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№ Пәннің атауы 
Кредитт

ер 
ECTS 

Оқыту мақсаты 
Қысқаша сипаттамасы Зерттеуден күтілетін нәтижелер Пререквизиттер Постреквизиттер 

 

1 курс 
1 Жалпы құқық 

теориясының қазіргі 

мәселелері 
 

5 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

Пәнді оқыту барысында кез келген ғылыми 

зерттеулер жүргізу методикасы оқытылады. 

Ғылыми зерттеу жұмысының жалпы ұғымдары 

мен тәртібі, диссертациялық жұмысты жазудың 

кезеңдері, зерттеу тақырыбының өзектілігі, 

зерттеудің объектісі және пәні, жұмыстың 

мақсаты, зерттеудің міндеттері және әдістері, 

қорғауға шығарылатын негізгі түйіндер, 

жұмыстың ғылыми жаңалығы, жұмыстың 

тәжірибелік маңызы, зерттеу жұмысының сыннан 

өтуі, жарияланымдар, диссертацияның көлемі мен 
құрылымы т.б. мәселелер үйретіледі. 

Ғылыми зерттеулер жүргізу 

барысында қолданылатын 

тәсілдер мен құралдарды 

зерттеу. Нәтижесінде ғылыми 

зерттеулер жазу үшін 

практикалық ұсыныстар, 

тұжырымдар анықталады. 

Мемлекет және 

құқық теориясы 

Қазақстан тарихы 

Философия ҚР 

конституциялық 

құқық Қазіргі 

құқықтық жүйелер 

1.Соттық 

риторика  
2.Профессиона

лдық этика 

2 Ғылыми зерттеулердің 

әдіснамасы 
5 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

 

Пәнді оқыту барысында кез келген ғылыми 

зерттеулер жүргізу методикасы оқытылады. 

Ғылыми зерттеу жұмысының жалпы ұғымдары 

мен тәртібі, диссертациялық жұмысты жазудың 

кезеңдері, зерттеу  тақырыбының өзектілігі, 
зерттеудің объектісі және пәні, жұмыстың 

мақсаты,  зерттеудің міндеттері және әдістері,  

қорғауға шығарылатын негізгі түйіндер,  

жұмыстың ғылыми жаңалығы,  жұмыстың 

тәжірибелік маңызы, зерттеу жұмысының сыннан 

өтуі, жарияланымдар, диссертацияның көлемі мен 

құрылымы т.б. мәселелер үйретіледі. 

Ғылыми зерттеулер жүргізу 

барысында қолданылатын 

тәсілдер мен құралдарды 

зерттеу. Нәтижесінде ғылыми 

зерттеулер жазу үшін 
практикалық ұсыныстар, 

тұжырымдар анықталады. 

Мемлекет және 

құқық теориясы 

Қазақстан тарихы 

Философия 

ҚР 
конституциялық 

құқық 

Қазіргі құқықтық 

жүйелер 

1.Соттық 

риторика 

2.Профессиона

лдық этика  

3 Диссертациялық 

жұмысты жазу 

нысанының моделдері 

5 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

 

Пән бойынша заңтану мамандығы бойынша 

ғылыми зерттеу жұмысының жалпы ұғымдары 

мен тәртібі, диссертациялық жұмысты жазудың 

кезеңдері, зерттеу  тақырыбының өзектілігі, 

зерттеудің объектісі және пәні, жұмыстың 

мақсаты,  зерттеудің міндеттері және әдістері,  

қорғауға шығарылатын негізгі түйіндер,  

жұмыстың ғылыми жаңалығы,  жұмыстың 

тәжірибелік маңызы, зерттеу жұмысының сыннан 

өтуі, жарияланымдар, диссертацияның көлемі мен 

құрылымы, басқа  авторлардың  ғылыми 

еңбектерін пайдалану, ақпарат көздерін 

Магистранттардың 

диссертациялық жұмыстарын 

сапалы әрі тиімді, көздеген 

мақсаттарына тиісті деңгейде 

қол жеткізу үшін оқытылады. 

Нәтижесінде магистрант өз 

мамандығы бойынша 

диссертациялық зерттеуін 

толыққанды жүргізуге 

мүмкіндік алады.    

Философия 

ғылымы мен 

тарихы 

Қазіргі ғылымтану 

Әлеуметтану 

ғылымы 

Ғылыми 

әдістеменің жалпы 

мәселелері 

Ғылыми 

зерттеулердің 

негіздері 
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библиографиялық іздеу  тәсілдері оқытылады. 

4 Қазақстан 

Республикасында 

қазіргі кездегі заңдық 

білім мәселелері  

5 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

 

Педагогикалық шеберлік — бұл оқытушының 

кәсіби қызметінің жоғары деңгейі. Сырттай 

қарағанда ол әр түрлі педагогикалық міндеттерді 

шығармашылықпен шешу, оқу-тәрбие 

жұмысының мақсаттары мен тәсілдеріне тиімді 

қол жеткізуден көрінеді.  

Ал тереңірек зерттегенде педагогикалық 
шеберлдік – педагогикалық міндеттерді 

орындауды қамтамасыз ететін білім, тәжірибе, 

психикалық процесс, тұлғаның қасиеттерінен 

құралған жүййе. Бұл жағынан оқытушының жеке 

қасиеттерінің, оның мүмкіндіктерінің, 

шығармашылық, біліктілігінің жоғарылығының 

көрінісі болып педагогикалық шеберлігін арттыру 

үнемі талап етіледі. 

Пән бойынша білім алу және 

әдет қалыптастыру 
1.Әлеуметтану 

құқығы 
2.Педагогика 
3.Құқықтың 

теориялық және 

практикалық 

мәселелерін 
меңгеру 

Магистранттың 

ғылыми зерттеу 

тәжірибесі 
Ғылыми 

тағылымдама 

5 Педагогикалық 

техника  
5 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

 

Педагогикалық техника — бұл оқытушыға 

тәрбиеленушілерін, оқушыларын, студенттері мен 

магистранттарын естуге, көруге, сезінуге, және 

оны тәжірибеде тиімді қолдануға мүмкіндік 

беретін кешенін білу қажет.  

Пән бойынша білім алу және 

әдет қалыптастыру 
1.Әлеуметтану 

құқығы 
2.Педагогика 
3.Құқықтың 

теориялық және 

практикалық 

мәселелерін 

меңгеру 

Магистранттың 

ғылыми зерттеу 

тәжірибесі 
Ғылыми 

тағылымдама 

6 Педагогикалық 

процесс 
5 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

 

Педагогикалық процесс педагогикалық 

міндеттерді шешумен тығыз байланысты. Нақты 

педагогикалық ситуацияны дұрыс шеше білу, 

оның шарттары мен мақсатын жүзеге асырудан 

қалыптасады. Педагогикалық процесс динамикасы 

педагогтың бір міндеттен екінші міндетке 

ауысуынан көрінеді. Магистранттар 

педагогикалық процесс мазмұнын меңгеру арқылы 

тәжірибе алмасады. 
 

Пән бойынша білім алу және 

әдет қалыптастыру 
1.Әлеуметтану 

құқығы 
2 Педагогика 
3.Құқықтың 

теориялық және 

практикалық 

мәселелерін 

меңгеру 

Магистранттың 

ғылыми зерттеу 

тәжірибесі 
Ғылыми 

тағылымдама 

7 Азаматтық және 

азаматтық іс жүргізу 

заңнамасын 

қолданудың теориясы 

және практикасы 
 

5 Азаматтық 

заңнаманы 

қолдануды 

жүйелі жоспарда 

қарастыру және 

игеру; құқық 

«Азаматтық заңнамасынын қолданудың теориясы 

және практикасы» құқық саласының дербес түрі 

болып табылады. Бұл оның өз пәні мен құқықтық 

реттеу әдісі бар екендігін және жалпы құқық 

жүйесінде арнайы қызметтерді атқаратынын 

білдіреді. «Азаматтық заңнамасынын қолданудың 

Курс нәтижесінде студенттер 

саланың мазмұны мен 

танысуға, бұл салада алынған 

білімдерді пайдалануға, 

азаматтық заңнамасынын 

нормаларын дұрыс қолдануды 

Бұл курсты оқу 

үшін мына 

пәндердің білімі 

қажет: «ҚР-дағы 

мемлекет және 

құқық тарихы»,  

.NIRM–

Магистрантта

рдыңғылыми-

зерттеужұмы

сы;  

.РР – 
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жүйесінде 
азаматтық 

заңнаманың 

орнын анықтау; 

азаматтық 

заңнама инсти-

туттарын оқып 

игеру. 

теориясы және практикасы» қоғамдық 
қатынастардың келесі түрлерін реттейді: 

-мүліктік қатынастар, яғни белгілі бір мүліктің 

нақты бір тұлғаға тиістілігі мен немесе мүліктің 

бір тұлғада не кінші тұлғаға ауысуымен қатысты 

қатынастарды реттейді; 

-

мүліктікқатынастарменбайланыстыжәнежекемүлік

тікемесқатынастардыреттейді. Олардың пәні 

тұлғадан ажырамайтын материялдық емес 

құндылықтар жатады (есім, ар-намыс, қызметтік 

репутация, ұйымның фирмалық атауы, оның 

өндірістік маркасы, тауар белгісі жәнет.б). 

Бірақ бұл қатынастар теңдік, ерік автономиясы 

және оның қатысушыларының мүліктік дербестігі 

қағидалары мен негізделген жағдайда ғана 

азаматтың құқықтың әрекетету аумағына жатады. 

Әкімшілік немесе бір жақтың екінші жаққа 
бағынуы мен негізделген мүліктік қатынастар 

азаматтық құқықпен (азаматтық заңмен) 

реттелмейді. Олар басқа құқық салаларының 

реттеуіне жатады. 

Азаматтыққұқықпенреттелетінқатынастардыңқаты

сушыларынажекетұлғалар мен заңды тұлғалар 

(әртүрліұйымдар) жатады. Сонымен қатар, 

азаматтық заң мен реттелетін қатынастарға 

мемлекет және өзін – өзі басқару органдары 

қатысуы мүмкін. 

үйренуге міндетті «Мемлекет және 
құқық теориясы», 

«Философия», 

«Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық 

құқығы», «Бүгінгі 

күнгі құқықтық 

жүйелер», «ҚР 

құқық қорғау 

органдары»,  

Өндірістіктә
жірбие; 

8 Тұрғын үй 

заңдылығының өзекті 

мәселелері 

5 Азаматтық 

заңнаманы 

қолдануды 

жүйелі жоспарда 

қарастыру және 

игеру; құқық 

жүйесінде 

азаматтық 

заңнаманың 

орнынанықтау; 

азаматтық 

заңнама 

институттарын 

Тұрғын-үй құқығы тұрғын-үй қоры, тұрғын-үй 

түсінігі, кондоминиум, тұрғын-үй құқығы 

субъектерінің арасындағы қарым-қатынас түрлері 

және сол субъекттердің міндеттері мен құқықтары 

тәрізді түсініктерді қарастыруға мүмкіндік береді. 

«Тұрғын-үй құқығы» пәнінің негізгі міндеттері 

тұрғын үй түсінігінің мағынасын ашу,  тұрғын-үй 

субъекттерінің міндеттері мен негізгі құқықтары 

түсінігіне анықтама беру болып табылады. 

Студенттерді барлық қарастырылуға берген 

мәселелерді теориялық тұрғыдан қарастыра алуға, 

алынған білімдерін тәжірибеде қолдана алуға 

үйрету. тұрғын-үй заңының қателіктерін заңға 

Курс нәтижесінде студенттер  

саланың мазмұнымен 

танысуға, бұл салада алынған 

білімдерді пайдалануға, 

азаматтық заңнамасынын 

нормаларын дұрыс 

қолдануды үйренуге міндетті 

Бұл курсты 

меңгеру үшін 1, 2, 

3, 4 курстарда 

мына пәндерді 

оқыту барысында 

алынған білімдер 

қажет болады: 

«Мемлекет және 

құқық теориясы», 

«Рим құқығы», 

«Азаматтық құқық 

(жалпы бөлім)», 

«Азаматтық құқық 

Тұрғын 

үйқұқығын 

меңгергеннен 

кейін келесі 

пәндердің 

оқытылғаны 

жөн: «Шарттық 

құқық», 

«Кәсіпкерлік 

құқық», 

«Халықаралық 

жеке құқық» 

сондай-ақ басқа 
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оқып игеру. сәйкес түрде ретке келтіру.  (ерекше бөлім)», да заң пәндері. 

Бұл оқу 

курстары 

тұрғын үй 

құқығының 

пайда болуы 

және қызмет 

етуі жайлы 

мағлұмат 

беруге 

арналған. 

9 Келісім-шарт 

құқығының өзекті 

мәселелері 

5 Келісім-шарт 

құқығы пәнін 

оқытудың 

мақсаты – терең 

теориялық білім 

және ол білімді 

тәжірибеде 

дұрыс қолдана 

білу. 

Бұлпәндіоқуқоғамныңшарттыққатынастарыныңба

стыөзегіболыптабылады. Қоғамдық шарттық 

қатынастар дегеніміз азаматтар мен мекемелер 

қолданатын барлық азаматтық құқықтық шарттар 

болып табылады. Шарт – ұзақ тарихы бар 

құқықтық конструкция, адамдарар асындағы түрлі 

қарым-қатынас екі жақтан да келісілген түрлі 

формалардың пайда болуынан емес жаңа қарым-

қатынас үлгісінің пайда болуына әкеліп соғады. 

Осындай үлгілердің түрі болып келісім-шарт 

болып табылады. Пәннің оқытылу мақсаты болып 

бұл пәннің құқықтық табиғаты, оның басқа 

мемлекеттік-құқықтық пәндері арасындағы орны, 

басқа құқықтық жүйедегі қолданысы болып 
табылады 

Аталған пәнді оқытудың міндеттері шарттың 

өзгертілуі мен тоқтатылуының тәртібін зерттеу, 

оның заңсыз болып табылуы, мазмұнының бүгінгі 

күн талабына сай келуі және шарттық құқықтың 

түсінігінің қалыптасуы болып табылады. 

Курс нәтижесінде студенттер 

саланың мазмұны мен 

танысуға, бұл салада алынған 

білімдерді пайдалануға, 

келісім-шарт құқығы 

нормаларын дұрыс қолдануды 

үйренуге міндетті 

Бұл пәнді оқу 

барысында 

мына пәндердің 

білімі қажет 

болады: 

«Азаматтық 

құқық», 

«Азаматтық 

ісжүргізу». 

Бұл пәнді 

меңгергенне

нкейін 

келесі 

пәндер 

меңгеріледі.: 

«Мемлекет 

және құқық 

теориясы» 

«Азаматтық 

құқық», 

«Азаматтық 

іс жүргізу», 

«ҚР-дағы 
нотариат», 

«Халықаралық 

жеке құқық». 

 

10 Қылмыстық және 
қылмыстық іс жүргізу 

заңнамасын 

қолданудың теориясы 

мен тәжірибесі 

5 Жұмыс 
бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

 

Пән бойынша қылмыстық құқық ғылымының 
пәндерінің негіздерін оқыту көзделеді. 

салаларының негізгі ұғымдарын, принциптерін, 

негізгі институттарын, өзара салыстырмалы 

тарихи ерекшеліктерін, шетелдік заңнамаларда 

реттелу ерекшеліктерін, сонымен қатар 

перспективаларыын оқытуды көздейді.  

Пән бойынша білім алу және 
әдет қалыптастыру 

Қылмыстық құқық 
Қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

Криминология 

 

Қылмыстық 
құқықтық 

заңнамаларды 

қолданудың 

теориялық 

және 

практикалық 

мәселелері 

11 Шетелдердің 

қылмыстық құқығы 
5 Жұмыс 

бағдарламасы 

Пән бойынша әлемнің алдынғы қатарлы елдерінің 

қылмыстық құқығының қазіргі жағдайы мен 

Пән бойынша білім алу және 

әдет қалыптастыру 

1Криминология 
2. Конфликтология 

1. Заңтану 

психологиясы 
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бойынша білім 

игеру 
үрдістері, шет мемлекеттердің қылмыстық 
құқығының қайнар көздері, қылмыстың ұғымы, 

оның негізгі белгілері, 

түрлері,  қылмыс жасаудың сатылары,  

жазаның ұғымы,  мақсаттары,  түрлері оқытылады. 

3. Әлеуметтану 
құқығы 

4. Құқықтық 

статистика 

Қылмыстылық
тың алдын алу 

арнайы курсы 

12 Халықаралық 

қылмыстық құқық 
5 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 
игеру 

Саясаттық, экономикалық, құқықтық, техникалық, 

биологиялық және басқа да құбылыстардың 

күшейтілген түрде жаһандануы шартында ресми 
органдар халықаралық құқықтық нормаларға көп 

көңіл бөлуде. Соңғысы, бір жағынан, өсіп жатқан 

негативті іс жүргізуді, оның ішінде қылмыстық, 

ұстап тұруымен туындаған, екінші жағынан, 

өзімен өзі дамып келе жатқан іс жүргізулерді 

дұрыс бағытқа қою. 

Сондықтан да бұл шарттарда «Халықаралық 

қылмыстық құқық» пәнін оқу заңгерге аса қажетті. 

Пән бойынша білім алу және 

әдет қалыптастыру 

Осы курс 

басталмас бұрын 

студенттердің 
бакалавр 

дәрежесін алғанда 

оқыған құқықтық 

және тарихи 

білімдері қажет 

және «Қылмыстық 

құқық», 

«Халықаралық 

құқық» пәндерінен 

игерілген білімдері 

де артық етпейді. 

Бұл пәнді 

оқығаннан 

кейін 
«Халықаралық 

қылмыстық 

құқыған» алған 

білім келесі 

пәндерді 

оқығанда 

қолданылады«

Халықаралық 

терроризмге 

қарсы күрес 

мәселелері», 

«Ұйымдастыры

лған 

қылмыстылыққ

а қарсы күрес 

мәселелері», 

сонымен бірге 
дипломдық 

жұмыс жазу 

барысында да 

қажеті бар. 

13 Қылмыстарды 

саралаудың ғылыми 

негіздері 

5 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 
игеру 

 

Пәнді оқыту барысында кез келген ғылыми 

зерттеулер жүргізу методикасы оқытылады. 

Ғылыми зерттеу жұмысының жалпы ұғымдары 
мен тәртібі, диссертациялық жұмысты жазудың 

кезеңдері, зерттеу  тақырыбының өзектілігі, 

зерттеудің объектісі және пәні, жұмыстың 

мақсаты,  зерттеудің міндеттері және әдістері,  

қорғауға шығарылатын негізгі түйіндер,  

жұмыстың ғылыми жаңалығы,  жұмыстың 

тәжірибелік маңызы, зерттеу жұмысының сыннан 

өтуі, жарияланымдар, диссертацияның көлемі мен 

құрылымы т.б. мәселелер үйретіледі. 

Ғылыми зерттеулер жүргізу 

барысында қолданылатын 

тәсілдер мен құралдарды 
зерттеу. Нәтижесінде ғылыми 

зерттеулер жазу үшін 

практикалық ұсыныстар, 

тұжырымдар анықталады. 

Мемлекет және 

құқық теориясы 
Қазақстан тарихы 
Философия 
ҚР 

конституциялық 

құқық 
Қазіргі құқықтық 

жүйелер 

1.Соттық 

риторика 
2.Профессиона
лдық этика  



 
«Болашақ» академиясы 

Сапа менеджмент жүйесі 

Элективтік пәндер каталогы 

7М04201 – «Құқықтану» 

 

СМЖ ҰС 1.09-2018 

Ф. 1.09-03 

26.12.2018 

12 беттің 7 беті 

 
14 Экономикалық қызмет 

аясындағы 

қылмыстарды саралау 

мәселелері 

5 Жұмыс 
бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 
 

Пәнді оқыту барысында кез келген ғылыми 
зерттеулер жүргізу методикасы оқытылады. 

Ғылыми зерттеу жұмысының жалпы ұғымдары 

мен тәртібі, диссертациялық жұмысты жазудың 

кезеңдері, зерттеу  тақырыбының өзектілігі, 

зерттеудің объектісі және пәні, жұмыстың 

мақсаты,  зерттеудің міндеттері және әдістері,  

қорғауға шығарылатын негізгі түйіндер,  

жұмыстың ғылыми жаңалығы,  жұмыстың 

тәжірибелік маңызы, зерттеу жұмысының сыннан 

өтуі, жарияланымдар, диссертацияның көлемі мен 

құрылымы т.б. мәселелер үйретіледі. 

Ғылыми зерттеулер жүргізу 
барысында қолданылатын 

тәсілдер мен құралдарды 

зерттеу. Нәтижесінде ғылыми 

зерттеулер жазу үшін 

практикалық ұсыныстар, 

тұжырымдар анықталады. 

Мемлекет және 
құқық теориясы 
Қазақстан тарихы 
Философия 
ҚР 

конституциялық 

құқық 
Қазіргі құқықтық 

жүйелер 

1.Соттық 
риторика 
2.Профессиона

лдық этика  

15 Сыбайлас жемқорлық 

қылмыстарын саралау 

мәселелері 

5 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 
 

Пәнді оқыту барысында кез келген ғылыми 

зерттеулер жүргізу методикасы оқытылады. 

Ғылыми зерттеу жұмысының жалпы ұғымдары 

мен тәртібі, диссертациялық жұмысты жазудың 

кезеңдері, зерттеу  тақырыбының өзектілігі, 

зерттеудің объектісі және пәні, жұмыстың 

мақсаты,  зерттеудің міндеттері және әдістері,  

қорғауға шығарылатын негізгі түйіндер,  

жұмыстың ғылыми жаңалығы,  жұмыстың 

тәжірибелік маңызы, зерттеу жұмысының сыннан 

өтуі, жарияланымдар, диссертацияның көлемі мен 

құрылымы т.б. мәселелер үйретіледі. 

Ғылыми зерттеулер жүргізу 

барысында қолданылатын 

тәсілдер мен құралдарды 

зерттеу. Нәтижесінде ғылыми 

зерттеулер жазу үшін 

практикалық ұсыныстар, 

тұжырымдар анықталады. 

Мемлекет және 

құқық теориясы 
Қазақстан тарихы 
Философия 
ҚР 

конституциялық 

құқық 
Қазіргі құқықтық 

жүйелер 

1.Соттық 

риторика 
2.Профессиона

лдық этика  

16 ҚР қазіргі кезеңдегі 

мемлекеттік басқару 

және мемлекеттік 

қызметтің мәселелері 

6 Магистранттарға 

мемлекеттік 

қызмет пен 

мемлекеттік 

басқаруды 

ұйымдастыру, 

оларды дамыту 

мен жетілдіру, 
сондай-ақ, 

мемлекеттік 

қызмет және 

мемлекеттік 

басқару 

саласында 

құқыққолдану 

бойынша білім 

беру 

Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқару 

мемлекеттік саясаттың мақсаттарына жетудің 

стратегиялық звеносы болып табылады. 

Республикада құқықтық мемлекеттің 

стандарттарына сәйкес келетін мемлекеттік билік 

жүйесінің қалыптасуы мемлекеттік қызмет 

институтының дамуына байланысты. Қазақстан 

Республикасы Президентінің «Қазақстан - 2010» 
атты Қазақстан халқына жолдауында ұзақ мерзімді 

басымдылықтардардың бірі ретінде кәсіби 

мемлекет құру, ал оның мақсаты ретінде ісіне адал 

әрі біздің басты мақсаттарымызға қол жеткізуде 

халықтың өкілдері болуға қабілетті Қазақстанның 

мемлекеттік қызметшілерінің ықпалды және осы 

заманғы корпусын жасақтау аталғаны кездейсоқ 

емес. Қазіргі кезде Қазақстанда мемлекеттік 

қызметті реформалау басым бағыттардың бірі 

Пән бойынша білім алу және 

әдет қалыптастыру 

Курсты ойдағыдай 

оқып үйрену үшін 

мемлекет және 

құқық теориясы, 

конститциялық 

құқық, 

мемлекеттік 

басқару 
курстарының 

материалдарын 

жақсы білу қажет. 
 

Қазақстан 

Республикасын

ың мемлекеттік 

қызметі мен 

мемлекеттік 

басқару 

саласына 

байланысты 
басқа да 

пәндер. 
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магистранттерді 

мемлекеттік 

қызметте жұмыс 

істеуге даярлау. 

болып табылады. 

 

17 Құқыққорғау 

қызметінің тиімділігі 
6 Магистранттарға 

құқыққорғау 

органдары 

қызметінің 
ерекшеліктерін, 

функциялары 

мен әрбір 

құқыққорғау 

органдарының 

ролін, негізгі 

міндеттерін 

практикада 

қолдану 

бойынша білім 

беру мен 

құқыққорғау 

органдарында 

жұмыс істеуге 

әзірлеу 

Құқық қорғау органдарының қызметінің 

тиімділігін арттыру,  олардың әрекетінің негізгі 

бағыттары, сот прокуратура, алдын-ала тергеуді, 

анықтауды жедел-іздестіру әрекеттерін жүзеге 
асыратын органдар, соттарды қамтамасыз етуді 

жүзеге асыратын органдар, сондай-ақ әділет 

органдары, адвокатура, нотариат органдарының 

құқықтық жағдайы, құрамы, құрылымы, 

міндеттері, қызметтері, құзіреті табылады. 

Магистранттадың жүйелі 

түрде ойлауын, ғылының 

практикалық мәселелерді 

шешудегі ролін түсінуіне 
ықпал ету, теориялық 

білімдерді бекіту, өмірлік 

жағдайда практикалық түйінді 

мәселелерді шешу мен жедел 

шешім қабылдауды үйренуі 

тиіс.  

1 Криминология 

2Конфликтология 

3 Әлеуметтану 

құқығы 
4 Құқықтық 

статистика 

1.Заңтану 

психологиясы 

2.Қылмыстылы

қтың алдын 
алу арнайы 

курсы 

18 ҚР Прокурорлық 

қадағалаудың 

проблемалары 

6 Магистранттарға 

құқыққорғау 

органдары 

қызметінің 

ерекшеліктерін, 

функциялары 

мен әрбір 

құқыққорғау 

органдарының 
ролін, негізгі 

міндеттерін 

практикада 

қолдану 

бойынша білім 

беру мен 

құқыққорғау 

органдарында 

жұмыс істеуге 

Предварительное расследование представляет 

собой урегулированную нормами уголовно- 

процессуального права деятельность 

уполномоченных государственных органов и 

должностных лиц по собиранию, проверке и 

оценке доказательств в целях раскрытия 

преступлений, привлечения лиц, их совершивших, 

к уголовной ответственности, обеспечения 

возмещения вреда, причиненного в результате 
совершенного преступления. 

Магистранттадың жүйелі 

түрде ойлауын, ғылының 

практикалық мәселелерді 

шешудегі ролін түсінуіне 

ықпал ету, теориялық 

білімдерді бекіту, өмірлік 

жағдайда практикалық түйінді 

мәселелерді шешу мен жедел 

шешім қабылдауды үйренуі 
тиіс.  

1.Криминология 

2.Конфликтология 

3.Әлеуметтану 

құқығы 

4.Құқықтық 

статистика 

1.Заңтану 

психологиясы 

2.Қылмыстылы

қтың алдын алу 

арнайы курсы 
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әзірлеу 

2 курс 

19 Әкімшілік және 

әкімшілік іс жүргізу 

заңнамасының 

теориясы мен 

практикасы 

5 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

Пән бойынша сыбайлас жемқорлық 

қылмыстардың ұғымы,  сыбайлас жемқорлық 

қылмыстарды тергеудің ерекшеліктері, 
Сыбайлас жемқорлық қылмыстарды тергейтін 

органдардың қылмыстық іс жүргізу құқықтары 

мен міндеттері оқытылады. 

Пән бойынша білім алу және 

әдет қалыптастыру 
1.Криминология 
2.Конфликтология 
3.Әлеуметтану 

құқығы 
4.Құқықтық 

статистика 

2.Қылмыстылы

қтың алдын алу 

арнайы курсы 

20 Әкімшілік жауаптылық 

институтының 

құқықтық 

процессуалдық 

ерекшеліктері 

5 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

ҚР Қылмыстық кодексінің Ерекше бөлімінде 

көзделген қылмыстардың жекелеген түрлерін: 

меншікке қарсы, адамның өмірі мен денсаулығына 

қарсы, мемлекеттің конституциялық 

біртұтастығына қарсы, халықаралық сипаттағы 

қылмыстарды, экономика саласындағы 

қылмыстарды, сыбайлас жемқорлық қылмыстарын 

тергеу ерекшеліктерін, тергеу жүргізу органдары 

мен те  ргеу субъектілерін, процесс 

қатысушыларының құқықтық мәртебесінің 

ерекшеліктерін оқытады. 

Пән бойынша білім алу және 

әдет қалыптастыру 

1.Криминология 

2.Конфликтология 

3.Әлеуметтану 

құқығы 

4.Құқықтық 

статистика 

1.Заңтану 

психологиясы 

2.Қылмыстылы

қтың алдын алу 

арнайы курсы 

21 Әкімшілік құқық 

бұзушылық істері 

бойынша өндірістің 

теориялық және 

практикалық 

мәселелері 

5 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

Пән бойынша сыбайлас жемқорлық 

қылмыстардың ұғымы,  сыбайлас жемқорлық 

қылмыстарды тергеудің ерекшеліктері, 

Сыбайлас жемқорлық қылмыстарды тергейтін 

органдардың қылмыстық іс жүргізу құқықтары 

мен міндеттері оқытылады. 

Пән бойынша білім алу және 

әдет қалыптастыру 

1.Криминология 

2.Конфликтология 

3.Әлеуметтану 

құқығы 

4.Құқықтық 

статистика 

психологиясы 

2.Қылмыстылы

қтың алдын алу 

арнайы курсы 

22 Салыстырмалы 

қылмыстық құқығы  

 

4 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

Пән бойынша әлемнің алдынғы қатарлы елдерінің 

қылмыстық құқығының қазіргі жағдайы мен 

үрдістері, шет мемлекеттердің қылмыстық 

құқығының қайнар көздері, қылмыстың ұғымы, 

оның негізгі белгілері, 

түрлері,  қылмыс жасаудың сатылары,  

жазаның ұғымы,  мақсаттары,  түрлері оқытылады. 

Пән бойынша білім алу және 

әдет қалыптастыру 

1.Криминология 
Конфликтология 

Әлеуметтану 

құқығы 

Құқықтық 

статистик 

Заңтану 

психологиясы 

Қылмыстылық

тың алдын алу 

арнайы курсы 

23 Қылмыстық құқықтың 

өзекті мәселелері 
4 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

«Қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері» атты 

оқу-әдістемелік кешенінде пәннің қысқаша 

мазмұны, бақылау формасы, семинар, лекциялық  

сабақтардың тезис және жоспарлары, семинар 

сабақтарына дайындалу үшін әдістемелік 

нұсқаулар, СОӨЖ, СӨЖ-ның жоспарлары, өзін-өзі 

бақылауға арналған тесттік тапсырмалар 

көрсетілген. 

Пән бойынша білім алу және 

әдет қалыптастыру 

1.Криминология 

2.Конфликтология 

Әлеуметтану 

құқығы 

Құқықтық 

статистика 

 

Заңтану 

психологиясы 

2Қылмыстылы

қтың алдын 

алу арнайы 

курсы 
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24 Қылмыстарды саралау 4 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

Пәнде қылмыстарды саралау түрлері, жасалған 
әрекеттің қоғамдық қауіптілік белгілерінің 

қылмыстық заң нармаларында қарастырылған 

белгілермен сәйкестілігін нақты анықтаудың 

тәртібі мен ұсынымдары талданады. Оқыту 

барысында қылмыстарды саралау теориясының 

негізгі ережелері, қылмыстарды дұрыс саралаудың 

дағдыларын қалыптастырады, қылмыстарды 

қылмысқа жатпайтын құқық бұзушылықтар мен 

аморальды теріс қылықтар шегін айыра білуді, 

қылмыстық заңнаманың кемшін тұстарын анықтай 

алуды меңгертеді. 

 

Ғылыми зерттеулер жүргізу 
барысында қолданылатын 

тәсілдер мен құралдарды 

зерттеу.  

Мемлекет және 
құқық теориясы 

Қазақстан тарихы 

Философия 

ҚР 

конституциялық 

құқық 

Қазіргі құқықтық 

жүйелер 

Құқықтың 

теориялық және 

практикалық 

мәселелерін 

меңгеру 

Қылмыстық сот 
өндірісіндегі 

қорғаудың 

өзекті 

мәселелері 

ҚР қазіргі 

кезеңдегі 

мемлекеттік 

басқару және 

мемлекеттік 

қызмет 

мәселелері 

Заң пәндерін 

оқытудың 

әдістанымы  

Магистранттың 

ғылыми зерттеу 

тәжірибесі 
Ғылыми 

тағылымдама 

25 Қылмыстық сот 

өндірісіндегі 

қорғаудың өзекті 

мәселелері 
 

 

5 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

Пән бойынша  қылмыстық іс жүргізуге 

қорғаушының қатысу тәртібі және де оның іс 

жүргізу мәртебесі,  қылмыстық іс жургізудің 

соттағы сатысында адвокаттың қызметі,  

қылмыстық іс жүргізудегі  адвокат қызметінің 
тактикалық негіздері оқытылады. 

 

Пән бойынша білім алу және 

әдет қалыптастыру 

1.Криминология 

2.Конфликтология 

3.Әлеуметтану 

құқығы 

4.Құқықтық 
статистика 

1.Заңтану 

психологиясы 

2Қылмыстылы

қтың алдын 

алу арнайы 
курсы 

26 ҚР Адвокатурасы және 

адвокаттық қызметтің 

мәселелері  

5 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

Пән бойынша адвокаттың қылмыстық іс жүргізуге 

қорғаушының атысу тәртібі және де оның іс 

жүргізу мәртебесі,  қылмыстық іс жургізудің 

соттағы сатысында адвокаттың қызметі, 

адвокатпен мемлекет қамтамасыз ету негіздері,  
қылмыстық іс жүргізудегі  адвокат қызметінің 

тактикалық негіздері оқытылады. 

 

Пән бойынша білім алу және 

әдет қалыптастыру 

1. Криминология 

2.Конфликтология 

3.Әлеуметтану 

құқығы 

4.Құқықтық 
статистика 

1.Заңтану 

психологиясы 

2.Қылмыстылы

қтың алдын 

алу арнайы 
курсы 

27 Қылмыстық процестегі 

қорғаудың өзекті 

мәселелері  

5 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 
игеру 

ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы бойынша 

процестегі қорғау қызметі, оның теориялық және 

тәжірибелік  проблемалары пән бойынша 
оқытылады.  

Пән бойынша білім алу және 

әдет қалыптастыру 

1. Криминология 

2.Конфликтология 

3.Әлеуметтану 
құқығы 

4.Құқықтық 

статистика 

1.Заңтану 

психологиясы 

2.Қылмыстылы
қтың алдын 

алу арнайы 

курсы 
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28 Міндеттемелік құқық 

теориясының өзекті 

мәселелелері 

5 Жұмыс 
бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

 

Пәнді оқыту барысында кез келген ғылыми 
зерттеулер жүргізу методикасы оқытылады. 

Ғылыми зерттеу жұмысының жалпы ұғымдары 

мен тәртібі, диссертациялық жұмысты жазудың 

кезеңдері, зерттеу  тақырыбының өзектілігі, 

зерттеудің объектісі және пәні, жұмыстың 

мақсаты,  зерттеудің міндеттері және әдістері,  

қорғауға шығарылатын негізгі түйіндер,  

жұмыстың ғылыми жаңалығы,  жұмыстың 

тәжірибелік маңызы, зерттеу жұмысының сыннан 

өтуі, жарияланымдар, диссертацияның көлемі мен 

құрылымы т.б. мәселелер үйретіледі. 

Ғылыми зерттеулер жүргізу 
барысында қолданылатын 

тәсілдер мен құралдарды 

зерттеу. Нәтижесінде ғылыми 

зерттеулер жазу үшін 

практикалық ұсыныстар, 

тұжырымдар анықталады. 

Мемлекет және 
құқық теориясы 

Қазақстан тарихы 

Философия 

ҚР 

конституциялық 

құқық 

Қазіргі құқықтық 

жүйелер 

Құқықтық талдау 

әдістанымы 

1.Соттық 
риторика 

2.Профессиона

лдық этика  

29 Азаматтық іс жүргізу 

құқығының өзекті 

мәселелері 

5 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

 

 

Азаматтық іс жүргізу құқығының өзекті 

мәселелері — азаматтық істерді сотта қараудың 

және шешудің тәртібін, сондай-ақ соттардың және 

басқа да кейбір органдардың қаулыларын орындау 

тәртібін реттейтін құқық саласы. Оның нормалары 

соттың және процестің барлық қатысушысының 

қызметін реттейді; сондай-ақ, олардың құқылары 

мен міндеттерін анықтай отырып, сот мәжілісін 

жүргізудің тәртібін лгілейді. Азаматтық іс жүргізу 

заңдарымен бірге, бұл ұғым өзімен аттасғылымды, 

әрі оқу пәнін де қамтиды. Материалдық құқық — 

құқықтық нормаларды белгілейтін заңды түсінік, 

соныңк өмегімен мемлекет қоғамдық қатынастарға 
тікелей, тура құқықтық реттеу мен ықпал етуді 

жүзеге асырады. 

Ғылыми зерттеулер жүргізу 

барысында қолданылатын 

тәсілдер мен құралдарды 

зерттеу. Нәтижесінде ғылыми 

зерттеулер жазу үшін 

практикалық ұсыныстар, 

тұжырымдар анықталады. 

Мемлекет және 

құқық теориясы 

Қазақстан тарихы 

Философия 

ҚР 

конституциялық 

құқық 

Қазіргі құқықтық 

жүйелер 

ҚР Азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

Құқықтық талдау 

әдістанымы 

Магистранттың 

ғылыми зерттеу 

тәжірибесі 

Ғылыми 

тағылымдама 

 

30 

Салық құқығының 

өзекті мәселелері 

 

5 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

 

Пән бойынша салық құқығының, салық салудың 

және де салық жүйесінің өзекті мәселелері, 

салықтардың жекелеген түрлері бойынша салық 

міндеттемесін орындаудың ерекшеліктері,  арнайы 

салық режимдерін қолданудың  теориялық және де 
тәжірибелік (қолданбалы)  мәселелері 

салықсалудың  тұжырымдамалары оқытылады. 

Ғылыми зерттеулер жүргізу 

барысында қолданылатын 

тәсілдер мен құралдарды 

зерттеу. Нәтижесінде ғылыми 

зерттеулер жазу үшін 
практикалық ұсыныстар, 

тұжырымдар анықталады. 

Мемлекет және 

құқық теориясы 

Қазақстан тарихы 

Философия 

ҚР 
конституциялық 

құқық 

Қазіргі құқықтық 

жүйелер 

Құқықтық талдау 

әдістанымы 

ҚР Салық құқығы 

Магистранттың 

ғылыми зерттеу 

тәжірибесі 

Ғылыми 

тағылымдама 
 

http://kk.wikipedia.org/wiki/Сот
http://kk.wikipedia.org/wiki/Орган
http://kk.wikipedia.org/wiki/Сот
http://kk.wikipedia.org/wiki/Ұғым
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Аттас&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Аттас&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/Материалдық_құқық
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31 Заң пәндерін оқытудың 

әдістемесі 

 

 

4 Жұмыс 
бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

 

Пән бойынша қылмыстық құқық ғылымының 
пәндерінің негіздерін оқыту көзделеді. 

салаларының негізгі ұғымдарын, принциптерін, 

негізгі институттарын, өзара салыстырмалы 

тарихи ерекшеліктерін, шетелдік заңнамаларда 

реттелу ерекшеліктерін, сонымен қатар 

перспективаларыын оқытуды көздейді.  

Пән бойынша білім алу және 
әдет қалыптастыру 

Қылмыстық құқық 
Қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

Криминология 

 

Қылмыстық 
құқықтық 

заңнамаларды 

қолданудың 

теориялық 

және 

практикалық 

мәселелері 

32 Қылмыстық-құқықтық 

пәндерді оқыту 

ерекшеліктері 

 

4 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

 

Пән бойынша қылмыстық құқық ғылымының 

пәндерінің негіздерін оқыту көзделеді. 

салаларының негізгі ұғымдарын, принциптерін, 

негізгі институттарын, өзара салыстырмалы 

тарихи ерекшеліктерін, шетелдік заңнамаларда 

реттелу ерекшеліктерін, сонымен қатар 

перспективаларыын оқытуды көздейді.  

Пән бойынша білім алу және 

әдет қалыптастыру 

Қылмыстық құқық 

Қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

Криминология 

 

Қылмыстық 

құқықтық 

заңнамаларды 

қолданудың 

теориялық 

және 

практикалық 

мәселелері 

33 Азаматтық-құқықтық 

пәндерді оқыту 

ерекшеліктері 

4 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

 

Азаматтық құқықтағы өзекті проблемаларды 

зерттеу үшін әдіс тәсілдер, оларды ғылыми 

тұрғыда негізделе отырып зерттеліп оқытылады.  

Пән бойынша білім алу және 

әдет қалыптастыру 

Азаматтық құқық 

Азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

Азаматтық  

құқықтық 

заңнамаларды 

қолданудың 

теориялық 

және 

практикалық 

мәселелері 

 

 


