
 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
«Bolashaq» академиясы 

 

 
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
7М04201 – «Құқықтану» 

  
 

 

 

 

 

 

Қарағанды, 2019 

  



 
«Bolashaq» академиясы 

Сапа менеджмент жүйесі 
Білім беру бағдарламасы 

СМЖ БББ-2019 
Күні: 29.08.2019 

17 беттің 2 беті 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

«Bolashaq» академиясы 

 

 
 

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

7М04201 – «Құқықтану»  
Оқыту деңгейі: магистратура  

Берілетін дәреже: 7М04201  – «Құқықтану» білім беру бағдарламаcы бойынша «құқық магистрі» 

Бейіндік бағыт 

Біліктілік деңгейі 7 ҰБШ бойынша 
Заң пәндері кафедрасы 

 

 

 

Қарағанды, 2019  



 
«Bolashaq» академиясы 

Сапа менеджмент жүйесі 
Білім беру бағдарламасы 

СМЖ БББ-2019 
Күні: 29.08.2019 

17 беттің 3 беті 

 

Құрастырушылар – Академиялық комитет: 

- Арыстанбеков Марат Акытович - з.ғ.д., заң пәндері кафедрасының профессоры;  

-Хан Александр Леонидович – з.ғ.к., заң пәндері кафедрасының профессоры; 

-Абдижами Айтуган Жумахметовна – з.ғ.к., заң пәндері кафедрасының доценті; 

- Оспанова Гульнар Слямжановна – з.ғ.к., заң пәндері кафедрасының доценті; 

- Мухатаев Муратбек Мейрамович – «Атамекен» ҰКП заңгері; 

- Хабаров Ерқанат Әбдікәрімұлы- МЮ-18-2 тобының магистранты, 2 курс. 

 

Білім беру бағдарламасы заң пәндері кафедрасының отырысында талқыланды 2019 ж. «07» маусым, № 11-хаттама. 

 

Білім беру бағдарламасы Оқу-әдістемелік кеңесте бекітілген 2019 ж. «25» маусым, № 11-хаттама. 

Білім беру бағдарламасы сарапталды: 

1. Қарағанды облыстық «Атамекен» аймақтық кәсіпкерлер палатасы; 

2. Қарағанды облыстық адвокаттар коллегиясы; 

3. Қарағанды облыстық соты.  

 

7М04201 – «Құқықтану» білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 

бұйрығымен бекітілген МЖБС сәйкес әзірленген, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 

бұйрығымен бекітілген Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесіне сәйкес әзірленді.  
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1 Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 
 

Білім беру бағдарламасының мақсаты «7М04201-Құқықтану» мамандығының білім беру бағдарламасының мақсаты - өзінің теориялық 

және практикалық білімінің арқасында, өз бетінше және жауапкершілікпен қорғауға және 

құқықтық салада туындайтын мемлекеттің, жеке және заңды тұлғалардың заңды құқықтары мен 

мүдделерін қорғауға кепілдік бере алатын білікті маман даярлау және бітіру. , қылмыстың алдын 

алу, азаматтық пен патриотизмге тәрбиелеу, мемлекеттік рәміздерді құрметтеу, конституциялық 

емес және қоғамға қарсы төзбеушілік, заң үстемдігін, құқықтық сауаттылығы жоғары деңгейде 

қалыптастыру мен дамытуға және халықтың құқықтық мәдениетін нығайту 

 

Білім беру бағдарламасы бойынша кадр даярлау бағытының картасы 
Білім беру саласының коды мен атауы 7М042-бизнес, басқару және құқық 
Даярлау бағытының коды мен атауы 7М042-Құқық 

Білім беру бағдарламасының коды мен 

атауы 
7М04201  – «Құқықтану» 

Бітірушінің біліктілік сипаты 

Берілетін дәреже 7М04201 - «Құқықтану» білім беру бағдарламасы бойынша «құқық магистрі»  

Маман лауазымдарының тізбесі Бейіндік магистратура бағдарламасы бойынша оқуды аяқтағаннан кейін түлектердің мемлекеттік 

және жеке меншік мекемелерде жұмыс істеуге мүмкіндігі бар 

Кәсіби қызмет саласы Құқықтық нормаларды әзірлеу және енгізу; құқық тәртібі; құқықтық оқыту және тәрбие. 

Кәсіби қызмет объектісі Магистрлердің кәсіби қызметінің объектілері құқықтық нормаларды жүзеге асыру, құқықтық 

тәртіпті қамтамасыз ету саласындағы қоғамдық қатынастар болып табылады. 

Кәсіби қызмет функциясы 7M042-Құқықтану білім беру бағдарламасы бойынша құқық магистрінің кәсіби қызметіне мына 

функциялар кіреді: 

нормативті-құқықтық қызмет:  

- нормативтік-құқықтық актілерді дайындауға қатысу; 

құқық қорғау қызметі:  

- қызметтік міндеттері шеңберіндегі шешімдерді негіздеу және қабылдау, сондай-ақ құқықтық 

нормаларды орындаумен байланысты іс-әрекеттер жасау;  

-құқықтық құжаттар әзірлеу; 
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құқық қолдану қызметі:  

- заңдылықты, құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету;  

- қоғамдық тәртіпті сақтау; 

- құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу, анықтау, ашу және тергеу; жеке, мемлекеттік, 

муниципалдық және басқа меншік нысандарын қорғау;  

сараптамалық-кеңес беру қызметі: 

- құқықтық мәселелер бойынша кеңес беру; 

- құжаттарға құқықтық сараптаманы жүзеге асыру;  

педагогикалық қызмет:  

- құқықтық пәндерді оқыту;  

-құқықтық тәрбиелеуді жүзеге асыру. 

Кәсіби қызмет түрлері 

 

 

«7M042-Құқықтану» білім беру бағдарламасы бойынша білім алушы мына кәсіби қызмет 

түрлеріне дайындалады: норма шығарушылық; құқық қорғау; сараптамалық-кеңестік; 

педагогикалық (колледждерде, мектептерде құқықтық пәндерді оқыту). 
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2 Құзіреттілік картасы 

Кодтар 

 
Жалпы құзіреттілік 

Кодтар 

 
Оқыту нәтижесі 

 

ЖҚ1 
Құзіретті болу : 

ақпаратты қабылдау, жалпылау, талдау, мақсат қою 

және оған жетудің жолдарын таңдау дағдыларына ие; 

ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық, ақылға 

қонымды және нақты жасай білу; 

 

 

 ОН1 
бакалаврдың білім деңгейіне негізделген білімі мен 

түсінігін көрсету, сонымен қатар алдыңғы білім базасын 

кеңейту және / немесе нығайту; 

-эмпирикалық құқықтық зерттеулер контекстінде 

идеяларды алға жылжыту және/немесе қолдану кезінде 

өзіндік ерекшелігінің негізін немесе мүмкіндігін құру; 

жаңа немесе беймәлім ортадағы мәселелерді шешу үшін 

өз білімі мен тәжірибесін құқықтық эксперимент, заң 

ғылымының әдіснамасы және заң ғылымының қолданбалы 

мәселелерін шешу саласына қатысты қолдана алады; 

 

ЖҚ2   
Құзіретті болу: 

өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну; кәсіби этикалық өзін-өзі 

танудың жеткілікті деңгейін қалыптастыруда; 

әлеуметтік және кәсіби мәселелерді шешуде әлеуметтік, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдардың 

негізгі принциптері мен әдістерін қолдану дағдылары 

болуында; 

 

 ОН2 
 

 

 

 

 

 

- толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде білім мен 

пайымдауларды интеграциялау қабілетіне ие, бұл заңгер-

құқықтанушының осы білімді және пайымдауды 

қолданудағы әлеуметтік және этикалық жауапкершілігін 

түсінетіндігін көрсетеді; 

- өз нәтижелерін, сондай-ақ олардың негізгі білімдері мен 

ғылыми гипотезаларын мамандар мен маман емес 

аудиторияға нақты және нақты жеткізеді; 

- тәуелсіздік пен өзін-өзі басқарудың жоғары деңгейімен 

әрі қарай оқуға мүмкіндік беретін заң ғылымының оқыту 

дағдылары мен әдістеріне ие болу. 

 Кәсіби құзіреті  Оқыту нәтижелері 

КҚ3 Құзіретті болу: 

құқықтанудағы іргелі білімдерді, оның категориялары 

мен құқықты қолдану мен дамыту заңдылықтарын 

ОН3 - өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыруға сәйкес 

гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық пәндер 

саласындағы қажетті терең білімге ие; 
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зерттеу мен сипаттау әдістерін қолдану кезінде. -әр түрлі құбылыстар мен процестерді ғылыми талдау және 

болжау негіздеріне ие, олардың сапалық және сандық 

анализін қалай жүргізуді біледі, әлеуметтік зерттеулердің 

мақсаттарын анықтай алады және зерттелген ғылым 

әдістерін оларды жүзеге асыру үшін қолдана алады, 

пәнаралық жобалар бойынша жұмыс істеуге дайын; 

Алынған білімді қисынды түрде құрастырады, алған 

білімдерін іс жүзінде қолдана білуін көрсетеді, сыни 

талдау, құқықтық әдісті, нормативтік құқықтық актілерді 

түсіндіру және қолдану әдістерін түсінеді және қолданады 

КҚ4 Құзіретті болу: 

күштер мен құралдарды шоғырландыруда, кәсіби 

мәселелерді шешуде, ұйымдастырушылық және 

басқару шешімдерін жоспарлауда және әзірлеуде 

ОН4 - қажетті құқықтық ақпаратты алудың оңтайлы жолдарын 

табады және оны заманауи технологияларды қолдана 

отырып өңдей алады; 

нәтижелер сапасына сараптама жүргізеді;  

-фактілер мен жағдайларды заңды түрде дұрыс анықтайды; 

-құқықтық сипаттағы құжаттарды әзірлейді, нормативтік 

құқықтық актілерге және басқа құжаттарға құқықтық 

сараптама жүргізеді; 

КҚ5 Құзіретті болу: 

нормативтік құқықтық актілердің жобаларына, оның 

ішінде сыбайлас жемқорлыққа жағдай жасауға ықпал 

ететін ережелерді анықтау мақсатында құқықтық 

сараптама жүргізу кезінде; 

 

ОН5 -білікті заңдық пікірлер мен кеңестер береді;  

-заңға сәйкес қатаң түрде заңды шешімдер қабылдайды 

және басқа да заңды әрекеттерді орындайды;  

-құқық бұзушылық фактілерін ашады және анықтайды, 

кінәлілердің жауаптылығы мен жазасын анықтайды;  

-бұзылған құқықтарды қалпына келтіру үшін қажетті 

шараларды қабылдайды. 

КҚ6 Құзіретті болу: - 

Құқық нормалары үстемдігін түсіндіруде және оларды 

іс жүзінде қолдануда. 

ОН6 -алған білімдерін іс жүзінде қолдана білу; 

- жаңа білімді нақты ұсыныстарға аудара білу; 

- өз бетінше біліктілігін арттыруға, білімін толықтыруға 

және жаңа дағдыларға ие болуға; 

- қажетті ақпаратты жинау және өңдеу, оны сыни тұрғыдан 
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талдау және қорытындылар мен жалпылама тұжырымдар 

жасау; 

- мәселелерді шешудің оңтайлы шешімдерін табу және 

кәсіби қызметтегі міндеттерді орындауға байланысты 

шешімдер қабылдау. 
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3 Пәндер туралы мәлімет 

№ Цикл 

 

Пәндер атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз) 

Кредитт

ер 

көлемі 

Оқыту 

нәтижелері  

1 БП/ЖК 

Шет тілі (кәсіби) 

Заң саласында қолданылатын шет тілінің терминдері, ұғымдары 

қарастырылады. Шет тілінде заңдық құжаттарды жасау тәсілдері 

оқытылады. Сондай-ақ, қажетті мөлшерде грамматикалық ережелер 

үйретіледі. 

2 ЖҚ1\ОН1 

2 БП/ЖК Менеджмент Басқару менеджментінің тиімді әдіс-тәсілдері қарастырылаы. 

Нарықтық экономика жағдайындағы мемлекеттік басқарудың 

ерекшеліктері, мемлекеттік басқарудың нысандары оларды қолдану 

ерекшеліктері қарастырылады. 

2 КҚ1\ОН1 

3 БП/ЖК Басқару 

психологиясы 

Психология ілімінің негізгі түсініктері және терминдері 

қарастырылады. Заңгер үшін қажетті мөлшерде психологиялық 

сауланама жүргізу әдіс-тәсілдері үйретіледі. Психологиялық 

ауытқушылықтардың негізгі түрлері және белгілерімен танысу 

жүргізіледі. 

2 КҚ2\ОН2 

4 ОҚТ Магистрлік жобаны 

орындауды қоса 

есептегенде 

магистранттың 

тәжірибелік-зерттеу 

жұмысы 

Магистрлік жобаны жазу үшін қажетті жұмыстар атқарылады. 

Қажетті әдебиеттер тізімімен танысу, ақпараттар және статистикалық 

мәсліметтерді жинау жұмысы жүргізіледі. Магистрлік жоба бойынша 

жұмыс жоспары құрылады және атқарылған жұмыс барысы бойынша 

ғылыми жетекшіден консультациялар алынады. Ғылыми зерттеу 

жұмысының жалпы ұғымдары мен тәртібі, жоба жұмысын жазудың 

кезеңдері, зерттеу  тақырыбының өзектілігі, зерттеудің объектісі 

және пәні, жұмыстың мақсаты,  зерттеудің міндеттері және әдістері,  

қорғауға шығарылатын негізгі тұжырымдар, жұмыстың ғылыми 

жаңалығы,  жұмыстың тәжірибелік маңызы, зерттеу жұмысының 

сыннан өтуі, жарияланымдар, жобаның көлемі мен құрылымы т.б. 

мәселелер үйретіледі. 

13 КҚ3\ОН3 

5 БП/ТК Қылмыстарды Пән қоғамға қауіпті нақты әрекетті қылмыстық-құқықтық тұрғыдан 4 ЖҚ2\ОН2 
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саралаудың ғылыми 

негіздері 

бағалаудың, басқаша айтқанда қылмысты саралаудың ғылыми 

негізделген аспектілерін зерттейді. Қылмысты саралау қоғамға 

қауіпті жасалған әрекеттің белгілері мен қылмыстық заңнаманың 

нормаларында қарастырылатын белгілерінің арасындағы 

сәйкестілікті анықтайды. Оқыту барысында қылмысты саралау 

теориясының негізгі ережелері беріліп, қылмыстық дұрыс 

саралаудың дағдыларын, қылмысты қылмысқа жатпайтын құқық 

бұзушылықтар мен аморальды теріс қылықтар шегін айыра білуді, 

қылмыстық заңнаманың кемшін тұстарын анықтай алуды, 

қылмыстық-құқық нормалары мен құқық коллизияларының 

бәсекелестігін, қылмысты саралау барысында туындайтын 

мәселелерді шешу жолдарын анықтау дағдыларын қалыптастырады. 
  

Экономикалық 

қызмет саласындағы 

қылмыстарды 

саралау мәселесі 

Пән экономикалық қылмыстарды саралау ерекшеліктерін, 

экономикалық қылмыстарды дұрыс саралауда туындайтын 

қиындықтар мен оларды шешу жолдарын анықтайды. Оқыту 

барысында қылмысты саралау теориясының негізгі ережелері беріліп, 

экономикалық қылмыстарды дұрыс саралаудың дағдыларын, 

экономикалық қылмыстарды қылмысқа жатпайтын құқық 

бұзушылықтар мен аморальды теріс қылықтардан айыра білуді, 

қылмыстық заңнаманың кемшін тұстарын анықтай алуды, 

қылмыстық-құқық нормалары мен құқық коллизияларының 

бәсекелестігін, экономикалық қылмысты саралау барысында 

туындайтын мәселелерді шешу жолдарын анықтау дағдыларын 

қалыптастырады. 

4 ЖҚ2\ОН2 

  
Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

қылмыстарды 

саралау мәселесі 

Пәнде сыбайлас жемқорлық қылмыстарын саралау ерекшеліктері 

оқытылады, сыбайлас жемқорлық қылмыстарын дұрыс саралауда 

туындайтын қиындықтар мен оларды  шешу жолдары анықталады. 

Оқыту барысында қылмысты саралау теориясының негізгі ережелері 

беріліп, сыбайлас жемқорлық қылмыстарын дұрыс саралаудың 

4 ЖҚ2\ОН2 
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дағдыларын, сыбайлас жемқорлық қылмыстарын қылмысқа 

жатпайтын құқық бұзушылықтар мен аморальды теріс қылықтардан 

айыра білуді, қылмыстық заңнаманың кемшін тұстарын анықтай 

алуды, қылмыстық-құқық нормалары мен құқық коллизияларының 

бәсекелестігін, сыбайлас жемқорлық қылмыстарын саралау 

барысында туындайтын мәселелерді шешу жолдарын анықтау 

дағдыларын қалыптастырады. 
6 КП/ЖК Құқықтық талдаудың 

әдіснамасы 

Пән ғылыми қызметтің әдістері мен процедураларын оқытады. 

Соның ішінде жалпы ұғымдары, құқықтық талдау жасаудың 

ерекшелігі мен тәртібі қарастырылады. Құқықтық қызмет аясында 

қолданылатын белгілі бір әдіс-тәсілдер мен операциялар жүйесі 

анықталады. Құқықтық білімнің құрылымы мен дамуы, құқықтық 

талдаудың құралдары мен әдістерін, нәтижелерді негіздеу тәсілдерін, 

білімнің тәжірибеде жүзеге асуының механизмдері мен нысандарын 

зерттейді. Заң ғылымы үшін танымның формальды-логикалық және 

жалпығылымилық әдістерінің ерекше маңызы бар. Сондай-ақ 

жалпығылымилық таным деңгейінде жүйелік әдіс, анализ және 

синтез, индукция мен дедукция, тарихи әдіс, функционалды, 

герменевтикалық, синергетикалық және тағы басқа дәстүрлі тану 

әдістері қолданылады. Бұлар философиялық әдіс секілді бүкіл 

ғылыми танымды қамтымайды, тек олардың жеке сатыларында 

қолданылады.  

2 КҚ4\ОН4 

7 КП/ТК Қылмыстық сот 

өндірісіндегі 

қорғаудың 

теориялық және 

қолданбалы 

мәселелері 

Пәнде қылмыстық процесте қорғауды ұйымдастырудың 

жалпытеориялық және қолданбалы мәселелері, оны жүзеге асырудың 

тәртібі, тактикасы мен стратегиясы оқытылады. Ерекше назар 

адвокатура секілді әлеуметтік-құқықтық институтқа бөлінеді. Оның 

негізгі проблемалары анықталады. Қылмыстық процесте азаматтарға 

білікті заң көмегін жүзеге асыратын қорғаушының нақты мәртебесі 

анықталады. Сондай-ақ қылмыстық процестегі қорғаушының 

5 КҚ5\ОН5 



 
«Bolashaq» академиясы 

Сапа менеджмент жүйесі 
Білім беру бағдарламасы 

СМЖ БББ-2019 
Күні: 29.08.2019 

17 беттің 12 беті 

 

тараптар арасындағы тәуелсіз, даралық процессуалдық жағдайы, 

қызметінің сипаты, адвокаттың орны, қорғалушы алдындағы оның 

рөлі секілді мәселелер зерделенеді. 

  ҚР адвокаттық 

қызмет пен 

адвокатураның 

мәселелері 

Пәнде қылмыстық процестегі қорғаушының қатысуы мен 

процессуалдық мәртебесі аспектілерінің мәселелері, қылмыстық 

процестің сот сатыларындағы адвокаттың қызметі, қылмыстық 

процестегі адвокат қызметінің тактикалық негіздері оқытылады. 

Сондай-ақ қылмыстық процестегі қорғаушының құқықтарын қорғау 

аспектілерінің мәселелері, қылмыстық процестегі белгілі бір мән-

жайлардағы адвокаттың өзінің процессуалдық құқықтарын жүзеге 

асыру мүмкіндіктері анықталады. Адвокаттық қызметтің заңнамалық 

қамтамасыз ету мәселелері қарастырылады.  

5 КҚ5\ОН5 

  Қылмыстық 

ісжүргізудегі 

қорғаудың өзекті 

мәселелері 

Пәнде қылмыстық процестегі қорғаушының қатысуы мен 

процессуалдық мәртебесі аспектілерінің мәселелері, қылмыстық 

процестің сот сатыларындағы адвокаттың қызметі, қылмыстық 

процестегі адвокат қызметінің тактикалық негіздері оқытылады. 

Сондай-ақ қылмыстық процестегі қорғаушының құқықтарын қорғау 

аспектілерінің мәселелері, қылмыстық процестегі белгілі бір мән-

жайлардағы адвокаттың өзінің процессуалдық құқықтарын жүзеге 

асыру мүмкіндіктері анықталады. Адвокаттық қызметтің заңнамалық 

қамтамасыз ету мәселелері қарастырылады.  

5 КҚ5\ОН5 

8 КП/ТК Қылмыстық және 

қылмыстық іс 

жүргізу заңдылығын 

қолданудың 

теориясы мен іс-

тәжірибесі 

Пәнде қазіргі кездегі қылмыстық құқық пен қылмыстық процестің 

теориялық және қолданбалы аспектілері оқытылады. Бұған 

қылмыстық құқық пен процесс теориясында қарастырылатын 

тәжірибелік пен теориялық мағынасы бар түйінді мәселелер 

енгізіледі. Халықаралық-құқықтық стандарттар аясындағы 

қолданыстағы қылмыстық және қылмыстық-процессуалдық 

заңнамаға талдау, қылмыстық сот өндірісі аясындағы шетел 

заңнамасына салыстырмалық талдау жүргізіледі, қылмыстық сот 

5 КҚ6\ОН6 
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өндірісінің теориялық және тәжірибелік мәселелері, қылмыстық-

процессуалдық нысандардың дамуы мен жетілдрірілуіне талдау 

жүргізу, қылмыстық құқықтың теориясы мен тәжірибесінің 

мәселелері зерттеледі. 
  Шет елдердің 

қылмыстық құқығы 

Пәнде англосакондық және роман-германдық құқық топтарына 

жататын мемлекеттердің қылмыстық-құқықтық саясатының жағдайы 

мен негізгі бағыттары, қайнар көздер жүйесі, қылмыстық құқықтың 

Жалпы және Ерекше бөліктерінің негізгі институттары, бұл 

мемлекеттердің қылмыстық істер бойынша соттық тәжірибесі, 

қарастырылып отырған мемлекеттердің қылмыстық құқықтарындағы 

даулы мәселелерін зерделеудегі негізгі докториалды ұстанымдар 

оқытылады. 

5 КҚ6\ОН6 

  Халықаралық 

қылмыстық құқық 

Пән халықаралық қылмыстарға қатысты мемлекеттердің 

ынтымақтастығын реттейтін, оларды анықтап, тергеп, жазалайтын  

халықаралық жария құқығының жеке-дара саласына арналады. Оның 

классикалық халықаралық құқықтан ең басты айырмашылығы, 

белгілі бір әрекетті жасайтын мемлекетті тұтастай емес, ең алдымен 

адамды субъект ретінде реттейтіндігінде.   

5 КҚ6\ОН6 

9 КП/ТК Салыстырмалы 

қылмыстық құқық 

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. 

5 КҚ\ОН3 

  Қылмыстық 

құқықтың өзекті 

мәселелері 

Пәнде оқытылады: қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері, 

қылмыстық құқықтың Жалпы бөлігінің және оның жүйесінің 

институционалдық құрылуының теориялық және қолданбалы 

мәселелері қарастырылады. Зерттеу барысында қылмыстарды 

саралау, себеп-салдарлық байланысты анықтаудың формуласы, 

қылмыстардың жекелеген түрлерінің құрамдарының белгілерін 

5 КҚ\ОН3 
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толығырақ сипаттау қолданылады. 
  Қылмыстарды 

саралау 

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. 

5 КҚ\ОН3 

10  Азаматтық және 

азаматтық іс жүргізу 

заңнамасын 

қолданудың 

теориясы және 

практикасы 

Пән азаматтық құқықтың пәні, әдістері, жүйесі мен қайнар көздері 

туралы, азаматтық құқық нормаларымен реттелетін қатынастар 

туралы, азаматтық құқықтың субъектілері туралы, азаматтық 

құқықтарды жүзеге асыру мен қорғау туралы, мәселелер туралы, 

заттық құқықтар туралы, міндеттемелер туралы, айрықша құқықтар 

туралы, мұрагерлік туралы, жеке және заңды тұлғалардың 

арасындағы азаматтық-құқықтық қатынастарды реттеудің 

процессуалдық аспектілері туралы теориялық және практикалық 

мәселелерді қамтиды.  

4 КҚ5\ОН5 

  Тұрғын үй 

заңдылығының 

өзекті мәселелері 

Тұрғын үй қатынастарының мәні, ұғымы мен белгілері, олардың 

жіктелуі туралы; тұрғын үй қатынастары саласындағы 

цивилистикалық ғылым мен құқық қолдану практикасының басты 

мәселелерін ұғыну туралы жүйелік түсінігін зерттейді 

4 КҚ5\ОН5 

  Келісім-шарт 

құқығының өзекті 

мәселелері 

Бұл пәнді зерттеу азаматтар мен ұйымдар арасында жасалатын 

барлық азаматтық-құқықтық мәмілелерінің жиынтығы ретінде 

қарастыруға болатын қоғамдық айналымды, құқықтық реттеудегі 

келісім-шарттардың орталықтандырылған орны болуымен 

түсіндіріледі. Келісім-шарт - бұл ұзақ тарихы бар, адамдар 

арасындағы қарым-қатынастың әртүрлі түрлерін дамыту, 

4 КҚ5\ОН5 
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тараптардың келісімге келуі, заң шығарушы немесе өздері ұсынған 

құқықтық үлгілерді заңдық модельдер жасау үшін қолдана отырып, 

оларды мүмкіндігінше пайдалану мүмкіндігін ұсынды. 

Келісімшарттар осындай модельге айналды. Пәнді оқыту мақсаты 

осы мекеменің мәні, құқықтық сипаты, оның басқа азаматтық және 

құқықтық санаттар арасында орны, басқа құқықтық жүйелерді 

қолдану тәжірибесі, тиісті құқықтық нормалардың мәнін түсіну және 

оларды реттелетін қатынастарға қолданудың ықтимал салдары 

туралы білім жүйесін қалыптастыру болып табылады. «Келісім-шарт 

құқығының өзекті мәселелері» пәнін оқытудың мақсаты - терең 

теориялық білімдер және оларды практикада шебер қолдану. 

11  Өндірістік практика Теория жүзінде алынған мәліметтерді тәжірибеде қалай жүзеге 

асатынын көреді. Мемлекеттік органдардың күнделікті жұмысымен 

танысады, тәжірибенің өзекті мәселелерін, алдыңғы қатарлы 

тәжірибелер мен құзіреттіліктер қалыптастыру үшін жүргізіледі. 

Өндірістік тәжірибенің мазмұны магистрлік жоба тақырыбына 

қатысты анықталады.  

5 

ҚҚ4, 

ҚҚ5/ОН4,ОН5 

12  Магистрлік жобаны 

ресімдеу және қорғау 

Магистрлік жобаны жазу үшін қажетті жұмыстар атқарылады. 

Қажетті әдебиеттер тізімімен танысу, ақпараттар және статистикалық 

мәсліметтерді жинау жұмысы жүргізіледі. Магистрлік жоба бойынша 

жұмыс жоспары құрылады, және атқарылған жұмыс барысы 

бойынша ғылыми жетекшіден консультациялар алынады. Магистрлік 

жобаны қорғау жүзеге асырылады. 

12 

ҚҚ6/ОН6 

 

  



 
«Bolashaq» академиясы 

Сапа менеджмент жүйесі 
Білім беру бағдарламасы 

СМЖ БББ-2019 
Күні: 29.08.2019 

17 беттің 16 беті 
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МБММ 

AG 01 Әлеуметті-

гуманитарлық 

ЖК ShT 5201 Шетел тілі (кәсіби) 2 60 1 Е ЖҚ1\ОН1 

МБММ ЖК Men 5202 Менеджмент 2 60 1 Е ЖҚ1\ОН1 

МБММ ЖК BP 5203 Басқару психологиясы 2 60 1 Е .ЖҚ2\ОН2 

МБММ МК МЭЗЖ 
Магистрлік жобаның орындалуын қамтитын 
магистранттың эксперименталды-зерттеу жұмысы  

6 180 1   КҚ3\ОН3 

Модуль бойынша барлығы 1    12 360 12 3  3 

МБММ 

GT 02 Ғылыми-

теоретиқалық 

ТК KSGN 5204 Қылмыстарды саралаудың ғылыми негіздері 4 120 1 Е ЖҚ2\ОН2 

  
ТК EKSKSM 

5204 

Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды 

саралау мәселесі 
         

  ТК 
 SGKKSM  

5204 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қылмыстарды саралау 
мәселесі 

       
 

МБММ ЖК KTA 5301 Құқықтық талдаудың әдіснамасы 2 60 1 Е КҚ4\ОН4 

МБММ ТК 
KSOKTKM 

5304 

Қылмыстық сот өндірісіндегі қорғаудың теориялық және 

қолданбалы мәселелері 
4 120 1 Е КҚ5\ОН5 

  ТК 
KRAKAM 

5304 
ҚР адвокаттық қызмет пен адвокатураның мәселелері          

  ТК 
KIZhKOM 

5304 
Қылмыстық ісжүргізудегі қорғаудың өзекті мәселелері          
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МБММ ТК 
KKIZhZKTI

A 5302   

Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңдылығын 

қолданудың теориясы мен іс-тәжірибесі 
5 150 1 Е КҚ6\ОН6 

  ТК ShEKK 5302 Шет елдердің қылмыстық құқығы          

  ТК KK 5302 Халықаралық қылмыстық құқық           

МБММ ТК SKK 5303 Салыстырмалы қылмыстық құқық 5 150 1 Е КҚ3\ОН3 

  ТК KKOM 5303 Қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері           

  ТК KS 5303 Қылымсытарды саралау          

МБММ 
ТК AAIShZKTP 

5205 

Азаматтық және азаматтық іс жүргізу заңнамасын 
қолданудың теориясы және практикасы 4 120 1 Е КҚ5\ОН5 

  ТК 
TUZOM 

5205 
Тұрғын үй заңдылығының өзекті мәселелері       

 
  

  
ТК KShKOM 

5205 
Келісім-шарт құқығының өзекті мәселелері 

     
 

  

МБММ МК МЭЗЖ 
Магистрлік жобаны орындауды қоса есептегендегі 

магистранттың тәжірибелік - зерттеу жұмысы 
7 210 2 

 
КҚ3\ОН3 

Модуль бойынша барлығы 2    27 930 31 6   

ОМС 

ОР 3 

Ұйымдастырушылық-

құқықтық 

МК  Өндірістік 5 150  

 
КҚ4, 

КҚ5/ОН4,ОН5 

ОМС  МК МЖРмҚ Магистрлік жобаны рәсімдеу мен қорғау 12 360   КҚ6/ОН6 

Модуль бойынша барлығы 3 17 510 17   

Оқу жоспары бойынша барлығы: 60 1800 60 9  

 


