивті  қарым-

қатынаста болуын қолдана білуі керек;
игеруі тиіс: басқару, тиімді байланыс, өзін-өзі реттеу дағдыларын меңгеруі керек;
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құзыретті  болуы  тиіс:  тиімді  адами  қарым-қатынаста  және  кәсіби  жағынан  өз
тағыдырын шешу. 

Пререквизит: Философия, Әлеуметтану, Саясаттану.
Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе.
Оқытушы: Құқық магистрі Қожабергенова Н.М.

19.3.  Пән  атауы:  Акмеология  және  әлеуметтік,  жеке  жетістіктердің  негіздері
(3кредит-135сағат)

Пәннің  мақсаты:кәсіби  қызметтің  түрлі  салаларындағы  міндеттер  менкәсіби,
әлеуметтік, жеке мәселелерді шешу спектрін қалыптастыру.

Пәннің қысқаша мазмұны: Болашақ кәсіби қызмет процесінде қолданылатын кәсіби-
әлеуметтік білімі мен дағдыларын игеру. Жоғары және жалпы білім мектептерінің психолого-
педагогикалық мәселелерін зерттеушілердің кәсіби ойлау қабілетінің дамуы, білім жүйесін
басқару заңдылығын меңгеру негізі акмеологиялық білімнің маңызды аспектісі ретінде.

Күтілетін нәтижелері:
Білімі:  студент  психологиялық  тұрғыдан  қолданылатын  кәсіби-әлеуметтік  білімдерді

мееңгеруді білуі қажет. 
Дағдысы:  психолого-педагогикалық  мәселелерін  зерттеушілердің  кәсіби  ойлау

қабілетінің дамуын анықтау.
Біліктілігі:  білім жүйесін басқару заңдылығын меңгеру негізі акмеологиялық білімнің

маңызды аспектісі ретінде.
Пререквизит: Философия, Әлеуметтану, Саясаттану.
Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе.
Оқытушы: Құқық магистрі Қожабергенова Н.М.

20.1.Пән атауы: Құқықтық статистика (3 кредит-135сағат) 
Пәннің мақсаты:студенттерде әр түрлі құқық бұзушылықтың пайда болу жағдайлары

мен себептеріне байланысты және оларменнақты жағдайларда күресу шаралары жөніндегі
білім қорын қалыптастыру.

Пәннің қысқаша мазмұны:құқық бұзушылықты үйрену және оған әлеуметтік бақылау
шараларын  қолданатын  статистика  теориясының  жалпы  әдістері  мен  тұжырымдамалар
жүйесі. Нақты жағдайларда олармен күресудің шаралары және түрлі құқық бқзушылықтың
пайда  болу себептері,  жағдайлары,  динамикасы және құрылымы.  Криминологиялық және
қылмыстық-құқықтық  статистика  көрсеткіштері:құқық  қорғау  органдарының  қоғамдағы
барлық құқық бұзушылық, құқықтық тәртіп бойыншасандық сипаты; ішкі істер, прокуратура,
сот  органдары,  еңбек-түзеу  мекемелері,  шаруашылық  соттары,  нотариат  және  басқа
органдардың  қызметі.  Қылмыстың,  сотталғандықтың,  қылмыспен  күрес  бойынша
мемлекеттік  органдардың,  құқық  бұзушыларды  түзету  және  қылмыстың  пайда  болуын
ескертудің сандық жағы.

Күтілетін нәтижелері:  Қазақстандық қоғамның өмірі мен қызметіндегі динамикалық
процестер қазіргі кездегі жаңа статистикалық әдістер мен есептеу тәсілдерін ашу.

Пререквизит:ҚР қылмыстық құқығы, Саясаттану, Әлеуметтану
Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Бекбутаев Қ.П.

20.2. Пән атауы: Қазақстан Республикасының құқық қорғау қызметіне статистикалық
есеп (3 кредит-135сағат)

Пәннің  мақсаты:студенттердің  құқықтық  жауапкершілікті  жүзеге  асыру мен  құқық
нормаларын қолдануға байланысты білімдерді қалыптастыру.

Пәннің  қысқаша  мазмұны:  Мемлекеттікқұқықтықстатистика  және  арнаулы
есеп.Құқықтық статистика мен арнайы есеп субьектілері.Есептеу-тіркеу әрекеті шеңберінде
заңдылықты қадағалау. 
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Лауазымды  тұлғалар  мен  мемлекеттік  органдар  әрекетінде  тәртіпті  нығайту,
жемқорлыққа қарсы күресті күшейту бойынша шаралар. Азаматтардыңбірдей есеп жүйесін
жүргізу.  Қазақстан  Республикасында  діни  экстремизмнің  пайда  болуымен  күресу
саласындағы статистикалық деректер.

Күтілетін нәтижелері:  алынған ақпараттарды, қазіргі заманғы әдістер мен тәсілдерді
ғылыми зерттелімдерде сауатты пайдалану. 

Пререквизит: ҚР қылмыстық құқығы, Саясаттану, Әлеуметтану
Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: з.ғ.к. Жаналиева А.Ж.

20.3. Пән атауы: Азаматтық-құқықтық статистика(3 кредит-135сағат)
Пәннің  мақсаты:азаматтық  және  әкімшілік-құқықтық  статистика  қызметінің

қажеттілігі мен маңыздылығыжөнінде білім қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: азаматтық-құқықтық дау есебі;төрелік соттар мен жалпы

сотқа  қарасты  қызметтер  нәтижесінің  есебі.  Әкімшілік-  құқықтық  статистика:  әкімшілік
құқық бұзушылықтың зиян келтірген, әкімшілік жаза сипатындағы түрлері бойынша есеп.
Әкімшілік сот ісіне және төрелік соттар ісіне қарасты органдар қызметі нәтижесінің есебі.
Шаруашылыққа  қатысты  дау-дамайлар,  шаруашылық  нысандары,  төрелік  құқықтық
қатынастарға жіберілген шешілген үрдістер туралы ақпараттар есебі.

Күтілетін  нәтижелері:  криминологиялық  және  қылмыстық-құқықтық  мәселелері
салаларын ғылыми тұрғыдатұжырымдау, өз ой-түйіндерін негіздеу және қалыптастыру.

Пререквизит: ҚР қылмыстық құқығы, Саясаттану, Әлеуметтану
Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: з.ғ.к. ЦойВ.А.

21.1. Пән атауы: Қылмыстық атқару құқығы (3 кредит-135сағат) 
Пәннің мақсаты: студенттерде әр түрлі құқық бұзушылықтың пайда болу жағдайлары

мен себептеріне байланысты және оларменнақты жағдайларда күресу шаралары жөніндегі
білім қорын қалыптастыру.

Пәннің  қысқаша  мазмұны:  ҚР  қылмыстық  атқару саясатының  негізгі  ережелерін,
сотталғандардың құқықтық жағдайын, жазаны орындайтын атқару жүйесі мен органдарын
оқу  процесі  барысында  игеру  қажет.ҚР  ҚАКсәйкес  жазаны  орындаудың  теориялық
мәселелеріне байланыстытақырыптар қарастырады. Қылмыстық атқару құқығының түсінігі
мен пәні,  қылмыстық атқару қатынастарының мазмұны, жазасынөтеп жатқан тұлғалардың
құқықтық жағдайы, сотталғандармен жүигізілетін еңбек және тәрбие жұмыстары, режимнің
құқықтық механизмі, сонымен қатар жазаны өтеу саласындағы мемлекет саясатының жүзеге
асу мазмұны мен механизмі қарастырылады.

Күтілетін нәтижелері: 
Студент  білуі  керек: Қазақстан  Республикасындағы  қылмыстық  атқару  құқығының

ғылым ретінде  қалыптасуы  мен  дамуын,  оның  пәні  мен  мазмұнын,  сондай-ақ  ғылымдар
жүйесіндегі оның орнын;сотталғандардың құқықтық жағдайын және негізгі проблемаларын,
қылмыстық атқару құқығының зерделеудің объектісі ретінде және т.б.

Жасай білуге тиісті: Танымның ғылыми әдістерін қолдануды;ғылыми мектептер мен
бағыттарда  жеткілікті  түрде  үйрену;  «Қылмыстық  атқару  құқығы»  курсын  бағалау  мен
зерделеуде  ғылыми,  сондай-ақ  өзіндік  көзқарасты  қалыптастыру;  Қылмыстық  атқару
құқығының негізгі ұғымдары мен сотталғандардың проблемаларын пайдалануды;талдауды,
өзбетімен  және  сыни  көзқараста  ойлауды,  сәтті  құқық  қолдану  қызметі  үшін  белгілі  бір
әдістемелік базаны иеленуді.

Біліктілігі: сонымен  қатар  қарастырылып  жатқан  саладағы  ҚР  қылмыстық  атқару
жүйесінің тарихын игеру.

Пререквизит:  ҚР  қылмыстық  құқығы,  Қазақстан  Республикасыныңқылмыстық  іс
жүргізу құқығы
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Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Бекбутаев Қ.П.

21.2. Пән атауы: Жазаныңқылмыстық құқықтық аспектілері (3 кредит-135сағат) 
Пәннің  мақсаты:жазаның  қылмыстық  құқықтық  аспектілері  арнаулы  ғылыми білім

институт  ретіндегі  түсініктерін  білімнің  жеке  саласы  ретінде  студенттерге  жүйелітүрде
жеткізу.

Пәннің қысқаша мазмұны: Қылмыстық жаза мемлекеттік күштеу шараларының бірі
болып табылады және ол мемлекеттің қылмыспен қарсы күрес жүргізу құралдарының бірі
ретінде  қолданылады.  мемлекет  қылмысқа  қарсы  күрес  жүргізудеәр  түрлі
ұйымдастырушылық,  тәрбиелік,экономикалық,  рухани  шаралардың  барлық  түрінкеңінен
қолданылады, сөйтіп қылмыстан сақтандыру мәселелерінеерекше көңіл бөледі.

Күтілетін нәтижелері: 
Білімі: жаза қылмыстық құқығының шын мәнінде ғылыми білімнің жеке бір саласы

және тәжірибелік қызмет ретінде; жазаның қылмыстық құқықтық аспектісі  ретінде реттеу
ерекшеліктерімен;  қылмыстық құқығының әдістемесінің мүмкіндіктерімен және т.б.  игеру
қажет.

Дағдысы: материалдық  және  процесуалдық  құқық,  сонымен  қатар  қылмыстық
құқықтағы жаза тағайындау ғылымының түпкілікті ережелерін. 

Біліктілігі: студенттердің  қылмыстық  құқығын  жүргізудегі  гуманитарлық  ғылыми
білімнің мүмкіндіктерін қарастыруы тиіс.

Пререквизит:  ҚР  қылмыстық  құқығы,  Қазақстан  Республикасыныңқылмыстық  іс
жүргізу құқығы

Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: з.ғ.к. Жаналиева А.Ж.

21.3. Пән атауы: Атқарушылық өндіріс (3 кредит-135сағат) 
Пәннің мақсаты:Студенттерде криминологиялық ойлау, қылмыстылыққа қоғамға жат,

адамдар  мен  қоғамның  қалыпты  өмір  сүруіне  кедергі  келтіретін  әлеуметтік  негативті
құбылыс  ретіндегі  көзқарасты  қалыптастыру,сонымен  қатар,  студенттер  бойындақазіргі
уақытқа  сәйкес  қылмыстылыққа  әсер  етудің  тиімді  стратегиясынқалыптастыру  болып
табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Атқарушылық іс жүргізудегі мерзімдер. Атқарушылық іс
жүргізуге қатысушылар. Атқарушылық іс жүргізудегі хабарлама және шақырту. Мәжбүрлеп
орындату шаралары. Атқарушылық іс  жүргізуді  жасаудың жалпы шарттары. Борышкердің
мүлкінен  өндіріп  алу.Мүлікті  бағалау және  сақтау. Борышкердің  мүлкін  өткізудің  тәртібі.
Аукцион  өткізудің  ерекшеліктері.  Дебиторлық  берешектен  өндіріп  алудың  ерекшеліктері
және мүліктік құқықтар. Борышкердің ақшасынан және өзге де табыс түрлерінен өндіріп алу.
Жауап алу, беттестіру. Алименттерді өндіріп алу туралы атқарушылық құжаттарды орындау
ерекшеліктері. Өндiрiп алынған ақша сомасын бөлу.Атқарушылық әрекеттер жасау жөнiндегi
шығыстар.

Күтілетін нәтижелері: 
-  ҚР-дағы  атқарушылық  өндіріске  қатысты  негізгі  заңнамалық  және  нормативтік

құқықтық актілерді білу;
-  түрлі  қоғамдық,  және  құқықтық  құрылымдар  мен  мемлекеттік  органдарда  жұмыс

істеуге қажетті білімді игеру;
-күнделікті өмірде кездесетін құқықбұзушылықтарға қылмыстық процессуалдық әсер

ету әдістері мен тәсілдерін меңгеру және дұрыс қолдана білу;
-Қылмыстарды саралауда қылмыстық және қылмыстық іс жүргізушілік заңдарын дұрыс

қолдана  білу  және  қылмыстық  іс  жүргізуге  қатысушыларымен  түрлітергеу  әрекеттерін
жүргізе білу;

-Болашақ заңгерлердің құқықтық мәдениеті мен құқықтық білімдерінің деңгейін көтеру.
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Пререквизит:  ҚР  қылмыстық  құқығы,  Қазақстан  Республикасыныңқылмыстық  іс
жүргізу құқығы

Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Палванова М.З.

                  Цикл атауы: Кәсіптік пәндер циклы -  27  кредит  (1215 сағат)

22.1. Пән атауы: Қазақстан Республикасының қаржы құқығы(3 кредит, 135 сағат)
Пәннің  мақсаты:Қаржылық  құқық  бюджет,  салық,  банк,  сақтандыру  жүйелерін

қалыптастырып  құқықтық  реттейтін  тиісті  нормативтік  актілердің  көпшілігіне  арнайы
экономикалық  терминдердің  қолданылуына  ,салықтар  мен  төлем  сомаларын  есептеу
әдістеріне, бюджеттерге, банкілік кредиттеу байланысты цифрлық материалдық молдығына,
нарықтық экономика аясындағы қажеттілігіне орай студенттерді саналы түрде игеруге және
ұқыпты дайындауға талаптандыратын оқу пәні болып саналады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:
Осы пән негізінде курс келесі негізгі тақырыптарды қарастырып, 
студенттердің білуін қамтамасыз етеді: 
- Қаржы қызметі туралы түсінік, пәні және әдісі;
- Қаржы құқығының мәселелері, принциптері және көздері;
- Қаржы қатынастары, олардың түрлері;
- Қаржы құқық субъектілерінің құқықтық жағдайы;
- Мемлекеттің қаржы міндеттемелері туралы жалпы ережелер;
- Келісім-шарт міндеттемелері;
- Резиденттер және резиденттер еместердің заңды статусы;
- Әкімшілік-қаржы құқықбұзушылық үшін әкімшілік
- құқықтық жауапкершіліктің жалпы мінездемесі;
-  Қаржы  заңнамасын  бұзғаны  үшін  қылмыстық-құқықтық  жауапкершіліктің  жалпы

мінездемесі.
Күтілетін  нәтижелері:Білу  керек:қаржылық  қатынастынқұқықтық  мәніжәне  түсінігі,

оларды реттеудің тәртібін анықтау. Қаржы заннамасындағы проблемалық сұрақтарды қарау.
Негізгі  теориялары  мен  қағидаларын  игеру;қаржылық  құқықтың  құқық  саласы  ретіндегі
өзекті  мәселелермен  студентерді  жете  таныстыру  арқылы  экономикалық  –  қаржылық
қатынастарды  реттеуге  арналған  және  бағытталған  көптеген  нормативтік  –  құқықтық
актілерді,  олар  реттейтін  аяларды  бір  –  бірінен  ажырата  білу.  Істей  алуы: теориялық
білімдерді  тәжірбиеде  қолдана  білу.қаржы  заннамасына  анализ  жасай  алу.
ҚазақстанРеспубликасынның  қаржы  құқығы  теорияларын,  тұжырымдамаларын,
стратегияларын,  зерттеулерін  және  элементтерін  тәжірибеде  толығымен  қолдана  білу.
Бейімдері: Студент  қаржы  зандылықтарының  теориясын  практикадақолдана  алуы  тиісті.
ҚазақстанРеспубликасынның қаржы құқығының мақсаттары, элементтері, қағидалары және
тұжырымдамаларын толықмеңгеруі.

Пререквизит:Экономикалық теория негіздері, Мемлекет және құқық теориясы
Постреквизит:  Қылмысты  саралаудың  негіздері,  Міндеттемелік  құқық,  Қазақстан

Республикасының банк құқығы, Сақтандыру құқығы
Оқытушы: Бекбутаев Қ.П.

22.2.  Пән атауы: Қазақстан Республикасындағы бюджеттік құқық(3 кредит, 135
сағат)

Пәннің мақсаты:бюджет жүйесі заңнамасымен танысу, бюджеттік қатынасарды реттеу,
бірыңғай бюджеттік сыныптамаға бөлу, бюджет шығыстары мен кірістерін ажырату, бюджет
жобасын әзірлеу және бекіту, бюджетті жоспарлау, бюджетті әзірлеу, атқарылуы мәселелері,
бюджетке толықтырулар  мен  түзетулер  енгізу жағдайларын  талдау, бюджетік  мониторинг
жүргізу мен бағалау әдістерін меңгеру.
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Пәннің  қысқаша  мазмұны:Бюджеттік  құқық  ғылыми  пән  ретінде,  яғни  осы  сала
жайлы ұғымдарды жинақтайтын білімнің жиынтығы.Бюджеттік құқық ғылымы оны пайда
болуы, қалыптасуының кезеңдерінің шығу көзін таниды және даму бағытының ақпараттар
жинақтау соммасына сілтеме жасай отырып болжам жасайды.

Күтілетін  нәтижелері:Білімі: студент  салық  толеуші  мен  мемлекет  арасында
туындайтын қаржы сферасындағы қарым-қатынастар.

Дағдысы: нормаларын, қаржы құқық нормалардың салыстырмалы талдау. 
Біліктілігі: кукыктык заңнамаларды қолдануды өз бетінше игеруі қажет.
Пререквизит: Экономикалық теория негіздері, Мемлекет және құқық теориясы
Постреквизит:  Қылмысты  саралаудың  негіздері,  Қазақстан  Республикасының  банк

құқығы, Сақтандыру құқығы
Оқытушы: Бекбутаев Қ.П.

22.3. Пән атауы:  Қазақстан Республикасының инвестициялық құқығы(3 кредит,
135 сағат)

Пәннің  мақсаты:мамандар  үшін  инвестициялық  процесті  жүзеге  асыру  және
ұйымдастыру; қаржылық-несиелік қызмет көрсету аясындағы кәсіби білімді беру; ақша және
несие жүйесінің әрекет ету негізінің, халықаралық несиелік есеп айырысу мен валюталық
қатынастардың,  сондай-ақ  бағалы  қағаздар  нарығының  ерекшеліктерінің  теориялық
аспектілері  бойынша жиынтық білімді  кешенді түрде көрсетуге бағытталған.пәннің мәнін
және мазмұнын сипаттайтын терминологиялық ұғымдық ақпарат беру; барлық ұғымдардың
өзара байланысын, олардың ішкі мазмұнын ашу.

Пәннің  қысқаша  мазмұны:«ҚР  инвестициялық  құқығы»курсы  ҚР  қаржылық  –
банктік  жүйе  үшін  жоғары  мамандандырылған  мамандарды  дайындауда  оқу  пәндерінің
ішінде маңызды орын алады.  Берілген курс заң профилі  бойынша оқитын студенттерінің
алған білімдерін мейлінше дамытатын, нақтылайтын және тереңдететін базалық теориялық
пән  болып  табылады.  «ҚР  инвестициялық  құқығы»  курсында  инвестиция  түсінігі,  оның
типтері,  нысандары,  инвестициялық  қызмет,  заңдылықтары,  сол  сияқты  инвестициялық
жобалар, инвестицияны қаржыландыру көздері, жобалардың заңи талдау механизмін, нақты
және портфелді инвестициялау қарастырылады.

Күтілетін  нәтижелері:  Білу  керек: инвестициялық  қызмет  етуі  мен  теориялық
аспектісін,  сонымен  қатар  қазіргі  инвестициялық  саясаттың  негізгі  бағыттары  мен
қаржыландыруды  ұйымдастырудың  формалары  мен  принциптерін  оқып
үйренеді;пәнніңқұқықтық категориялары, инвестициялық жобаларды жүзеге асыру негіздері,
есептік-несиелік  және  инвестициялық  талдау  негіздері  туралы,  сонымен  қатар
инвестициялық  жобаларды  құрунегіздері,  коммерциялық  банктердің
инвестициялыққызметтері  және  инвестициялық  нарықтың  қызмет  ету  негіздері  және  т.б.
туралы  түсінік  алады.  Қолдана  білу  керек: өз  бетінше  шешім  қабылдау  және  талдау
дағдысын,  инвестициялық  саласында  практикалық  дағдыларды  меңгереді;  несиелендіру
негіздерінің, нысандары инвестициялық қызмет, заңдылықтары, сол сияқты инвестициялық
жобаларды  жүзеге  асыруды,  теорияда  алған  білімдерін  практикамен  ұштастыра  білуді,
инвестициялық қызметін жетілдіруге мүмкіндік беретін шараларды өңдеуді қолдана біледі.
Дағдысы: өзіндік  экономикалық  ойлауды,  талдау  нәтижелерін  қорытындылауды,  тиімді
шешім  қабылдау  бойынша  шараларды  өңдеуді  үйреніп,  практикалық  дағдыда  меңгеріп,
банктік қызмет саласында ерекше арнайы білім алады. 

Пререквизит: Экономикалық теория негіздері, Мемлекет және құқық теориясы
Постреквизит:  Қылмысты  саралаудың  негіздері,  Қазақстан  Республикасының  банк

құқығы, Сақтандыру құқығы
Оқытушы:з.ғ.к. Цой В.А.

23.1. Пән атауы: Қазақстан Республикасының салық құқығы (3 кредит, 135 сағат)
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Пәннің  мақсаты:студенттерге  салық  құқығы  арқылы  студенттерге  салық  құқығы
саласының  дамуы  мен  қалыптасуын  олардың  басқы  құқық  салаларынан  ерекшелігін
оқытады.  Сонымен  бірге  салық  құқығының  ерекшеліктерін,  халықаралық  құқықтың
байланыстарын оқытады.

Пәннің қысқаша мазмұны:Салық құқығының пәні.  Салық құқығының қағидалары.
ҚР салықтық ұйымдасу. Салық саласын басқару. Салықты жоспарлаудыңқұқықтық негіздері.
Салықтық  бақылаудыңқұқықтық  негіздері.  Салықтық  міндетердіңқұқықтық  негіздері.
Салықтық  бұзушылықтың  заңи  жауапкершілігі.Салықтың  жеке  турлері.Арнайы  салық
тәртібі.

Күтілетін  нәтижелері:  Білу:ҚР  салық  жүйесін.  ҚР  салық  құқығының  негізін
құрастыратын ұғымдар мен категорияларды. ҚР салықтық ұйымдасуын. ҚР салық саласын
басқаруын.  ҚР  салықты  жоспарлаудыңқұқықтық  негіздерін.  ҚР  салықтық
бақылаудыңқұқықтық негіздерін.

Істей  білу:ҚР  салықтық  ұйымдасуын  құқықтық  тұрғыдан  талдау.  Салық  саласын
басқаруды  қызыметкерлердің  мәртебесіне  сай  жауапкершіліктерін  анықтау.  Салықты
жоспарлаудыңқұқықтық негіздері  келтіру. Салықтық бақылаудыңқұқықтық негіздері  ашып
көрсету. Салықтық міндетердіңқұқықтық негіздері дәлелдеу. Салықтық бұзушылықтың заңи
жауапкершіліке  тарту  жолдарын.Салықтың  жеке  турлері  ажырату.Арнайы  салық  тәртібі
құқықтық тұрғыдан сипаттау. Біліктілік:ҚР салықтық ұйымдасуын ажырату. Салық саласын
басқаруда  сол  салағағы  қызыметкерлердің  жауапкершілігін  анықтау.  Салықты
жоспарлаудыңқұқықтық  негіздерінің  сақталуын  қамтамасыз  ету.  Салықтық
бақылаудыңқұқықтық  негіздерін  іске  асыру.Салықтық  міндетердіңсақтауда  құқықтық
қамтамасыздандыру. Салықтық бұзушылықтың алдын алу шараларын ұйымдастыру немесе
заңи  жауапкершілікке  гарту.Азаматтарға  салықтың жеке турлерін  түсіндіру.Арнайы салық
тәртібін кәсіпкерлерге және басқа да адамдарға түсіндіру.

Пререквизит: Экономикалық теория негіздері, Мемлекет және құқық теориясы
Постреквизит:  Қылмысты  саралаудың  негіздері,  Қазақстан  Республикасының  банк

құқығы, Сақтандыру құқығы
Оқытушы: Бекбутаев Қ.П.

23.2. Пән атауы: Салықтық бақылау(3 кредит-135 сағат)
Пәннің мақсаты:Осы курстың мақсаты салықтар мен салық салу жүйесінің қызмет

етуінің  теориялық аспектілерін  оқып үйрену, яғни  салықтардың экономикалық мазмұнын
қарастырумен  бірге  салықтардың  функциялары  мен  принціптерін,  Қазақстан
Республикасында салықтар мен салық жүйесінің құрылуы мен тарихи дамуының кезеңдерін,
еліміздегі салық реформаларының негізгі концепциялық бағыт- бағдарын оқыту.

Пәннің қысқаша мазмұны:  Салықтардың экономикалық мәні.  Салықтар мен салық
салуды құру негіздері. ҚР салық жүйесі: құрылу кезеңдері мен бүгінгі жағдайына сипаттама.
Салық саясаты: типтері, мақсаттары және міндеттері. алық механизмі: мазмұны, құрылымы,
және элементтеріне сипаттама. Заңды және жеке тұлғалардан алынатын мүлік салығы. Көлік
құралдарына салынатын салық. Жер салығы. Қосылған құнға салынатын салық. Акциздер.
Газ  конденсатын  қоса  алғанда  экспортталатын  шикі  мұнайға  салынатын  рента
салығы.Табысқасалынатынсалықтаржәнесалықтарбойыншаәкімшілікережелер.
Корпоративтік  табыс  салығы.
Қазақстанныңсалықжүйесіндегісалықтықпреференциялар.ҚРсалыққызметі:  құрылымы,
құқықтықбазасы, басқадамемлекеттікоргандарменөзарабайланысы.

Күтілетін нәтижелері:Пәнді оқу нәтижесінде студент келесілерді білуі қажет:
- Нарықтық экономика жағдайындағы салықтардың экономикалық мәнін және салықтар

түрлерін білу.
-  Қазақстан  Республикасының салық жүйесін  құру формалары,  әдістері  және негізгі

элементтерін меңгеру.
-Экономиканы салықтық реттеу құралдарын қолдану әдістерін игеру.\
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- Қазақстан Республикасының салық заңдылығының қолданылуын- салық механизмінің
құрылуын және оның елдің салық саясатымен өзара байланысын түсіну.

-  Меншікке  салынатын  салықтар,  тұтынуға  салықтар  және  табысқа  салынатын
салықтар,  алымдар,  төлемақылардың есептелу механизмі  және төлеу тәртібімен танысуға
дағдылы.

-Салық әкімшілігін жүргізу тәртібімен танысуы қажет.
 Пререквизит: Экономикалық теория негіздері, Мемлекет және құқық теориясы
Постреквизит:  Қылмысты  саралаудың  негіздері,  Қазақстан  Республикасының  банк

құқығы, Сақтандыру құқығы
Оқытушы: Палванова М .З.

23.3. Пән атауы: Салық салу және мемлекеттің қаржы қызметі(3кредит-135сағат) 
Пәннің мақсаты:салық жүйесі теориясы саласында, салықтық басқару, салықтық іс-

әрекетті  ұйымдастыру,  мемлекеттің  қаржылық-құқытық  концепция  саясатяның  негізгі
ұстамдары,  салық  жүйесінің  басты  элементтері  –  қазіргі  заман  салық  саясатының
ұғымдарымен  негізі,  турлері,  міндеттері,  функциялары,  сонымен  қатар  салық  саласын
басқару, салық жүйесінің қағидаларын зерттеу –туралыстуденттердің білімін қалыптастыру.

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекеттік қаржы қызметі. Қаржы құқығының түсінігі,
пәні  және жүйесі.  Ақша жүйесінің  құқықтық негіздері.  Қаржылық бақылаудың құқықтық
негіздері.  Бюджет  құрылымы.  Бюджеттік  бақылау  және  бюджет  саласындағы  басқару.
Бюджет  процесі.  Қаржы  -құқықтық  категориясы  ретіндегі  салық.  Мемлекеттік  несиенің
құқықтық негіздері. Банк қызметі және сақтандырудың ұйымдасқан құқықтық негіздері.

Күтілетін нәтижелері:білуі керек: оқу бағдарламасы шеңберінде құқық институттарын
классификациялау және жүйелендіру; негізгі әдістер арқылы құқықты лайықты шеңберінде
зерттеу; студенттер осы құқық саласының жеке және ерекше бөлiмдерiнiң институттарын,
қаржы құқық қатынастарында нормаларын жүзеге асыру тәртiбiн, құқықтың қайнар көзiмен
жұмыс iстеудiң түбегейлi тәжiрибесiн,  қаржы құқық нормаларын түсiндiрудiң тәжiрибелiк
бiлiм алуы білуі керек;

меңгеруі  керек:  материалдарды  өз  бетінше  зерттеу, қазіргі  қолданыстағы  заңдардың
қолданылуына қажетті;  тәжiрибелiк қызмет процесiнде қаржы құқық нормаларын қолдана
алуы керек қолдана білуі керек; қаржы қатынастарды соттарда, прокуратурада және өзге де
мемлекеттiк органдарда қолдану тәжiрибесiнде,  Қазақстанның қаржы құқық органдарында
алдағы уақытта дамуының негiзгi бағыттарын және перспективасынмен танысу

шеберлiгiн алуы тиiс меңгеруі керек;
игеруі тиіс: құқықтық нормаларды нормативтік құқықтық актілермен жұмыс істегенде

саралау  және  талдау,  зерттеу  тематикасы  шеңберінде  түрлі  есептер  мен  жаттығулар
құрастыру  және  шешу;  құқықтық  ақпаратты  жіберу,  мәселелерді  және  олардың  шешу
жолдары,  мамандардың,  және  маман  еместердің;  өз  ойын  ғылыми,  этикалық,  әлеуметтік
ойлау жүйесі арқылы құқықтық ақпаратты түсіндіру және жеткізе білу; материалдарды өз
бетінше зерттеу, қазіргі қолданыстағы заңдардың қолданылуына 

Пререквизит: Экономикалық теория негіздері, Мемлекет және құқық теориясы
Постреквизит:  Қылмысты  саралаудың  негіздері,  Қазақстан  Республикасының  банк

құқығы, Сақтандыру құқығы
Оқытушы: Қожабергенова Н.М.

24.1.  Пән  атауы:  Қазақстан  Республикасында  сот  және  сот  төрелігі  (3  кредит-
135сағат) 

Пәннің  мақсаты:  сот  және  сот  төрелігі  саласындағы  құқықтық  сипаттағы  жеке
қатынастарды зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Мәліметтер базасын жобалау:  міндет  қою,  таблицалар
жасау, таблицалар  арасындағы байланыстар.  ІІБ  мен  Интерполдың орталықтандырылған
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есептерін  қылмыстарды  ашуда  пайдалану.  Қылмыстардың  криминалистикалық
сипаттамасы. Қылмыстарды тергеудің мәліметтік қамтамасыз етілуі.

Күтілетін  нәтижелері:Білімі:  студент  сот  қызметініңтүсінігі  мен  мазмұнын,  осы
қызметті атқаратын мемлекеттікті анықтау.

Дағдысы: мемлекеттік емес ұйымдардың шеңберін анықтау керек.
Біліктілігі: олардың бір-бірімен ара-қатынасы, сот қызметі мен сот органдарының заң

және басқа да нормативтік актілерін іс жүзінде қолдану мәселесінде дағдылы болуы тиіс.
Пререквизит:Қылмыстық іс жүргізу құқығы, Азаматтық іс жүргізу құқығы
Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Палванова М.З.

24.2 .Пән атауы:Іс жүргізудің кезеңдері(3 кредит-135 сағат) 
Пәннің  мақсаты:  азаматтық  істер  бойынша  әділеттікті  орнату процессінде  сот  пен

сотқа қатысушылар арасында пайда болатын қоғамдық қатнастарды реттейтін азаматтық –
құқықтық нормаларды игеруді үйрету.

Пәннің  қысқаша мазмұны:  Бірінші  сатыдағы сот өндірісі.  Талап қою бойынша iс
жүргiзу түсінігі мен маңызы. Ерекше талап қоюмен iс жүргiзу. Ерекше iс жүргiзу. Бұйрық
арқылы іс жүргізу. Сот актілерін қайта қарау бойынша іс жүргізу. Апелляциялық сатыдағы
сотта іс жүргізу. Кассациялық сатыдағы сотта іс жүргізу. Қадағалау тәртібімен iс жүргiзу.

Күтілетін нәтижелері:  азаматтық іс жүргізу құқығының негізгі түсінгін, азаматтық іс
жүргізу заңнамалар аясындағы құқықтық қатнастарды реттейтін құқық нормаларын, талап,
ерекше талап және ерекше іс жүргізуге сай келетін азаматтық істердің жекелеген түрлерін
қарастыру ерекшеліктерін білуі керек;

нормативті құқықтық актілермен жұмыс жасау барысында құқық нормаларын талқылау
және  талдау,  азаматтық  іс  жүргізу  құқығы  аясындағы  көкейтесті  мәселелерді  айқындау,
құқықтық түсініктерді қолдана білу, арнайы заңдық терминологияны меңгеруі керек; 

Іс жүргізу құжат жобаларымен дағдыландырып игеруі тиіс; 
Азаматтық іс жүргізу заңнама нормаларын қолданып құзыретті болуы тиіс.
Пререквизит:Қазақстан  Республикасының  азаматтық  құқығы  (жалпы  және  ерекше

бөлімдері), Қазақстан Республикасыныңазаматтық іс жүргізу құқығы
Постреквизит:Қазақстан  Республикасында  прокурорлық  қадағалау,  Сот  дәлелдеу

теориясы
Оқытушы: з.ғ.к. Цой В.А.

24.3. Пән атауы:Сотқа дейінгі және сот өндірісіндегі іс жүргізу актілерін құрастыру
(3кредит-135сағат)

Пәннің мақсаты:  Студенттердің сотқа дейінгі және сот өндірісі актілерін құрастыру
кезінде  қылмыстық  іс  жүргізу  заңнамаларын  тәжірибеде  қолдана  білу  үшін  қажетті
білімдерді игеруі.

Пәннің  қысқаша  мазмұны:  Пәннің  құрамына  қылмыстық  істер  бойынша  өндіріс
кезінде  қолданылатын  сотқа  дейінгі  және  сот  өндірісі  іс  жүргізу  актлерімен  танысуға
бағытталған оқу бағдарламасының қажетті көлемі кіреді.

Күтілетін  нәтижелері:Білімі: қылмыстық  істер  бойынша  қылмыстық  іс  жүргізу
құжаттарын құрастыра білу

Іскерлігі: сотқа дейінгі өндірістің қылмыстық іс жүргізу құжаттарын құрастыру.
Құзыреттілік: жүйелілік, коммуникативтік, арнайы.
Пререквизит:  Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы және ерекше

бөлімдері), Қазақстан Республикасыныңқылмыстық іс жүргізу құқығы
Постреквизит: Қазақстан  Республикасында  прокурорлық  қадағалау,  Сот  дәлелдеу

теориясы
Оқытушы: з.ғ.к. Цой В.А.
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25.1. Пән атауы:Қылмысты саралаудың негіздері (3 кредит-135сағат)
Пәннің  мақсаты:қылмысты  саралаудың  түсінігін  және  мәнін  студенттермен  түсіну;

қылмыстарды  саралаудың  негізгі  ережелері  және  жүйесі  туралы  студенттерге  үйрету;
студенттермен қылмысты дұрыс саралауды тәжірибелік машықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Бұл пән қылмыстық құқықтық мамандандыруға жатады.
Қылмысты  саралау-  заңгердің  құқыққолдану  қызметі,  тұлғаның  әрекетіндегі  қылмыс
құрамын анықтау және оны тиісті заңдық құжаттарда бекіту (тергеушінің немесе анықтау
органының қаулысында, айыптау қорытындысында, сот үкімінде).Қылмысты ғылыми негізде
дұрыс саралау арқылы заңдық, кінәлі жасалған қылмысқа ғана жауаптылық, әділдік қағидасы
жүзеге асады.

Күтілетін  нәтижелері:білуі  керек:  қылмысты  саралаудың  түрлерін;  қылмыс
құрамының белгілері мен элементтерін және олардың байланысын;

меңгеруі керек:  қылмысты дұрыс саралау үшін өздері керек білімдерді оқып білулері
кереке;  алынған  білімдерін  құқыққолдануда,  ғылыми  зерттеу  жұмыстарында  және
құқыққорғау органдарында қолдана білуді;

игеруі тиіс:  қылмыстық істерді өзіндік оқып біліп, ондағы материалдардың негізінде
болжамдар құрып, дәлелдеу пәнін анықтауға;

құзыретті болуы тиіс: заңдық қызметтер аясында құқықтық нормативтік актілерді
жоғары дәрежеде қолдана білуге.
Пререквизит:Қазақстан  Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы және ерекше

бөлімдері)
Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Палванова М.З.

25.2. Пән атауы: Жеке тұлғаға қарсы қылмыстар(3 кредит-135сағат)
Пәннің  мақсаты:Жеке  тұлғаға  қарсы  қылмыстарды  саралау  туралы  студенттерде

жүйелі ойдың қалыптасуы.
Пәннің қысқаша мазмұны: Жеке тұлғаға қарсы қылмыстардың түсінігі. Жеке тұлғаға

қарсы қылмыстардың объективтік белгілері.Жеке тұлғаға қарсы қылмыстардың субъективтік
белгілері.  Адам  өлтіру.  Жаңа  туған  сәбидің  анасының  өлтіруі.Аффект  жағдайында  адам
өлтіру. Қажетті қорғану шегін асыра қолдану барысында адам өлтіру. Абайсызда өлім келтіру.
Өзін-өзі өлтіруге жеткізу. Денсаулыққа қасақана зиян келтіру.Азаптау. Аффект жағдайында
денсаулыққа зиян келтіру. Қылмыс жасаған тұлғаны ұстау барысында денсаулыққа ауыр зиян
келтіру.Абайсызда денсаулыққа зиян келтіру.Қауіпті  жағдайда қалтыру.Зорлау. Адам ұрлау.
Бостандықтан заңсыз айыру.Адамды сауда-саттыққа салу. Жала жабу. 

Күтілетін  нәтижелері:Білімі: студент  жеке  тұлғаға  қарсы  қылмыстарды  саралау
мәселер мен дағдылардың болуы, қылмыстарды алдын алу. 

Дағдысы: әшкерелеу  тәсілдерін  жүзеге  асыру  бойынша  қылмыстық
заңнамалардыңдұрыс қолданылуын білу қажет.

Біліктілігі: Жеке тұлғаға  қарсы  қылмыстардың  субъективтік  белгілері.  Адам  өлтіру.
Жаңа туған сәбидің анасының өлтіруі.Аффект жағдайында адам өлтіру. 

Пререквизит:  Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы және ерекше
бөлімдері)

Постреквизит:Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Бекбутаев Қ.П.

25.3. Пән атауы: Сыбайлас жемқорлық және лауазымды құқық бұзушылықтар (3
кредит-135сағат)

Пәннің  мақсаты:сыбайлас  жемқорлық  қылмысын  жасаудың  экономикалық,
әлеуметтік, саяси аспектілері,  сыбайас жемқорлық қылмысының себептері мен қылмыскер
тұлғасы туралы студенттерде жүйелі ойдың қалыптасуы. 
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Пәннің қысқаша мазмұны:Лауазымды қылмыстар үшін жауаптылық туралы отандық
заңнаманың  тарихы  мен  дамуы.  Шетел  қылмыстық  заңы  бойынша  лауазымды
қылмыстардың  жалпы  сипаттамасы.  Жемқорлықтың  түсінігі,  белгілері  және  түрлері.  ҚР
сыбайлас жемқорлықтан алдын алу саясаты. ҚР мен ОҚО сыбайлас жемқорлықпен күресудің
әдістері  мен  тәсілдері.  Лауазымды  тұлғаның  түсінігі  мен  белгілері.  Лауазымды
қылмыстардың  жалпы  сипаттамасы.  Лауазымды  қылмыстардың  түсінігі  мен  түрлері,
олардың қызметтік  қылмыстармен ара-қатынасы.  Объективті  жақтың жалпы сипаттамасы.
Объективті жақтың басқа да белгілері. 

Күтілетін нәтижелері:Білімі: Студент сыбайлас жемқорлық қылмыстарды саралауды
білуі керек. 

Дағдысы: сыбайлас жемқорлық қылмыстарын анықтау, алдын алу. 
Біліктілігі: сыбайлас жемқорлық қылмысын әшкерелеуде. 
Пререквизит:ҚР Конституциялық құқық, ҚР Қылмыстық құқық
Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Қожабергенова Н.М.

26.1. Пән атауы: Криминология (3 кредит-135 сағат) 
Оқытудың мақсаты: ҚР экономиканың тұрақты дамуына кедергі болатындай әр түрлі

қылмыстарды  оқып  зерттей  келе  қылмыстарды  болдырмау және  алдын  -  алу шараларын
ұйымдастыру мәселелерін қарастыру.

Пәннің қысқаша мазмұны: Криминология – қылмыстылық туралы оқытатын ғылым.
«Криминология»  курсы  өзара  тығыз  байланысты  қылмыстылық,  оның  себептері,
қылмыскерлердің  жалпы  жеке  басы  тралы  теорияны  қамтитын  жалпы  бөлім  мен  және
қылмыстылықтың алдын алу, онымен күрес шараларын қамтитын ерекше бөлімнен тұрады.

Күтілетін нәтижелері: Білу:Жеке қылмыскерлердің неліктен қылмыс жасау себептерін
айқындау. Негізінен  қандай азаматтар  қылмыс жасайды сол қылмыс жасауға  не  себепкер
болды немесе ненің салдарынан қылмыс жасады деген сұрақтарға жауапты толық қарастыру.
Криминологияныңзерттеу  объектісі  болып  табылатын  қылмыскер,  қылмыстылық,
қылмыскердің  жеке  басы  туралы  жалпымәселелердіқамтитын  ережелерді  білуі  керек.
Қылмыстылықпен  күрес  жолдарын  тиімді  ұйымдастыра  білудіүйренуі  қажет.Алған
теориялық  білімденін  болашақ  мамандықтарын  атқару  барысында  практикамен
ұштастырабілулері керек. Жұйеқұрушы, коммуникативті, арнайықұзыреттіліктер.

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР қылмыстық құқығы
Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Палванова М.З.

26.2. Пән атауы: Криминалистика(3 кредит-135 сағат) 
Оқытудың  мақсаты:криминалистика  пәнінде  алған  теориялық  ережелердітолық

қалыптастыру,  криминалистикалық  техникалар  мен  ғылыми  техникалық  құрал
жабдықтармен жұмыс жасай білу.

Қысқаша  мазмұны:  қолданбалы  ғылым  ретінде  криминалистикақазіргі  заманауи
техника  мен  ғылым  жаңалықтарын  жан  жақты  толық  пайдалана  білу  ,  сол  арқылы
құқыққорғау органдарының қызметін неғұрлым ғылыми негізделген заманауи құралдармен
жабдықталған  болуын  қамтамасыз  ету.  Криминалистикажедел  іздестіру  қызметін
ұйымдастыру,  оның  қызметінің  тәртібі  және  прокурорлардың  өкілеттігі  ҚР
Конституциясымен,  осы  Заңмен,  заң  актілерімен,  ҚР  қолданылатын  криминалистикалық
техникамен, тергеу әдістемесімен таныстырады.

Күтілетін  нәтижелері:  Криминалистика  бағамын  оқу  арқылы  тыңдаушылар
қылмыстың алдын алып, әшкерелеуде қолданылатан криминалистикалық құралдар мен әдіс-
тәсілдерді білікті пайдалануды оқып үйренеді. Студенттер қылмыстың неге жасалатынын
себептерін  және  оны  негізінен  қандай  азаматтар  жасайтынын  және  сол  қылмыстарды
болдырмау шараларын осы пән арқылы оқып үйренуі қажет.

44



Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР қылмыстық құқығы
Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: з.ғ.к. Жаналиева А.Ж.

26.3. Пән атауы: Сот сараптамасы(3 кредит-135 сағат) 
Оқытудың мақсаты: Болашақ заңгерлерді дайындау барысында өз білімдерін яғни сот

cараптамасы  бойынша  білімдерін  шыңдап,  күнделікті  қолданыстағы  қызметте  болауға
үйрету.

Қысқаша  мазмұны: ҚР  сот  сараптамаларын  тағайындау мен  жүргізудің  құқықтық
және ұйымдастырушылық негіздері пәніне кіріспе. Арнаулы білімдерді пайдаланудьщ негізгі
нысаны  ретіндегі  сот  сараптамасы.  Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  сот  ісін
жүргізудегі  арнаулы  білімді  пайдаланудың  нысандары.  Сот  сарапшылық зерттеу өдістері.
Қазақстан Республикасыньң азаматтық жөне әкімшілік ісіндегі арнаулы білім институты 

Күтілетін нәтижелері:  Сот экспертологиясы қылмыс және қылмыстық процесс және
криминалистика курстерiндегi  ол алған бiлiмдердерінкеңейту Оқу мақсатыментергеу және
прокурорлық-сот мамандандырудың студенттерiне оқытылады.

Оқу  жаттығу  дағдыларын  әзiрлеуге  және  криминалистика  сараптамаларының
тағайындауындағы. Сараптама жүргізілетін зерттеу объекттердi ашып, дұрыс алып қойып,
зерттей  алуды  білуі  керек.  Алған  теориялық  білімдерін  болашақтағы  мамандықтарын
орындау барысында қолдана білулері керек.

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР қылмыстық құқығы
Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: з.ғ.к. Цой В.А.

27.1. Пән атауы:Сот дәлелдеу теориясы (3 кредит-135 сағат) 
Оқытудың мақсаты: соттық дәлелдемелер теориясы ғылымның теориялық ережелерін

оқыту, алған теориялық білімдерді тәжірибеде қолдануға үйрету. 
Пәннің  қысқаша  мазмұны:  оның  жинақталған,  тұтас,  ішкі  байланысты  пәнінің

бейнесі  ретінде сипатталады,  яғни  дәлелдеу процесі.  Осы бейнелеудің  құралдары ретінде
процесс элементтері және тұтастай алғанда процестің өзі сипатталатын және түсіндірілетін
ұғымдар  мен  бейнелер  жатады.  Сот  дәлелдемелері  теориясының  пәніне  сәйкес  оның
мазмұнына  дәлелдеу  процесін,  жеке  институттарын,  сондай-ақ  дәлелдеу  практикасына
жататын  құбылыстарды  реттейтін  нормаларды  сипаттау  кіреді.  Бірақ  сот  дәлелдемелері
теориясы  фактілерді  сипаттаумен  ғана  шектелмейді,  ол  «ішкі  тәртібін»,  олардың  өзара
байланысын мәнін анықтайды. 

Күтілетін нәтижелері: Білу:Жеке қылмыскерлердің неліктен қылмыс жасау себептерін
айқындау. Негізінен  қандай азаматтар  қылмыс жасайды сол қылмыс жасауға  не  себепкер
болды немесе ненің салдарынан қылмыс жасады деген сұрақтарға жауапты толық қарастыру.
Криминологияныңзерттеу  объектісі  болып  табылатын  қылмыскер,  қылмыстылық,
қылмыскердің  жеке  басы  туралы  жалпымәселелердіқамтитын  ережелерді  білуі  керек.
Қылмыстылықпен  күрес  жолдарын  тиімді  ұйымдастыра  білудіүйренуі  қажет.Алған
теориялық  білімденін  болашақ  мамандықтарын  атқару  барысында  практикамен
ұштастырабілулері керек. Жұйеқұрушы, коммуникативті, арнайықұзыреттіліктер.

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР қылмыстық құқығы
Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Палванова М.З.

27.2.  Пән атауы:Сот медицинасы және сот психиатриясы негіздері (3 кредит-135
сағат) 

Оқытудың мақсаты:  студенттің  ҚР қылмыстық құқығы,  ҚР қылмыстық іс  жүргізу
құқығы және криминалистика пәндерін оқу кезінде бұрын алған білімдерін тәжірибеде бекіту
болып табылады.
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Пәннің  қысқаша  мазмұны:  сот  әділдігі  органдары  мен  денсаулық  сақтау  саласы
органдары  қоятын  талаптардың  күшеюі  медициналық  жоғары  оқу  орындарында  сот
медицинасы пәнін оқыту деңгейін арттыра түсуді қажет етіп отыр. Ұсынылып отырған 

бағдарлама еліміздегі сот медицинасы жөніндегі жоғары оқу орындарында қойылатын
талаптарға  сәйкес  және  мұнда  сот  медицинасы  мен  оған  тектес  салалардың  ең  жаңа
жетістіктері,  соның  ішінде  жол  қатынасында  жарақаттану,  өндірістік  жарақат  пен  еңбек
қабілетін  жоғалтуға  сараптама  жүргізу, ішімдіктен,  пестицидтен  улану, деонтология  және
медицина қызметкерлерінің жауапкершілігі т.б. бірқатар маңызды бөлімдер қамтылған. 

Сот медицинасы мен басқа да медициналық пәнде тергеу және сот тәжірибесінде іс
жүзінде қолдану, сот сараптамасының мазмұнын көрсету. Бағдарламада әрбір студентке сот
медицинасының  теориясы  мен  іс,тәжірибесін  білуі  қажет  болатын  негізгі  қағидаларды
баяндап, материалдарды жүйелі түрде беріп, жаңаша топтауға ерекше назар аударылды.

Күтілетін нәтижелері: студент білуі тиіс:
-  Қазақстан  Республикасындағы  процессуалдық  ережелер  мен  сот,медициналық

қызметтің ұйымдастырылу құрылымын; 
- Сот,медициналық сараптама объектілері мен 
әдістерін; 
- Тірі адамдарға сот,медициналық сараптау жүргізу себептерін, әдістемесін; 
- Мәйіттерге сот,медициналық сараптау жүргізу себептерін, әдістемесін; 
- Биологиялық  текті  айғақ  заттарға  сот,медициналық  сараптау  жүргізу  себептерін,

әдістемесін; 
- Іс материалдары бойынша сот,медициналық сараптау жүргізу себептерін, әдістемесін; 
- Мәйіт табылған жерде (оқиға болған жерде)қарау кезінде дәрігер,маманның рөлі мен

міндеттерін; 
- Қазақстан  Республикасында  әрекет  етуші  заңдылықтар  бойынша  медицина

қызметкерлерінің құықтарын, міндеттерін және жауапкершілігін; 
- Медицина  қызметкерлерін  әкімшілік  және  қылмыстық  жауапкешілікке  тартқан

жағдайда сот,медициналық сараптама жүргізуді ұйымдастыру және тәртібін.
студент жасай білуі тиіс:
- Мәйітті табылған жерінде қарау кезінде тергеушіге немесе тергеу жүргізуші адамға

білікті  көмек көрстеу:  биологиялық өлім туындау фактісін  констатациялау, мәйіт  позасын
жай,күйін, мәйітті сыртқы зерттеу мәліметтерін дұрыс сипаттау, зорлықпен туындаған өлім
белгілерін дәлелдеу немесе жоққа шығару, өлім туындаған мерзімін белгілеу, биологиялық
текті айғақ заттарды алу жәнеораукезінде көмек көрсету; 

- Зорлықтан  және  зорлықсыз  туындаған  өлім  түрлерінде  мәйітке  сот,медициналық
сараптама  жүргізу,  “Сарапшы  қорытындысын”  жазу,  “Өлім  жөнінде  дәрігерлік  куәлікті”
дұрыс толтыру.

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР қылмыстық құқығы, Қазақстан
Республикасында сот және сот төрелігі

Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Қожабергенова Н.М.

27.3. Пән атауы:Дәлелдемелерді жинау негіздері (3 кредит-135 сағат) 
Оқытудың  мақсаты:  қылмыстық  іс  жүргізу  барысында  дәлелдемелердің

қатыстылығы, жол берілетіндігі, анықтылығы бойынша бағалау.
Пәннің қысқаша мазмұны:  Дәлелдемелерді жинаусотқа дейінгі тергеп-тексеру және

сот талқылауы процесінде дәлелдемелерді табу, бекіту және алып қоюды білдіреді.  Нақты
деректер процестік әрекеттердің хаттамаларында тіркелгеннен кейін ғана дәлелдеме ретінде
пайдаланылуы мүмкін.

Күтілетін  нәтижелері:  Білімі:  Студент  қылмыстық  сот  ісін  жүргізу  барысында
дәлелдемелердің түсінігін, түрлерін, жіктелуін білу.

Дағдысы: ҚР ҚІЖ нормаларын қолдану.
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Біліктілігі:  дәлелдеуді  қажет  ететін  мән-жайларды  білу, дәлелсіз  анықталатын  мән-
жайлар; дәлелдеу шегі мен затын білу.

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР қылмыстық құқығы, Қазақстан
Республикасында сот және сот төрелігі

Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Палванова М.З.

1-траектория бойынша  өтілетін пәндер 9 кредит (405 сағат)

28.1. Пән атауы:Адвокатура (3 кредит-135сағат) 
Оқытудың  мақсаты:  Қазақстан  Республикасындағы  адвокатура  және  адвокаттық

қызметтің  түсінігін  және  негізгі  белгілерін,  адвокатура  ғылымын,  адвокатура  туралы
ғылымның  дамуын  және  қалыптасу  тарихын,  адвокатура  және  адвокаттық  қызмет
проблемаларын зерттеуді оқытады.Адвокатура негізгі заң білімін беретін міндетті пәндердің
бірі  болып табылады.  Білікті  заңгер  адвокатура  туралы ғылымның мақсатын,  пәнін  және
тәсілдерін құқықтық реттейтін білімге ие болуы қажет.

Пәннің  қысқаша  мазмұны:  практикалық  іс-тәжірибесінде  заңгер  адвокаттық
этиканың  мазмұнын,  шындық,  ақылдылық,  адалдық,  ақиқаттылық,  адвокаттың  қарым-
қатынасының мінез-құлық этикалық ережесін, адвокаттық қауымдастықтың ішіндегі қарым-
қатынастардың  құрылымының этикалық  ережесін,  адвокаттың  мемлекеттік,  құқық  қорғау
органдарымен қатынасқа түскендігі, мінез-құлқының этикалық ережесін меңгеру қажет.

Күтілетін нәтижелері: Білімі: адвокатура негізгі заң білімін беретін міндетті пәндердің
бірі болып табылады.

Дағдысы: Білікті заңгер адвокатура туралы ғылымның мақсатын, пәнін және тәсілдерін
құқықтық реттейтін білімге ие болуы қажет.

Біліктілігі:  практикалық  іс-тәжірибесінде  заңгер  адвокаттық  этиканың  мазмұнын,
шындық, ақылдылық, адалдық, ақиқаттылық, адвокаттың қарым-қатынасының мінез-құлық
этикалық ережесін.

Пререквизиттер:  Мемлекет  және құқық теориясы,  ҚР Конституциялық құқығы, ҚР
Әкімшілік  құқығы,  Қазақстан  Республикасыныңазаматтық  іс  жүргізу  құқығы,  Қазақстан
Республикасыныңқылмыстық іс жүргізу құқығы

Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Палванова М.З.

28.2. Пән атауы:Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау (3
кредит-135сағат) 

Оқытудың  мақсаты:  Болашақ  заңгер  мамандары  құқықтық  жағдайларға  талдау
жасауға үйрету. Құқықтық салдар негіздері бойынша азаматтық құқық, қылмыстық құқық,
әкімшілік құқықсалалары сияқты кеңінен қолданалатын салаларда азааттардың құқығы мен
бостандығынанықтау. 

Пәннің  қысқаша  мазмұны:  Адам  құқығы  ұғымы,  пәнi  және  мазмұны.  Саяси-
құқықтық ойлау тарихындағы адам құқығы. Қазiргi замандағы адам құқығының құрлымы.
Адам құқығын қорғаудағы механизмi. Қарулы дау- жанжалдан және төтенше жағдайдан азап
шеккендердi халықаралық қорғау. Азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекеттiң қалыптасуы.
Адам құқығы-мәдени өркениеттi әлемдiк құбылысы. Адам құқығы және кейбiр

әлеуметтiк ұйымның құқықтары. Екiншi дүниежүзiлiк соғысқа дейiнгi адам құқығының
заңнамалары. БҰҰ шеңберiндегi адам құқығын қорғау жүйесi. Адам құқығы

туралы халықаралық билль. Адам құқығын қорғаудағы Еуроплық жүйе. АҚШ және
Халықаралық  адам  құқығы.  Халықтардың  және  адам  құқығын  қорғаудағы.

Африкалықжүйесi. Адам құқығы туралы заңнамалар.
Күтілетін нәтижелері: 
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білуі  керек:  Адамның құқықтық қабiлеттiгi;  меңгеруі  керек:  Адам мен азаматтардың
құқықтық кепiлдiгi туралы; 

игеруі  тиіс:  Адам мүддесiнiң мемлекет мүддесiнен басымдылығы туралы; қоғамдық
қатынастарда құқықтық реттеудi жүргiзу кезiнде әрбiр сала бойынша нақты заңнамаларды
игеруі қажет болады;

құзыретті  болуы  тиіс:  білім  алушылар  адам  мен  азаматтардың  құқығын  және
бостандығын  қорғау  жөнiнде  ҚР  Конституциясында  және  заңнамаларында  көрсетілген
талаптарын  басшылыққа  алулары  керек  екендігі;  сот  отырысында  және  құқыққорғау
органдарында құқықтық мәселе бойынша шешiм қабылдау кезiнде заңдылықтың сақталуы
негiзгi талап болуын ұғынуы қажет болады. 

Практикалық  дағдыларды  қалыптастыру: Адам  және  азаматтың  құқықтары  мен
бостандықтарын қорғау саласында халықарарлық нормативтік құқықтық актілермен жұмыс
істеу.

Пререквизиттер:  Мемлекет  және құқық теориясы,  ҚР Конституциялық құқығы, ҚР
Әкімшілік  құқығы,  Қазақстан  Республикасыныңазаматтық  іс  жүргізу  құқығы,  Қазақстан
Республикасыныңқылмыстық іс жүргізу құқығы

Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Палванова М.З.

28.3.  Пән  атауы:Қылмыстық  құқықтың  және  қылмыстық  сот  өндірісінің
дамуының ғылыми негіздері (3 кредит-135сағат) 

Оқытудың мақсаты: Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу құқығының салааралаық
байланысының  түрлі  аспектілерін  жан-жақты  зерттеу,  осы  сала  нормаларының  қарама-
қайшылығын анықтау, қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамаларының нормаларын
өз бетімен қолдану қабілеті мен дағдыларын жетілдіру.

Пәннің  қысқаша  мазмұны:  қылмыстық-құқықтық  ғылымының  пәнін,  түсінігін,
міндеттері мен жүйесін және методологиясын саралау және қылмыстық құқық бұзушылық
жасаған  тұлғаны  қылмыстық  жауапкершілікке  тартуды  жүзеге  асыру.  Сонымен  қатар
магистранттар  қылмыстық  құқықтыңмаңызды  жқптық  категориясы  қылмыс  пен  жазаны
толығымен  зерттеуі  қажет.  Соныдықтан  қылмыстық  құқықтың  жалпы  бөліміндегі
қылмыстық құқық бұзушылық,  қылмыс құрамы,  жаза  түрлері  мен жүесінің  түсінігі,  жаза
тағайындау туралы институттарының теориялық мін-жайларын жан-жақты зерттеуі  қажет.
Қылмыстық заңнаманы дұрыс және жылдам қолдану үшін қылмыс құрамын Кодекстен тез
тауып,  оны  дұрыс  саралай  білу  қажет,  және  Қылмыстық  кодекстің  ерекше  бөлімінің
конструкциясын жетік меңгеруі қажет.

Күтілетін нәтижелері:

Білу  керек: құқық  қорғау органдарының қызметін  қылмыстық  процессуалдық  реттеу
заңнамасын және өзге де құқықтық актілерін, құқық талқылау актілерін; өзге құқық қайнар
көздерін талдау, оларды классификациялап, олардың арасындағы жүйелік байланысты табу;
қылмыстық  құқық  пен  қылмыстық  іс  жүргізу  қызметіне  қатысты  негізгі  теориялық
ережелерлді түсіну, өз білімін көрсетіп, тәжірибеде қолдана білу. 

Істей  алу  керек:  Процессуалдық  жағдайды  талдау  және  заңды  дұрыс  қолдану;
қылмыстық жәе қылмысиық іс жүргізу  құқығының құқықтар жүйесіндегі орны мен рөлін
дұрыс  түсінуін  көрсету;  қылмыстық  және  қылмыстық  іс  жүргізу  құқығындағы  өзекті
мәселелерді  таба  білу және оларды шешудің  дұрыс жолдарын табу;дұрыс процессуалдық
шешім  қабылдай  білу  және  процессуалдық  құжаттарды  толтыру;  заңи  қорытынды  мен
консультация беру; қылмыстық істер бойынша қылмыстық процессуалдық әдебиеттерді өз
бетімен оқып, талда білу; процессуалдық әрекеттерді орындау кезінде қылмыстық іс жүргізу
нормаларына бағыну, және дұрыс қолдану; қылмыстық және қылмыстық ісжүргізу құқығына
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қатысты өз пікірін, дәйектемесін дәлелдей білу керек; түрлі құқықтық категорияның өзара
байланысын түсіну үшін  алған  білімін  қолдану;  өз  білімін құқық-шығармашылықта  және
ғылыми-зерттеу қызметінде қолдана білу.

Дағдылану: қылмыстық істер бойынша қызметті реттейтін заңнамалардың нормаларын
жүйелік,  құрылымдық,  тарихи  және  әлеуметтік  талдау және  оларды  тәжірибеде  қолдану;
теориядағы концепциян талқылау кезінде негізділігін бағалай және талдай білу.

Құзыреттілігі:кәсіби (ғылыми-зерттеушілік).
Пререквизиттер:  Мемлекет  және құқық теориясы,  ҚР Конституциялық құқығы, ҚР

Әкімшілік  құқығы,  Қазақстан  Республикасыныңазаматтық  іс  жүргізу  құқығы,  Қазақстан
Республикасыныңқылмыстық іс жүргізу құқығы

Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Палванова М.З.

29.1. Пән атауы: Жедел іздестіру қызметі теориясы (3 кредит-135сағат) 
Оқытудың мақсаты: заң мамандығының студенттеріне төменгі курстарда оқып түйген

базалық жалпы заң пәндерінен алған біліктіліктерінің  шегінде осы аталған пән бойынша
құқықтық  және  теориялық  негіздер  беру,  жедел-іздестіру  қызметінің  мазмұнымен  және
принциптерімен,  жедел-іздестіру  қызметінің  адам  мен  азаматтың  құқықтары  мен
бостандықтарын қорғау Оқу мақсатында, жалпы қоғамда, мемлекетте қылмыстық-құқықтық
саясатта, қылмыстылықпен күресте алатын орнымен таныстыру. 

Пәннің  қысқаша  мазмұны:  ҚР  Конституциясында,  ҚР  қылмыстық  іс  жүргізу
кодексінде, ҚР қылмыстық кодексінде және басқа да ҚР «Жедел- іздестіру қызметі туралы»
Заңында  және  басқа  да  нормативтік-құқықтық  актілерінде  бекітілген  жедел-іздестіру
қызметінің негіздерін оқыту болып табылады. 

Күтілетін  нәтижелері:  ұғынулары  тиіс: жедел-іздестіру  қызметінің  басқа  заң
ғылымдарының, мемлекеттік және мемлекеттік емес органдар қызметінің арасындағы алатын
орны мен рөлін;  жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру кезінде пайда болатын құқықтық
қатынастарды;  жедел-іздестіру  қызметі  нәтижелерінің  қылмыстылықтың  алдын  алуда,
қылмысты ашуда және қылмысты тергеуде қолданылуын. 

Білулері  қажет: жедел-іздестіру  қызметінің  түсінігін,  міндеттерін,  принциптерін;
жедел-іздестіру қызметінің құқықтық негіздерін; жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы
органдарды; жедел-іздестіру шараларын, оны жүзеге асыру негіздері мен шарттарын; жедел-
іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдарға  азаматтардың жәрдемдесу мүмкіндіктерін;
құқық қорғау органдарының жедел-іздестіру қызметін, олардың белгілерін, міндеттерін және
функцияларын;  құқық қорғау органдарының жедел-іздестіру шараларын жүзеге  асырудың
негіздері  мен  шарттарын;  жедел-іздестіру  қызметін  ақпараттық  қамтамасыз  ету  мен
құжаттандыруды. 

Дағдылары болуы тиіс: ҚР «Жедел-іздестіру қызметі туралы» заңын, басқа да жедел-
іздестіру қызметін  реттеуге  арналған  нормативтік-құқықтық  актілерін  талдай  білу;  құқық
қорғау органдарында кездесіп қалатын әртүрлі жағдайларда дұрыс шешім қабылдауға көмегі
тиетін қажет материалдар мен нормативтік-құқықтық актілерді таба білу дағдысы болуы тиіс;
жедел  есепке алудың  ашылуын және  жабылуы  туралы  заңды  негіздерді  өте  жақсы  білу;
жедел есепке алу бойынша жиналған фактілік жағдайын бағалай білу дағдылары.

Құзыреттілік: жүйелілік, коммуникативтік, арнайы.
Пререквизиттер:  Мемлекет  және құқық теориясы,  ҚР Конституциялық құқығы, ҚР

Әкімшілік  құқығы,  Қазақстан  Республикасыныңазаматтық  іс  жүргізу  құқығы,  Қазақстан
Республикасыныңқылмыстық іс жүргізу құқығы, Заңгердің кәсіптік этикасы

Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Палванова М.З.
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29.2. Пән атауы: Қылмыстық-құқықтық қызмет (3 кредит-135сағат) 
Оқытудың  мақсаты:  Болашақ  заңгер  мамандары  құқықтық  жағдайларға  талдау

жасауға үйрету. Құқықтық салдар негіздері бойынша азаматтық құқық, қылмыстық құқық,
әкімшілік құқықсалалары сияқты кеңінен қолданалатын салаларда азааттардың құқығы мен
бостандығынанықтау. 

Пәннің  қысқаша  мазмұны:  «Қылмыстық-құқықтық  қызмет»  оқу  бағдарламасын
енгізу  қоғамның  әлеуметтік-саяси  өміріндегі,  сонымен  бірге  мемлекеттің  құқықтық
жүйесіндегі, қылмыстық-құқықтық білімніңқоғамдық қатынастардың барлық аясында, соңғы
жылдардағы қылмыстық-құқықтық пәндердің рөлі  мен орнының күрделі  өзгеруіне,  елеулі
түрде сұранысының жоғарлауына байланысты негізделген.

Күтілетін нәтижелері:Білуі керек:
•Қылмыстық-құқықтық қатынастар саласын реттейтін заңдарды;
•Құқыққорғау органдарының құрылымын және жүйесін;
•Сот органдарының құрылымын және жүйесін;
• Қылмыстық жазалардың түрлерін орындау шарттарын және тәртібін;
Қолынан келуі:
•Қылмыстық және қылмыстық-процессуалдық заңдарды практикада қолдануға;
•Қылмыстық-құқық саласындағы процессуалдық актілерді дұрыс құрастыруға;
• ҚР қолданыстағы қылмыстық заңдарды дұрыс түсінуге және түсіндіруге;
• Қылмыс құрамын дұрыс саралауға;
Меңгеру:
• Қылмысты тергеудің тактикасы мен әдістемесін;
• Қылмыстық және қылмыстық-процессуалдық терминологияларды;
•Жедел жұмыс машықтарын.
Пререквизиттер:  Мемлекет  және құқық теориясы,  ҚР Конституциялық құқығы, ҚР

Әкімшілік  құқығы,  Қазақстан  Республикасыныңқылмыстық  құқық,  Қазақстан
Республикасыныңқылмыстық іс жүргізу құқығы, Заңгердің кәсіптік этикасы

Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Палванова М.З.

29.3. Пән атауы: Тергеу және анықтау органдары (3 кредит-135сағат)
Оқытудың  мақсаты:  қылмыстық  істер  бойынша  сотқа  дейінгіөндіріс  саласында

қоғамның  жәнемемлекеттің  мүддесін,  конституциялыққұқықтарын  қамтамасыз  ету
мақсатындақылмыстық-іс  жүргізу  заңдарын  тиімдіқолдану  үшін  қажетті  теориялық
білімдерді, практикалық икемділікті және дағдылардымеңгеру.

Пәннің  қысқаша мазмұны:  Анықтау және  тергеу органдарының түсінігі,  болмысы
және  құзыреті,  олар  қызметініңнегізгі  бағыттары,  құқықтық  жағдайы,  ұйымдастыру
құрылысы,  құрамы,  құрылымы,  міндеттері,  қызметі.  Анықтау  және  тергеуоргандарының
қызметін реттейтіннормативтік-құқықтық база.

Күтілетін  нәтижелері:білуі  керек:  терегу  және  анықтауоргандарының  құқықтық
мәртебесін,  процессуалдық  әрекеттерді  жүргізу  жәнебекіту  әдістерін,  сотқа  дейінгі
өндірістешешімдер шығару тәртібін және негіздерін;

меңгеруі  керек:  кәсіби  қызметтің  тиістісаласында  қылмыстық-іс  жүргізу
нормаларынжүзеге  асыру  үшін  маңызы  бар  нормативтікжәне  деректік  ақпарат  жинауды
жүзеге;  қылмыстық  істі  қозғаумен,  тергеуменбайланысты  құқықтық  қатынастарды
жәнеқылмыстық-іс  жүргізу  заңнамаларынталдауға,  қылмыстық  істер  бойынша  терегеу
практикасын  талдауға,  қылмыстық  сот  ісінжүргізуді  реттейтін  заңнамлар
нормасынпрактикада  пайдалануға;  алған  теориялықбілімдерін  қылмыстық-іс  жүргізу
құжаттарынтолтырғанда, процессуалдық әрекеттержүргізгенде және бекіткенде пайдалануға;

игеруі тиіс: қылмыстық, қылмыстық –ісжүргізу облысындағы терминдерді түсіну.
Қылмыстық-іс жүргізу құжаттарын толтыру;процессуалдық әрекеттерді жүргізу және
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бекіту;  құқықтық  сұрақтар  бойынша  шешімшығару;  сотқа  дейінгі  қылмыстық
өндіріссаласында салыстырмалы құқықтанудағдыларын;

құзыретті  болуы  тиіс:  Заңды  маңыздыфактілерді  және  жағдайларды  анықтай  білу,
фактілер мен жағдайларды дұрыс саралайбілу; процесске қатысушылардың қауіпсіздігімен
заңдылығын  қамтамасыз  ету  бойыншақылмыстық  істерді  тергеу  міндеттерінорындауға
дайын болу қылмысты дұрыстергеу, алдын алып анықтай білу;процессуалды құжаттар мен
актілерделогикалық және дәлелдік фактілердіңқорытындыларын толық, дұрыс көрсету.

Пререквизиттер:  Мемлекет  және құқық теориясы,  ҚР Конституциялық құқығы, ҚР
Әкімшілік  құқығы,  Қазақстан  Республикасыныңқылмыстық  құқық,  Қазақстан
Республикасыныңқылмыстық іс жүргізу құқығы, Заңгердің кәсіптік этикасы

Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Бекбутаев Қ.П.

30.1. Пән атауы: Қазақстан Республикасында прокурорлық қадағалау (3 кредит-
135сағат) 

Оқытудың мақсаты: заң мамандығының студенттеріне төменгі курстарда оқып түйген
базалық жалпы заң пәндерінен алған біліктіліктерінің  шегінде осы аталған пән бойынша
құқықтық  және  теориялық  негіздер  беру,  жедел-іздестіру  қызметінің  мазмұнымен  және
принциптерімен,  жедел-іздестіру  қызметінің  адам  мен  азаматтың  құқықтары  мен
бостандықтарын қорғау Оқу мақсатында, жалпы қоғамда, мемлекетте қылмыстық-құқықтық
саясатта, қылмыстылықпен күресте алатын орнымен таныстыру. 

Пәннің  қысқаша  мазмұны:  ҚР  Конституциясында,  ҚР  қылмыстық  іс  жүргізу
кодексінде, ҚР қылмыстық кодексінде және басқа да ҚР «Жедел- іздестіру қызметі туралы»
Заңында  және  басқа  да  нормативтік-құқықтық  актілерінде  бекітілген  жедел-іздестіру
қызметінің негіздерін оқыту болып табылады. 

Күтілетін  нәтижелері:  ұғынулары  тиіс: жедел-іздестіру  қызметінің  басқа  заң
ғылымдарының, мемлекеттік және мемлекеттік емес органдар қызметінің арасындағы алатын
орны мен рөлін;  жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру кезінде пайда болатын құқықтық
қатынастарды;  жедел-іздестіру  қызметі  нәтижелерінің  қылмыстылықтың  алдын  алуда,
қылмысты ашуда және қылмысты тергеуде қолданылуын. 

Білулері  қажет: жедел-іздестіру  қызметінің  түсінігін,  міндеттерін,  принциптерін;
жедел-іздестіру қызметінің құқықтық негіздерін; жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы
органдарды; жедел-іздестіру шараларын, оны жүзеге асыру негіздері мен шарттарын; жедел-
іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдарға  азаматтардың жәрдемдесу мүмкіндіктерін;
құқық қорғау органдарының жедел-іздестіру қызметін, олардың белгілерін, міндеттерін және
функцияларын;  құқық қорғау органдарының жедел-іздестіру шараларын жүзеге  асырудың
негіздері  мен  шарттарын;  жедел-іздестіру  қызметін  ақпараттық  қамтамасыз  ету  мен
құжаттандыруды. 

Дағдылары болуы тиіс: ҚР «Жедел-іздестіру қызметі туралы» заңын, басқа да жедел-
іздестіру қызметін  реттеуге  арналған  нормативтік-құқықтық  актілерін  талдай  білу;  құқық
қорғау органдарында кездесіп қалатын әртүрлі жағдайларда дұрыс шешім қабылдауға көмегі
тиетін қажет материалдар мен нормативтік-құқықтық актілерді таба білу дағдысы болуы тиіс;
жедел  есепке алудың  ашылуын және  жабылуы  туралы  заңды  негіздерді  өте  жақсы  білу;
жедел есепке алу бойынша жиналған фактілік жағдайын бағалай білу дағдылары.

Құзыреттілік: жүйелілік, коммуникативтік, арнайы.
Пререквизиттер:  Мемлекет  және құқық теориясы,  ҚР Конституциялық құқығы, ҚР

Әкімшілік  құқығы,  Қазақстан  Республикасыныңазаматтық  іс  жүргізу  құқығы,  Қазақстан
Республикасыныңқылмыстық іс жүргізу құқығы, Заңгердің кәсіптік этикасы

Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Қожабергенова Н.М.
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30.2.  Пән  атауы:  Заңдардың  атқарылуына  прокурорлық  қадағалау (3  кредит-
135сағат) 

Оқытудың мақсаты: Прокуратура органдарының қызметінің заңмен реттелетін негізгі
бағыттарын, түрлі өндірістермен қылмыстық қудалаудың заңдылығына прокуратура жүзеге
асыратын прокурорлық қадағалау. ҚР прокрурорлық қадағалау қызметінің негізгі бағыттарын
айқындаутабылады.

Пәннің қысқаша мазмұны:  Бұл пән өзінің бойында прокурорлық қадағалау туралы
заңнаманы,  қадағалаудың  дәстүрлі  қалыптасқан  салаларындағы  және  прокурорлардың
қызметінің негізгі  бағыттарындағы прокурорлардың қызметінің  теориясымен практикасын
жинақтаған білім ретінде дербес құқықтық пән болып табылады. ҚРзаңдардың дәлме-дәл әрі
біркелкі  орындалуына  прокурорлық  қадағалау  мемлекеттік  қызметтің  ҚР  заңдылықпен
құқықтық тәртіпті нығайту жөніндегі міндеттердің нәтижелі жүзеге асырылуын, әлеуметтік
әділеттілік  қағидаларын  жүзеге  асыруды  қамтамасыз  ететіндер  нысаны  ретінде
қарастырылады. 

Күтілетін  нәтижелері:білуі  тиіс.  Алған  білімін  алдын  ала  тергеу  мен  анықтау
органдарының заңдылықты сақтауын қадағалау барысында қолдана білу керек.Алған білімін
қылмыстылықпен күрес, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау барысында
тиімді қолдана білуі тиіс. Құзыреттілік: жүйелілік, коммуникативтік, арнайы.

Пререквизиттер:  Мемлекет  және құқық теориясы,  ҚР Конституциялық құқығы, ҚР
Әкімшілік  құқығы,  Қазақстан  Республикасыныңазаматтық  іс  жүргізу  құқығы,  Қазақстан
Республикасыныңқылмыстық іс жүргізу құқығы, Заңгердің кәсіптік этикасы

Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Палванова М.З.

30.3. Пән атауы:Құқық қорғау органдары (3 кредит-135сағат)
Оқытудың мақсаты:. Заңгер-маманның құқық қолданудың барлық саласында кәсіби

қалыптасуына ықпал жасау, басқа да құқық салаларында ҚР құқық қорғау органдары туралы
мәліметтерді білуін қамтамасыз ету.

Пәннің  қысқаша  мазмұны:  Құқық  қорғау  қызметі,  түсінігі  мен  негізгі  белгілері,
мақсаты мен міндеті. Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау. Заңдылық
пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету. Қылмыспен күрес.  ҚР конституциялық құрылысы,
егемендігі,  экономикалық  және  құқықтық  жүйесін  қорғау.  Конституциялық  бақылау.  Сот
билігін  жүргізу.  Қылмыстарды  тергеу.  Заң  көмегін  беру  мен  қылмыстық  істер  бойынша
қорғау. Қылмыстардың және құқық бұзушылықтарды ескерту. Сот шешімдерін орындау.

Күтілетін  нәтижелері:Білімі: криминалистикалық  әдістерді,  құралдарды  тәжірибеде
дұрысигеру.  Дағдысы:орынды  қолдану,  олардың  қорытындысын  бағалай
білу.Біліктілігі:Қылмыстың түріне қарай тергеуді  жоспарлай білу және тергеу әрекеттерін
сапалы өткізу, оларды бекіту жолдарын білу.

Пререквизиттер:  Мемлекет және құқық теориясы. Қылмыстық құқық. Қылмыстық іс
жүргізу.

Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Бекбутаев Қ.П.

            2-траектория бойынша  өтілетін пәндер 9 кредит (405 сағат)

31.1. Шарттық құқық (3 кредит-135сағат) 
Оқытудың  мақсаты:  заң  мамандығының  студенттеріне  азаматтық  құық

институттардың бірі болып табылатын шарттық құқық мәселелерін қарастыру, шарт жасасу
динамикасын талдау.

Пәннің қысқаша мазмұны:  азаматтық- құқықтық шарттар құру бойынша практикум
студенттерге азаматтық заңнамаларды қолдану саласында теориялық білім негіздерін игеруге
және белгілі бір деңгейде тәжірибелік дағдыларды игеруге, оларды заңдық сауатты шешім
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қабылдауды талап ететін түрлі өмірлік жағдайларда қолдана білуіне, азаматтық- құқықтық
қатынастар  саласындағы  құқықты  қолдануды  білікті  жүзеге  асыра  алуларына   мүмкіндік
береді.

Күтілетін нәтижелері:  Пәнді  оқыту:  студенттерге азаматтық заңнамаларды қолдану
саласында  теориялық  білім  негіздерін  игеруге  және  белгілі  бір  деңгейде  тәжірибелік
дағдыларды игеруге, оларды заңдық сауатты шешім қабылдауды талап ететін түрлі өмірлік
жағдайларда  қолдана  білуіне,  азаматтық-  құқықтық  қатынастар  саласындағы  құқықты
қолдануды білікті жүзеге асыра алуларына  мүмкіндік береді. Білімі: шарттық қатынастарды
құқықтық  реттеу негіздері  мен  ерекшеліктерін  білуі.  Дағдысы: Азаматтық  заңнамаларды
қолдану саласында теориялық білім негіздерін алу және белгілі бір деңгейдегі тәжірибелік
дағдыларға ие болу, шарттардың типтік негіздерін құрастыра білуі 

Экономикалық және ұйымдастырушылық-басқару құзыреттілігі.
Пререквизиттер:  Мемлекет  және құқық теориясы,  ҚР Конституциялық құқығы, ҚР

Әкімшілік  құқығы,  Қазақстан  Республикасының  азаматтық  іс  жүргізу  құқығы,  Қазақстан
Республикасының азаматтық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдері)

Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Палванова М.З.

31.2.  Пән  атауы:  Қазақстан  Республикасының  ақпараттық  құқығы  (3  кредит-
135сағат) 

Оқытудың  мақсаты:  Ақпараттық  заңнамалар  негіздері  туралы  білімдер  алу;
Ақпараттық заңнамалар нормаларын тәжірибеде қолдану дағдыларын игеру.

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді оқыту мен оқу ақпарат және ақпараттық қорлар
туралы қазақстандық заңнамалардың негізі  мен  мазмұндық жақтарын ашып қарастыруды
көздейді.  Студенттерде ақпараттық қатынастардың түрлі жағдайларына қатысты құқықтық
нормаларды дұрыс қолдану дағдыларын қалыптастыру;

Студенттердің  назарын  бұқаралық  ақпарат  құралдарының  ақпараттық  қатынастарын
құқықтық реттеуге және Интернет виртуалды ортасының құқықтық режимі проблемаларына
аудару.      

Күтілетін  нәтижелері:білуі  тиіс.  Құқықтық  қатынастарды  құқықтық  реттеудің
теориялық  негіздері  туралы  көзқарастарының  болуы;  қолданыстағы  заңнамаларға  талдау
жасай білу. «ҚР ақпараттық құқығы» курсын оқу барысында студенттер ақпараттың әр түрлі
түрлерінің  құқықтық  режимі  туралы  заңнамаларды  білуі,  алынған  білімдерін  тәжірибеде
қолдана білуі; құпияның негізгі түрлерін қоса есептегендегі ақпараттың құқықтық режимін
реттеу  туралы  көзқарастарының  болуы;  нормативтік  құқықтық  актілермен  жұмыс  істеу
дағдыларын игеруі тиіс. Дағдылары: Курсты оқу барысында студент ақпараттық қорлардың
құқықтық режимінің ерекшеліктерімен және ақпараттық ортадағы жауапкершілік түрлерімен
танысады. Құзыреттілігі:  құқықтық қатынастарды құқықтық реттеудің теориялық негіздері
туралы  көзқарастарының  болуы;   қолданыстағы  заңнамаларға  талдау  жасай  білу.  Оқу
барысында студенттер жалпы бөлімнің теориялық ережелері, оның ерекше бөлімінің негізгі
құқықтық  институттары  салалары  туралы  білімдерді  игеруі,  сондай-  ақ  нормативтік
құқықтық  актілерді  қолдану  мен  талдау  бойынша  іскерліктер  мен  дағдыларды  игеруі,
тәжірибелік жағдайларды шеше білуі тиіс.

Пререквизиттер:  Мемлекет  және құқық теориясы,  ҚР Конституциялық құқығы, ҚР
Әкімшілік  құқығы,  Қазақстан  Республикасының  азаматтық  іс  жүргізу  құқығы,  Қазақстан
Республикасының азаматтық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдері)

Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Қожабергенова Н.М.

31.3. Пән атауы:Азаматтық іс жүргізу құқығы практикумы (3 кредит-135сағат) 
Оқытудың  мақсаты:.Сот  пен  іске  қатысушылар  арасында  туындайтын  қоғамдық

қатынастарды реттейтін құқық нормаларын студенттерге ұғындыру.   
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Пәннің  қысқаша  мазмұны:  Практикум  семинар  мен  арнайы  курстарға  арналған.
Онда әрекеттегі заңдарға сәйкес сабақтарға дайындық, құқықтық жағдайлар мен сұрақтарға
әдістемелік нұсқаулар берілген. Әр тақырыпқа негізгі ғылыми және құқықтық қайнар көздер
келтірілген. Азаматтық іс жүргізу құқығының пәні, жүйесі мен қайнар көздері. ҚР азаматтық
іс жүргізудің  қағидалары. Жалпы уәкілеттіктегі  соттарға бағыныстылығы мен соттылығы.
Іске қатысушы тұлғалар. Соттағы өкілеттік. Талап. Сот дәлелдемелері.  Іс жүргізу мерзімдері,
сот  шығындары,  іске  қатысушыларды  мәліметпен  қамтамасыз  ету. Азаматтық  істерді  сот
талқылауына дайындау. Сот шешімі. Сырттай өндіріс пен шешім. Бұйрық өндірісі.  Жария
құқықтық қатынастардан туындайтын істер бойынша өндіріс. Ерекше өндіріс. 

Күтілетін нәтижелері:  Білімі:  студент  азаматтық іс жүргізу нормаларының мәні мен
қолдана білу.                                                              

Дағдысы: азаматтық іс жүргізу құжаттарын жүргізу тәртібін игеруі тиіс. 
Біліктілігі:  ҚР  азаматтық  іс  жүргізудің  қағидалары.  Жалпы  уәкілеттіктегі  соттарға

бағыныстылығы мен  соттылығы.  Іске  қатысушы  тұлғалар.  Соттағы  өкілеттік.  Талап.  Сот
дәлелдемелері.  Іс  жүргізу  мерзімдері,  сот  шығындары,  іске  қатысушыларды  мәліметпен
қамтамасыз ету.

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық, Мем лекет
және құқық тарихы, Рим жеке құқығы, Азаматтық құқық (жалпы және ерекше бөлім)

Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Бекбутаев Қ.П.

32.1. Міндеттемелік құқық (3 кредит-135сағат) 
Оқытудың  мақсаты:  деликтілік  міндеттемелердің  элементтерін,  материалдық  және

моральдық зиянды өтеу институтын қарастыру және  зиянның орнын толтыру ережелерін
зерттеу,  институтының  даму  перспективасын  анықтау.  Осы  қойылған  мақсатқа  жету
үшінкелесі мәселелерді қарастыру:зиян келтіруден туындайтын міндеттемелердің түсінігі
мен  маңызы;  зиян  келтіруден  туындайтын міндеттемелердің  пайда  болу  шарттары;
азаматтың өмірі  мен  денсаулығына  зиян  келтіруден  туындайтын міндеттемелердің  жалпы
ережелері; заңды тұлғаның моральдық зиянды өтеудің мәселелері және т.б.

Пәннің  қысқаша  мазмұны:  Азаматтар  мен  заңды  тұлғалардың  құқықтарына
(игіліктеріне)  және  заңмен  қорғалатын  мүдделеріне  зиян  келтіру  заң  шығарушының
назарынан  тыс  қала  алмайтындығы  сөзсіз.  Олай  болмаган  жағдайда  қоғамдық
қатынастардың  реттеушісі  ретіндегі  азаматтық  құқықтың  құндылығы  елеулі  түрде
төмендетілер  еді.  Сол  бір  немесе  өзге  субъектілерге  зиян  келтіру  жағдайларын  тиісті
назардан  тыс  қалдыру  әртүрлі  құқықтық  және  өзге  де  өзекті  мәселелерді  одан  әрі
туындайтын,  бір немесе  бірнеше құқық бұзушылықтар жасаған құқық бұзушы тарапынан
құқық  бұзушылықты  одан  әрі  ушықтыруға  алып  келуі  әбден  мүмкін.  Зиян  келтіруден
туындайтын  міндеттемелерді  жүзеге  асырумен  азаматтық-құқықтық  жауапкершілік  және
сонымен  қатар,  оның  функциялары  жүзеге  асырылады.  Оның  функцияларын
компенсациялық, айыппұлдық, тәрбиелік және алдын алушылық ретінде анықтауға болады.
Азаматтық-құқықтық  жауапкершіліктің  компенсациялық  функциясы  өз  мақсаты  ретінде
бұзылған  құқықтар  мен  мүдделерді  олардың бұзылуына  тепетең  түрде  қалпына  келтіруді
көздейді. Аталған жауапкершілікті колдану құқық бұзушыны, оның өзі деликт жасай отырып
байып кетпеген мүліктік аясын кеміту жолымен жазалайды.

Күтілетін  нәтижелері: Пәнді  оқыту  кезінде  студенттер   деликттік  міндеттемелерді
құқықтық реттеу институтының құрылысына тоқталып толық түсініктерді меңгереді.  Пәнді
оқу барысында игерген білімді тәжірибеде шығармашылық түрде қолданады. Студенттердің
пән бойынша тарихи кезеңдерінде әр түрлі ситуацияларға, зиян келтіру салдарынан пайда
болған құқықтық нормаларды дұрыс қолдана білуге дағдыланады. Қазіргі кезеңдегі деликттік
міндеттемелердіқұқықтық  реттеу заңгерлер  үшін  қажеттті  пән  болғандықтан  ойлар  мен
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теорияларға анализ жасау: осыған байланысты магистранттарға қазақстандық ғалымдардың
монографиялық зерттеулері мен  халықаралық жеке құқық саласындағы мәселелер бойынша
мерзімді баспасөзде жарияланған мәліметтермен жұмыс жүргізіп, мақалаларға талдау жасау,
ондағы идеяларды бағалай білуі.   Тұрақты түрде тұлғаның кәсіби өсуіне  қажеттілік жасау.

Пререквизиттер:  Мемлекет  және құқық теориясы,  ҚР Конституциялық құқығы, ҚР
Әкімшілік  құқығы,  Қазақстан  Республикасының  азаматтық  іс  жүргізу  құқығы,  Қазақстан
Республикасының азаматтық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдері)

Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Палванова М.З.

32.2. Пән атауы: Тұрғын үй құқығының өзекті мәселелері (3 кредит-135сағат) 

Оқытудың  мақсаты:  «Тұрғын  үй  құқығының  өзекті  мәселелері»  пәнін  игерудің
мақсаты  студенттерде  тұрғын  ұй  қатынастарының  негізі,  ұғымы  және  белгілері,  оларды
жіктеу бағамдары, тұрғын үй қатынастары саласындағы цивилистика ғылымы мен құқықты
қолдану  тәәжірибесінің  негізгі  мәселелерін  ұғынуы  туралы  жүйелі  көзқарастар
қалыптастыру болып табылады.

Пәннің  қысқаша  мазмұны:  тұрғын  үйге  қатысты  пайда  болатын  әр  түрлі
қатынастармен  танысу:  тұрғын  үйлерді  иелену,  пайдалану  және  иелік  ету,  қажет  етуші
мұқтаж жандарға тұрғын үйлерді беру, тұрғын үй қорын басқару мен пайдалану бойынша;
алынған  білімдерін  тәжірибелік  кәсіптік  қызметте  тұрғын  үй  қатынастары  саласындағы
нақтылы міндеттерді шешуде қолдану дағдысын қалыптастыру.

Күтілетін нәтижелері:білуі тиіс. Білімі: - тұрғын үй қатынастарының негізін, қызметі
мен  табиғатын;  -  азаматтық  және  тұрғын  үй  құқықтық қатынастарының арақатынасын;  -
тұрғын үй қатынастарының жекелеме түрлерінің ерекшеліктерін. 

Іскерлігі: -  нормативтік  актілерді  талдау,  нақтылы  жағдайларға  қатысты  бұзылған
тұрғын  үй  құқықтарын  қорғаудың  оптималды  тәсілдерін  табу;  -  құқықтық  жағдайларға
талдау жасау кезінде құқық нормаларын қолдану; - тұрғын үй құқықтық қатынастарының
жекелеме мәселелері бойынша өзінің дәлелді көзқарастарын қалыптастыру. 

Дағдысы: -  азаматтық, тұрғын үй және іс жүргізу заңнамаларын қолдану дағдысы; -
тұрғын  үй  құқығы  объектісі  ретінде  тұрғын  үйді  иелену, пайдалану, иелік  ету  бойынша
құқықтық  казустарды  шешу  дағдысы;  -  тұрғын  үй  қатынастары  саласында  құқықтық
актілерді  дербес  шығармашылық  талдау,  құрастыру  дағдыларының  болуы,  тұрғын  үй
заңнамаларын пайдалану бойынша кеңес беру дағдысының болуы.

Пререквизиттер:  Мемлекет  және құқық теориясы,  ҚР Конституциялық құқығы, ҚР
Әкімшілік  құқығы,  Қазақстан  Республикасының  азаматтық  іс  жүргізу  құқығы,  Қазақстан
Республикасының азаматтық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдері)

Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Қожабергенова Н.М.

32.3. Пән атауы: Қазақстан Республикасының банк құқығы (3 кредит-135сағат) 
Оқытудың  мақсаты:. мыналар  жатады:  банктік  құқықтың  негізгі  теориялық

мәселелерін  зерделеп,  зерттеу;  банктік  құқықтың  құқық  саласы  ретіндегі  өзекті
мәселелермен студентерді жете таныстыру арқылы экономикалық – қаржылық қатынастарды
реттеуге  арналған  және  бағытталған  көптеген  нормативтік  –  құқықтық  актілерді,  олар
реттейтін аяларды бір – бірінен ажырата білу; банктік заңдарды іс жүзінде, тәжірибе асқан
біліктілікпен қолдануға баулу және үйрету. 

Пәннің  қысқаша  мазмұны:   Банк  құқығы  банк  құқығының  субъектілері  мен
объектілері, банк қызметі, Ұлттық және коммерциялық банктердің құқықтық мәртебесі, банк
жүйесі, банк шоты, салымы шарттары, банк ақпараты және банк құпиясын қамтамасыз ету,
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валютаның  курсы  және  нарық,  валюталық  шоттар  және  операциялар,  шетелдердің  банк
құқығы қатынастарын қалыптастырып реттейтін тиісті  нормативтік актілердің көпшілігіне
арнайы  экономикалық  терминдердің  қолданылуына,  банкілік  кредиттеу  байланысты
цифрлық  материалдық  молдығына,  нарықтық  экономика  аясындағы  қажеттілігіне  орай
студенттерді  саналы  түрде  игеруге  және  ұқыпты  дайындауға  талаптандыратын  оқу  пәні
болып саналады.

Күтілетін  нәтижелері: Білу  керек: студенттер  ҚР  банк  жүйесі,  мемлекеттің  қаржы
қызметі  және  оны  жүзеге  асыратын  қаржы  органдарының құқықтық  жағдайлары  туралы
мағлұматтар  білу;   банктік  қатынастарды  реттейтін  нормативтік  құқықтық  актілермен
танысу;  банктік қызметі саласындағы нормативтік құқықтық актілерге құқықтық баға беруді.
Болашақ маман-заңгерге барылық құқық салалары үшін кешендік болып табылатын негізгі
құқықтық институттарды толық меңгеріп білуі керек. Қолдана білу керек:  студенттер банктік
қызметі  саласындағы  нормативтік  құқықтық  актілерге  құқықтық  баға  беруге  және
талқылауды.  Студент  осы  пән  курсы  бойынша  алған  теориялық  білімін  болашақта  әділ,
дұрыс  пайдалана  білуі  керек.   Дағдысы:  ҚР  банк  құқығының  реттеу  принциптері,  заң
шығармашылық пен құқық қолдану тәжірибесінде іске асыру мүмкіндігінің болуы.

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық, Мем лекет
және құқық тарихы, Рим жеке құқығы, Азаматтық құқық (жалпы және ерекше бөлім)

Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Бекбутаев Қ.П.

33.1. Патенттік құқық  (3 кредит-135сағат) 

Оқытудың  мақсаты:  зияткерлік  меншік  құқығы  саласында  кәсіптік  мәдениетті
пайдалануды қалыптастыру, 

Зияткерлік құқық саласында құқықтық ойлауды, теориялық білімдерді, ойларды және
дағдыларды игеру 

және оны құқықтық реттеу тетіктерін игеру.

Пәннің қысқаша мазмұны:  зияткерлік  құқық,  шығармашылық қызмет нәтижелерін
құқыықтық қорғау және оларды құқықтық реттеу тетіктері салаларында құқықтық негіздер
бойынша білімдер,  іскерліктер  мен  дағдылардың тұтас  жүйесін  құру ;  зияткерлік  қызмет
нәтижелерін  қорғау  саласындағы  қолданыстағы  заңнамалармен  танысу;  студенттерді
зияткерлік  меншік  құқығының  негізгі  мәселелерімен  таныстыру;  зияткерлік  меншік
құқығының ерекшеліктері мен даму тенденцияларын зерттеуге үйрету, алынған білімдерді
зияткерлік  меншік  объектілерін  шаруашылық  айналымға  енгізуді  ұйымдастыру  кезінде
зияткерлік меншік құқығын бұзудың алдын алу бойынша заңда қарастырылған шараларды
қоса есептегенде, сондай- ақ осы құқықтарды қалпына келтіру мен қорғауда  пайдалану.

Күтілетін нәтижелері: Білімі: 

-  құқықтық  мемлекет  қалыптастыру  жағдайында  зияткерлік  меншік  құқығының  ҚР
құқықтық жүйесінде алатын орыны мен рөлі,

-зияткерлік меншіктің дәстүрлі емес объектілерін құқықтық қорғау жүйесі;

-кәсіпкерлік  қызметке  қатысушылар  мен  олар  шығаратын  өнімдерді  дербестендіру
саласындағы ресей заңнамаларының нормалары мен ережелері.

Іскерлігі:
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-  зияткерлік  меншік  саласындағы  кәсіптік  міндеттерді  шешу  үшін  ғылымда
пайдаланылатын өзіндік ерекшеліктері бар әдістерді пайдалану;

-  зияткерлік  меншік бойынша атқарушы биліктің  федералдық органдарымен бірлесе
әрекет ету;

- қызметкерлер мен мекемелердің зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарын қорғау
үшін құқықтық әдістерді қолдану;

- зияткерлік меншікке құқықты қорғау процессі кезінде құқықтық көзқарасын ауызша
және жазбаша түрлерде сауатты бере білу.

Дағдысы:

-  зияткерлік  меншік  құқығының  ғылыми  санаттық  және  ұғымдық  аппараттарын
пайдалану дағдысы;

-  қағаз  және  электронды  алып  жүрушілердегі  зияткерлік  меншік  құқығы  саласы
бойынша  ең  жаңа  ғылыми  әдебиеттермен  танысудың  оптималды  әдістерін  таңдау  және
пайдалану дағдысы;

- қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып зияткерлік меншік құқығы
саласында доктриналық және 

- зияткерлік меншік саласындағы шарттарды рәсімдеу және тіркеу дағдылары;

-  зияткерлік  қызмет  нәтижелерімен  байланысты  мәселелер  бойынша  іскерлік
келіссөздер жүргізу дағдысы.

Пререквизиттер:  Мемлекет  және құқық теориясы,  ҚР Конституциялық құқығы, ҚР
Әкімшілік  құқығы,  Қазақстан  Республикасының  азаматтық  іс  жүргізу  құқығы,  Қазақстан
Республикасының азаматтық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдері)

Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Палванова М.З.

33.2.  Пән  атауы:  Қазақстан  Республикасының  сақтандыру  құқығы  (3  кредит-
135сағат) 

Оқытудың  мақсаты:  Студенттерді  сақтандыру  құқығының  басты  мәселелерімен
таныстыру, оларды сақтандыру құқығы бойынша нормативтік-  құқықтық материалдардың
ақпараттық ағымында дағдылануды үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент сақтандыру құқығын оқу барысында сақтандыру
заңнамасымен  жұмыс  істеу  біліктігіне  ие  болу  қажет,  тәжірибеде  сақтандыру  құқығы
теориясының негіздерін қолданып және білуі қажет. 

Күтілетін нәтижелері:білуі тиіс. Білу керек: Сақтандыру заңнамаларымен танысу және
сақтандыру институтының құқық  жүйесіндегі  орынын анықтау;  сақтандырудың ұйымдық
элементтерімен, сақтандырудың субъектілік құрамымен, сақтандырудың күрделі түрлерімен
танысу; сақтандыру ісінің негізі болып табылатын сақтандыру шартының ерекшеліктерімен
танысу.  Сақтандыру мәселелері  бойынша өмірлік құқықтық жағдайларда бағдар ала білу
дағдысын алу.
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Пререквизиттер:  Мемлекет  және құқық теориясы,  ҚР Конституциялық құқығы, ҚР
Әкімшілік  құқығы,  Қазақстан  Республикасының  азаматтық  іс  жүргізу  құқығы,  Қазақстан
Республикасының азаматтық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдері)

Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Қожабергенова Н.М.

32.3. Пән атауы: Интелектуалдық меншік құқығы (3 кредит-135сағат) 
Оқытудың мақсаты:. Студенттерге нақты тажірибелі жағдайларда құқық нормалары

мен  теорияларын  колдануды,  заңды  техниканы,  анықталмаған  болжамдарды  көре  білуді,
пайымдау  логикасында  қателерді  көру  және  жіберіп  алмауды,  сонымен  қатар  құқықтық
ақпараттардың  өңдеу  процесстері  мен  мәліметтер  базасын  қолдануды  үйрету  болып
табылады.   

Пәннің  қысқаша  мазмұны:   Ғылым,  әдебиет,  өнер  туындыларының  авторлары,
орындаушылары, фонограмма жасаушылар немесе өзге де авторлық және сабақтас құқықтар
иелері  өздерінің  мүліктік  құқықтарын  іс  жүзіне  мақсатына  олардың  мүліктік  ұжымдық
негізде басқаратын ұйымдар құруға  құқылы,  заңды құқықтары мен міндеттерін  қорғауға
қатысты авторлық құқықтық қатынастарының кез-келген мәселелерімен кездеседі. 

Күтілетін  нәтижелері: Білімі:  Студент  интеллектуалдық  меншік  және  ақпараттық
қауіпсіздікті сақтау. 

Дағдысы:  саласындағы  қатынастарды  құқықтық  реттеу  мәселесінде  білікті  болуы
қажет.  

Біліктілігі: Интеллектуалдық құқықтар режимінің ерекшеліктері. Олардың түрлері.
Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық, Мем лекет

және құқық тарихы, Рим жеке құқығы, Азаматтық құқық (жалпы және ерекше бөлім)
Постреквизит: Диплом алдындағы іс-тәжірибе
Оқытушы: Бекбутаев Қ.П.

Ескерту:
* Студент элективті пәндер каталогын эдвайзердің көмегімен танысуы тиіс.
* Студент  элективті  пәндер  каталогымен  танысып,  өзіне  қажетті  пәндерді  таңдау

арқылыжеке білім тракекториясынбелгілей отырып жұмыс жоспарын анықтайды.
* Студент үшін жеке жұмыс жоспары оқу үрдісін ұйымдастыратын негізгі құжат болып

есептелінеді.

58


