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2021-2022 оқу жылы 

№ Пәннің атауы 

Кредитта

р 
Оқытудың мақсаты Қысқаша сипаттамасы 

Оқытудан күтілетін 

нәтижелер 
Пререквизиттар Постреквизиттар 

ECTS      

1 курс 

1 

Заң техникасы 

4 Заң техникасы курстың 

басты мақсаты 
әлеуметтік құқықтық 

ролін студенттердің 

меңгеруі, оларды пәнмен 

таныстыру, қылмыстық 

құқықтан алған білімді 

әрі қарай жетілдіру 

Заң техникасы — 

нормативтік құқықтық 
актілерді талдау мен 

жүйелеу кезінде 

қабылдауда қолданылатын 

әдіс тәсілдердің 

жиынтығын үйретеді. 

Оның маңызды түрі — 

заңнамалық 

құқықшығармашылық 

қызмет, оның ішінде 

кодификация мен техника 

бар. 

Курс нәтижесінде 

студенттер  саланың 
мазмұнымен танысуға, бұл 

салада алынған білімдерді 

пайдалануға, құқық 

нормаларын дұрыс 

қолдануды үйренуге 

міндетті. 

Мемлекет және құқық 

теориясы, 
конституциялық құқық, 

қылмыстық құқық, 

азаматтық құқық, 

қылмыстық іс жүргізу 

құқығы 

Қылмыстық құқық 

бойынша 
практикум, 

криминология 

2 

Заң 

конфликтологияс

ы 

4 Курстың мақсаты 
конфликтінің шығу 

себепстерін, әлеуметтік 

психологиялық 

мәселелерді қарастыру.  

Заң 
конфликтологиясын 

зерттеу, оны шешу 

жолдарын қарастыру. 

Жан-жал және дауды 

қарастыру. Даулы 

мәселелер мен 

шиеленіскен сұрақтарды 

заң жолымен шешу 

әдістері мен тәсілдерін 

меңгеру. 

Студенттердің 
конфликтілік 

жағдайлардан шыға білу, 

конфликтіні бейбіт 

жолмен реттеу дағдылары 

мен құзыреттіліктері 

болуы шарт. кәсіби 

қызметте нормативтік 

құқықтық актілерді 

қолдану; ағымдағы 

жағдайды талдау және 

оңын кейінгі даму  

болашағын көре білу; 
қолда бар мәліметтер 

бойынша болжалды 

тергеуді болжалдау;  

құқық қорғау 

органдарының жүйесінде, 

құрылымында, құзіретінде 

бейімделу. 

Дағды: Жауап алуды 

жүргізу және сот 

қызуында сөз сөйлеу; 

Бұл курс басталғанға 
дейін студенттер 

«Мемлекет және 

құқық теориясы», 

«Экономикалық 

терия», «Азаматтық 

құқық (Жалпы және 

Ерекше бөлімдер)», 

«ҚР нотариаты» 

пәндерінен қажетті 

білімдерін алулары 

қажет.   

Кәсіпкерлік 
құқықты зерделеп 

болған соң, келесі 

пәндер оқытылуы 

тиіс: «Келісім 

шарт құқығы», 

«Халықаралық 

жария құқық». 
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дауды шешудің баламалы 

тәсілдерін және заң 

техникасын қолдану; 

заңды және жеке 
тұлғалардың сұрынысы 

бойынша негізделген 

ақпаратты дайындау; 

қылмыстық жазаны 

орындауды реттейтін 

заңды және заңға тәуелді 

актіні талдай алады. 

Құзіреттілігі: іс 

қағаздарын жүргізу 

мәселесінде; сұхбат алу 

және жауап алуды жүргізу 

психологиялық 
қабылдауында;  нақты іс 

жүзіндегі жағдайларда 

құқықтық нормалар мен 

теорияларды қолдануда; 

заң техникасында білікті 

болу керек. 

 

3 

Салыстырмалы 

құқықтану  

4 Курстың мақсаты  келесі 

мағлұматтарлы игеру -

cалыстырмалы 

құқықтану түсінігі. 

Салыстырмалы 
құқықтық зерттеулердің 

объектісі. Нормативтік 

және функционалдық 

салыстыру. 

Салыстырмалы 

құқықтық зерттеулердің  

типтері, түрлері, 

деңгейлері.Әдіс және 

ғылым ретіндегі 

салыстырмалы құқытану. 

Салыстырмалы 
құқықтану міндеттері 

мен қызметтері. 

Әр түрлі құқықтық 

жүйелердің 

ерекшеліктерін 

салыстырмалы құқытану 

арқылы зерттеу ертеректен 
бері қолданып келеді. 

Құқықт ық әдет-

ғұрыптарды салыстыру 

арқылы Францияда жалпы 

әдет құқығының 

принциптері, Германияда 

неміс жеке құқығының 

принциптері белгіленген. 

Алайда ол уақытта 

«Салыстырмалы құқық» 

термині қолданылмаған. 
Салыстырмалы зерттеудің 

маңызы құқықтануда ХIХ 

Курс нәтижесінде 

студенттер  саланың 

мазмұнымен танысуға, бұл 

салада алынған білімдерді 

пайдалануға, еңбекке 
қатысты құқық 

нормаларын дұрыс 

қолдануды үйренуге 

міндетті. 

Мемлекет және құқық 

теориясы 

Қылмыстық құқық 

бойынша 

практикум, 

Азаматтық құқық 

бойынша 
практикум, 

криминология,  
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Салыстырмалы 

құқықтанудық даму 

тарихы. Салалалық 

салыстырмалы 
құқықтану 

методологиясы. Қазіргі 

заман құқықтық 

жүйелерінің жіктелуі. 

Салыстырмалы 

құқықтанудың даму 

тарихы. 

ғасырдың аяғында ХХ 

ғасырдың басында өседі. 

Дамудың біздің 

республикамызға ұқсас 
жолдарынан өткен 

елдердің тәжірибесін 

ескеру өз еліміздің 

құқығының өзіндік 

ерекшеліктерін мұқият 

талдап, шет елдік құқық 

институттарының жақсы 

үлгілерін өзімізде 

пайдалануға, соған 

керісінше, өзін-өзі 

ақтамағандарынан іргені 

аулақ салуға мүмкіндік 
береді. 

 Ондай мүмкіндіктерді 

дұрыс пайдалану үшін 

әркелкі үлгілер мен 

институттарды біліп қана 

қоймай, оның 

артықшылықтары мен 

кемістік тұстарында 

мұқият зерттеуге тура 

келеді. Оған зерттеу мен 

зерделеу ісін сын көзбен 
қарай отырып, салыстыру 

үстінде көз жеткізуге 

болады. 

4 

Отбасы құқығы 

5 Отбасылық құқықтық 

қатынастардың табиғаты 

мен болмысын 

студенттерге жеткізе 

білу, нақты  қызметке 

білікті заңгерлерді 

дайындау - өнерлі тұлға, 

болашақ цивилистерді 

қалыптастыру болып 
табылады. 

Отбасы құқығын оқыту 

студенттерге отбасы 

заңнамасын жетік игеруге 

мүмкіндік береді, ал 

алынған білімдер өз 

кезегінде барлық 

құқыққорғау 

органдарының жұмысында 

қолданылуға жарамды.  
Сондықтан да, аталған пән 

бойынша оқу‐әдістемелік 

Курсты оқу нәтижесінде 

студент игеруге тиіс: 

- ҚР неке және отбасы 

туралы заңнамасын; 

- отбасы-құқықтық 

қатынастар туралы 

мағлұматтарды; 

- отбасы құқығының 

әрекет етуші нормаларын; 
- ҚР отбасы заңнамасын 

негізгі жағдайларын; 

Бұл пәнді оқығанға 

дейін студенттер 

«Мемлекет және құқық 

теориясы», «Азаматтық 

құқық», «Азаматтық іс 

жүргізу құқығы» 

пәндерін оқуы тиіс. 

Бұл курсты 

меңгергенде 

алынатын білімді  

мына пәнді меңгеру 

барысында 

қолдануға болады: 

«ҚР нотариаты», 

«Халықаралық жеке 

құқық», Кәсіпкерлік 
құқық  
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кешендерге, дипломдық 

жұмыс тақырыптарына 

және басқа да түрлі 

өзгерістер мен жаңартулар 
енгізу заңнамамызда 

болып жатқан өзгерістерді 

дер кезінде игеріп, 

бағалауға септігін тигізеді.  

Отбасы құқықтық 

қатынастар реттейтін 

қоғамдық қатынастарға 

отбасы-құқықтық 

нормаларының әсер етуі 

нәтижесінде отбасы 

құқықтық қатынастары 

пайда болады. Басқа 
құқықтық қатынастар 

тәрізді отбасы құқықтық 

қатынастары да заңды 

дерек нәтижесінде 

туындайды. Отбасы 

құқығындағы заңды дерек 

деп отбасы құқығының 

нормаларын, 

қарастырылған заңдық 

салдарлардың болуымен 

байланыстыратын, нақты 
өмірлік жағдайлар 

түсініледі. 

Студент істей білуі керек:    

- отбасы мүшелерінің 

құқықтары мен заңды 

мүдделерін қорғау 
барысындағы нақты 

оқиғаларды шешудің 

тәжірибелерін иелену; 

 отбасы мүшелерінің арасында туындайтын дауларды шешу бойынша құқықтық кеңес бере білу; 

 отбасы заңнамасын студенттің игеруі және оның нормаларын тәжірибеде қолдана білуі. 

5 

Мұрагерлік 

құқық 

5 Кәмелетке толмағандарға 

қарау тәртібін реттейтін 

заңдар мен іс жүргізу 

нормаларын қарастыру. 

Кәмелетке 

толмағандардың 

құқықтары мен заңды 

мүдделерін қамтамасыз 

ету үшін құрылған 

мемлекеттік органдар, 
қоғамдық ұйымдардың 

қызметтерімен 

Құқық саласындағы 

әлеуметтiк саясаттың 

неғұрлым өзектi де талап 

етiлетiн бағыттарының 

бiрi- Қазақстанда 

ювеналды әдiлет жүйесiн 

қалыптастыру және 

дамыту болып табылады. 

Аталған пәнде кәмелетке 

толмағандар 
құқықтарының сақталуын 

қамтамасыз ету олардың 

кәмелетке толмағандарға 

қарау тәртібін реттейтін 

заңдар мен іс жүргізу 

нормаларын жетік 

меңгеріп шығу; кәмелетке 

толмағандар сотымен 

тығыз қарым-қатынас 

жасайтын әлеуметтік 

қызметтерде жұмыс жасай 

білу; кәмелетке 
толмағандардың 

құқықтары мен заңды 

 «Мемлекет және 

құқық теориясы», 

«Құқық қорғау 

органдары» 

«Азаматтық құқық», 

«Отбасы құқығы» 

«ҚР Нотариаты», 

«Азаматтық іс 

жүргізу құқығы»,  
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таныстыру. 

 

құқықтарын қорғаумен 

байланысты нормалар 

қарстырылады. Заңды 

бұзған немесе мемлекеттің 
қамқоры мен қолдауына 

мұқтаж кәмелетке 

толмағандардың 

құқықтары мен заңды 

мүдделерін қамтамасыз 

ету үшін мемлекеттік 

органдар, қоғамдық 

ұйымдардың жұмыс 

жасауы қажет. Сондықтан 

ювеналды әділет жүйесін 

құру қоғамның 

тұрақтылығын нығайтуға, 
қоғамға жастар арасында 

болып жатқан процестерге 

белсенді әсер етуге 

мүмкіндік береді.  

 

мүдделерін қамтамасыз 

ету үшін құрылған 

мемлекеттік органдардың 

қызметін білу 
 

 

6 

Ювеналдық сот 

ісін жүргізу 

5 

 

Кәмелетке толмағандарға 

қарау тәртібін реттейтін 

заңдар мен іс жүргізу 

нормаларын қарастыру. 

Кәмелетке 

толмағандардың 

құқықтары мен заңды 
мүдделерін қамтамасыз 

ету үшін құрылған 

мемлекеттік органдар, 

қоғамдық ұйымдардың 

қызметтерімен 

таныстыру. 

 

Құқық саласындағы 

әлеуметтiк саясаттың 

неғұрлым өзектi де талап 

етiлетiн бағыттарының 

бiрi- Қазақстанда 

ювеналды әдiлет жүйесiн 

қалыптастыру және 
дамыту болып табылады. 

Аталған пәнде кәмелетке 

толмағандар 

құқықтарының сақталуын 

қамтамасыз ету олардың 

құқықтарын қорғаумен 

байланысты нормалар 

қарстырылады. Заңды 

бұзған немесе мемлекеттің 

қамқоры мен қолдауына 

мұқтаж кәмелетке 
толмағандардың 

құқықтары мен заңды 

кәмелетке толмағандарға 

қарау тәртібін реттейтін 

заңдар мен іс жүргізу 

нормаларын жетік 

меңгеріп шығу; кәмелетке 

толмағандар сотымен 

тығыз қарым-қатынас 
жасайтын әлеуметтік 

қызметтерде жұмыс жасай 

білу; кәмелетке 

толмағандардың 

құқықтары мен заңды 

мүдделерін қамтамасыз 

ету үшін құрылған 

мемлекеттік органдардың 

қызметін білу 

 

 

 «Мемлекет және 

құқық теориясы», 

«Құқық қорғау 

органдары» 

«Азаматтық құқық», 

«Отбасы құқығы» 

«ҚР Нотариаты», 

«Азаматтық іс 

жүргізу құқығы»,  
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мүдделерін қамтамасыз 

ету үшін мемлекеттік 

органдар, қоғамдық 

ұйымдардың жұмыс 
жасауы қажет. Сондықтан 

ювеналды әділет жүйесін 

құру қоғамның 

тұрақтылығын нығайтуға, 

қоғамға жастар арасында 

болып жатқан процестерге 

белсенді әсер етуге 

мүмкіндік береді.  

 

2 курс 

7 

ҚР құқық қорғау 

жүйесі 

5 «ҚР-ның құқық қорғау 

ұйымдары» курсының 

негізгі мақсаты: 

студенттерге қылмыстық 
құқығының негізгі 

теориялық ережелерін 

түсіндіру. 

Қазақстан 

Республикасының 

заңдылығын зерттеу, 

заңдылықпен жұмыс 

істеу қабілетін иемдену, 

практикада туындайтын 

күрделі мәселелерге 

бейімдеу, алған 
білімдерін қолдану 

қабілетінін пайымдау. 

 

«ҚР-ның құқық қорғау 

ұйымдары» пәні 

мемлекеттің құқықтық 

циклдің алдыңғы қатарлы 
құқық салалары мен 

ғылымдарының бірі болып 

табылады. Бұл өз алдына 

оқытушыларға пәннің аса 

маңызды бөлімдерін 

жүйелі әрі тереңірек 

оқытуды жауапты міндет 

жүктейді. 

 

Курс оқытылуы аяқталған 

кезінде студент : 

ҚР-ның құқық қорғау 

органдары теориялық 
негіздері мен 

тұжырымдамаларын, оның 

ұйымдастырушылық 

құрылымын және 

құқықтық саласын  білуі 

қажет.     

Негізгі теориялары мен 

әдістерді игеру;    

қылмыстық құқықтың 

мақсаттары, әдістері, 

заңнамаларды және 
тұжырымдамаларын толық 

меңгеруі; 

Болашақта басқару 

саласындағы құқықтық 

тәртіптік қамтамасыз етуге 

байланысты қызметті 

жүзеге асыруға қажет 

қаржы құқықтық сананы 

тәрбиелеу  

Қылмыстық  

қатынастары аясында 
болашақ заңгер-

ҚР-ның Конституциясы 

Азаматтық құқық 

Қылмыстық құқық 

 

ҚР-ның азаматтық 

құқығы 

ҚР азаматтық іс 

жүргізу құқығы, ҚР 

қылмыстық іс 
жүргізу құқығы 
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мамандарды мемлекеттің, 

заңды тұлғалардың 

мүдделерін қорғау 

қабілетін қалыптастыру 

8 

Құқық қорғаушы 

ұйымдар 

5 «Шет елдердің құқық 
қорғау жүйесі» 

курсының негізгі 

мақсаты: студенттерге 

қылмыстық құқығының 

негізгі теориялық 

ережелерін түсіндіру. 

Қазақстан 

Республикасының 

заңдылығын зерттеу, 

заңдылықпен жұмыс 

істеу қабілетін иемдену, 

практикада туындайтын 
күрделі мәселелерге 

бейімдеу, алған 

білімдерін қолдану 

қабілетінін пайымдау. 

 

«Шет елдердің 
құқық қорғау органдары» 

пәні мемлекеттің 

құқықтық циклдің 

алдыңғы қатарлы құқық 

салалары мен 

ғылымдарының бірі болып 

табылады. Бұл өз алдына 

оқытушыларға пәннің аса 

маңызды бөлімдерін 

жүйелі әрі тереңірек 

оқытуды жауапты міндет 

жүктейді. 
 

Курс оқытылуы аяқталған 
кезінде студент : 

ҚР-ның құқық қорғау 

органдары теориялық 

негіздері мен 

тұжырымдамаларын, оның 

ұйымдастырушылық 

құрылымын және 

құқықтық саласын  білуі 

қажет.     

Негізгі теориялары мен 

әдістерді игеру;    

қылмыстық құқықтың 
мақсаттары, әдістері, 

заңнамаларды және 

тұжырымдамаларын толық 

меңгеруі; 

Болашақта басқару 

саласындағы құқықтық 

тәртіптік қамтамасыз етуге 

байланысты қызметті 

жүзеге асыруға қажет 

қаржы құқықтық сананы 

тәрбиелеу  
Қылмыстық  

қатынастары аясында 

болашақ заңгер-

мамандарды мемлекеттің, 

заңды тұлғалардың 

мүдделерін қорғау 

қабілетін қалыптастыру 

ҚР-ның Конституциясы 
Азаматтық құқық 

Қылмыстық құқық 

 

ҚР-ның азаматтық 
құқығы 

ҚР азаматтық іс 

жүргізу құқығы, ҚР 

қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

 

9 

Шет елдердің 

құқық қорғау 

жүйсі 

5 Келісім-шарт құқығы 

пәнін оқытудың мақсаты 

– терең теориялық білім 

және ол білімді 

тәжірибеде дұрыс 
қолдана білу. Аталған 

Бұл пәнді оқу қоғамның 

шарттық қатынастарының 

басты өзегі  болып 

табылады. Қоғамдық 

шарттық қатынастар 
дегеніміз азаматтар мен 

Курс нәтижесінде 

студенттер  саланың 

мазмұнымен танысуға, бұл 

салада алынған білімдерді 

пайдалануға, келісім-шарт 
құқығы нормаларын дұрыс 

Бұл пәнді оқу 

барысында мына 

пәндердің білімі 

қажет болады: 

«Мемлекет және 
құқық теориясы» 

Бұл пәнді 

меңгергеннен 

кейін келесі 

пәндер 

меңгеріледі.: 
«Азаматтық іс 
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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. 

мекемелер қолданатын 

барлық азаматтық 

құқықтық шарттар болып 

табылады.Шарт – ұзақ 
тарихы бар құқықтық 

конструкция, адамдар 

арасындағы түрлі қарым-

қатынас екі жақтан да 

келісілген түрлі 

формалардың пайда 

болуына немесе 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 

қолдануды үйренуге 

міндетті 

«Азаматтық құқық», 

«Отбасы құқығы» 

 

жүргізу», 

«ҚР нотариаты», 

«Халықаралық жеке 

құқық». 
 

10 

ҚР әкімшілік 

құқығы 

5 Пәннің негізгі 

мақсаты - студенттерге 

мемлекеттік басқарудың 
жалпы ұғымы мен 

мазмұнының 

сипаттамасымен 

байланысты ой шеңберін 

кеңейту болып 

табылады. Әкімшілік 

құқықтың негізгі маңызы 

шынайы нақтылықта 

туындайтын әкімшілік – 

құқықтық қатынастарды 

зерттеп қана қоймай, 
сонымен қатар ҚР 

Конституциясында 

ҚР әкімшілік құқық 

атқарушы органдарының 

қызметін ұйымдастырумен 
байланысты қатынастарды 

реттейді, олардың 

құрылымын, өкілетіктері 

мен құзыретін, сонымен 

бірге олардың арасындағы 

өзара іс-қимылдарын 

анықтайды. Әкімшілік 

құқықпен сондай-ақ 

мемлекеттік билік 

органдарының 

азаматтармен және 
өздерінің құзыреттеріне 

сәйкес мемлекеттік емес 

Пән бойынша теориялық 

білімді меңгеру және 

тәжірибе қалыптастыру 

Мемлекет және құқық 

теориясы, 

конституциялық құқық, 
қылмыстық құқық, 

азаматтық құқық, 

қылмыстық іс жүргізу 

құқығы 

Қылмыстық құқық 

бойынша 

практикум, 
криминология 
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баянды етілген адам мен 

азаматтардың абсолюттік 

құқықтарын, билік пен 

басқа да 
тенденциялардың бөлінуі 

мен қолданылу мәселесін 

зерттейді.   

 

ұйымдармен өзара іс-

қимыл жасауы барысында 

туындаған қатынастары, 

сондай-ақ әкімшілік құқық 
бұзшылықпен байланысты 

қатынастар реттеледі. 

 

11 

ҚР әкімшілік 

жауапкершілік 

5 Курстың негізгі мақсаты 

- студенттерге 

мемлекеттік басқарудың 

жалпы ұғымы мен 

мазмұнының 

сипаттамасымен 

байланысты ой шеңберін 

кеңейту болып 

табылады. Әкімшілік 
құқықтың негізгі маңызы 

шынайы нақтылықта 

туындайтын әкімшілік – 

құқықтық қатынастарды 

зерттеп қана қоймай, 

сонымен қатар ҚР 

Конституциясында 

баянды етілген адам мен 

азаматтардың абсолюттік 

құқықтарын, билік пен 

басқа да 
тенденциялардың бөлінуі 

мен қолданылу мәселесін 

зерттейді.   

 

Әкімшілік жауаптылық  -

қылмыстан кейінгі кең 

таралған 

құқықбұзушылықтардың 

бірі болып табылады. Күн 

сайын адамдар мен 

ұйымдар әр түрлі ережелер 

мен нұсқауларды бұзады 

және сол үшін жазаға 
тартылып жатады. Ол 

ретінде мемлекеттік 

органдармен 

қолоданылатын 

мәжбүрлеу шаралары 

түсініледі.  

Студент тиісті 

нормативтік құқықтық 

материалдарды жиі 

қарастырып, іс жүргізу 

құқығышеңберіндегі 

операцияларды жүзеге 

асырғанда кедендік және 

процессуалдық 

құжаттарды толытра білуі 
керек 

теориялары мен әдістерді 

игеру;    

Іс жүргізу құқығы 

мақсаттары, әдістері, 

заңнамаларды және 

тұжырымдамаларын толық 

меңгеруі; 

Жергілікті жерлерде 

теорияларын, 

тұжырымдамаларын, 
стратегияларын, 

зерттеулерін және 

элементтерін тәжірибеде 

толығымен қолдана білу; 

Іс  жүргізу құқығының  

құқықтық мәртебесін 

қарастыру 

ҚР-ның Конституциясы 

Азаматтық іс жүргізу 

құқығы 

Қылмыстық іс жүргізу 

құқығы 

ҚР әкімшілік іс жүргізу  

құқығы 

 

ҚР-ның азаматтық 

құқығы 

ҚР-ның қылмыстық 

құқығы 

Халықралық құқық, 

т.б 

 

12 

Әкімшілік 

деликтік құқық 

5 Курстың негізгі міндеті - 

студенттерге 

мемлекеттік басқарудың 

жалпы ұғымы мен 

мазмұнының 
сипаттамасымен 

Әкімшілік құқық 

атқарушы билік 

органдарының қызметін 

жүзеге асыру барысында 

туындайтын  қоғамдық 
қатынастардың кең 

Студент тиісті 

нормативтік құқықтық 

материалдарды жиі 

қарастырып, іс жүргізу 

құқығышеңберіндегі 
операцияларды жүзеге 

ҚР-ның Конституциясы 

Азаматтық іс жүргізу 

құқығы 

Қылмыстық іс жүргізу 

құқығы 
ҚР әкімшілік іс жүргізу  

ҚР-ның азаматтық 

құқығы 

ҚР-ның қылмыстық 

құқығы 

Халықралық құқық, 
т.б 
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байланысты ой шеңберін 

кеңейту болып 

табылады. Әкімшілік 

құқықтың негізгі маңызы 
шынайы нақтылықта 

туындайтын әкімшілік – 

құқықтық қатынастарды 

зерттеп қана қоймай, 

сонымен қатар ҚР 

Конституциясында 

баянды етілген адам мен 

азаматтардың абсолюттік 

құқықтарын, билік пен 

басқа да 

тенденциялардың бөлінуі 

мен қолданылу мәселесін 
зерттейді.   

 

ауқымын қамтиды. 

Әкімшілік құқық 

мемлекееттік құқықпен 

тығыз байланысты. 

асырғанда кедендік және 

процессуалдық 

құжаттарды толытра білуі 

керек 
теориялары мен әдістерді 

игеру;    

Іс жүргізу құқығы 

мақсаттары, әдістері, 

заңнамаларды және 

тұжырымдамаларын толық 

меңгеруі; 

Жергілікті жерлерде 

теорияларын, 

тұжырымдамаларын, 

стратегияларын, 

зерттеулерін және 
элементтерін тәжірибеде 

толығымен қолдана білу; 

Іс  жүргізу құқығының  

құқықтық мәртебесін 

қарастыру 

құқығы 

 

 

13 Халықаралық 

бұқаралық 

құқығы 

5 Халықаралық бұқаралық 

құқықтың түсінігін, 

реттеу пәнін, 

қағидаларын және біздің 

ұлттық құқық 

жүйемізбен ара 

қатынасын білу негізгі 
мақсат болып табылады. 

Халықаралық бұқаралық 

құқық дүниежүзілік 

бейбітшілік пен 

қауіпсіздікті қамтамасыз 

етуге арналған нормалар 

жүйесі болып табылады. 

Халықаралық бұқаралық 

құқықтың негізгі 

институттарын білуге, бұл 

құқық саланың даму 

тарихын, қазіргі таңда 

атқаратын рөлін және  

халықаралық бұқаралық 
құқықтың нормаларын 

тәжірибеде қолдана білуге 

тиіс. 

Бұл пәнді игеру үшін 

қажетті пәндерінің 

тізімі: Мемлекет және 

құқық теориясы 

ҚР конституц. құқығы; 

халықаралық көпшілік 

құқық; 
ҚР қылмыстық құқығы; 

халықаралық 

жауапкершілік құқығы. 

 

Оқу үшін осы 

пәннің білімі 

қажетті пәндердің 

тізімі: 

Дипломатиялық 

және консулдық 

құқық; 
халықаралық 

шарттар құқығы 

халықаралық-

құқықтық 

жауапкершілік 

ҚР қылмыстық 

құқығы. 

 

14 

Халықаралық 

гуманитарлық 

құқығы 

5 Халықаралық 

гуманитарлық құқық 

курсы бейбіт және 

қарулық қақтығыстар 
кезінде адам құқықтарын 

Халықаралық 

гуманитарлық құқық – 

соғыс жүргізудің белгілі 

бір әдіс-тәсілдерінің 
қолданылуына шек қою 

Халықаралық 

гуманитарлық құқықтың 

негізгі институттарын 

білуге, бұл құқық саланың 
даму тарихын, қазіргі 

Бұл пәнді игеру үшін 

қажетті пәндерінің 

тізімі: Мемлекет және 

құқық теориясы 
ҚР конституц. құқығы; 

Оқу үшін осы 

пәннің білімі 

қажетті пәндердің 

тізімі: 
Дипломатиялық 
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қорғауға арналған соңғы 

жетістіктерінде 

негізделген, бұл 

саладағы мемлекеттер 
ынтымақтастығының 

негізгі бағыттары дәне 

даулы сұрақтарды 

неғұрлым толық түрде 

көрсету, оқу 

материалдарын игеруге 

бағытталған. 

және соғыс құрбандарын 

қорғау арқылы, соғыстың 

ауыртпалығын аз 

мөлшерде болса да 
жеңілдетуге арналған 

халықаралық нормалар 

және қағидалар жиынтығы 

болып табылады. 

таңда атқаратын рөлін 

және гуманитарлық 

құқықтың нормаларын 

тәжірибеде қолдана білуге 
тиіс. 

халықаралық көпшілік 

құқық; 

ҚР қылмыстық құқығы; 

халықаралық 
жауапкершілік құқығы. 

 

және консулдық 

құқық; 

халықаралық 

шарттар құқығы 
халықаралық-

құқықтық 

жауапкершілік 

ҚР қылмыстық 

құқығы. 

 

15 

Халықаралық 

экономикалық 

құқығы 

5 Халықаралық 

экономикалық құқықтың 

түсінігін, реттеу пәнін, 

қағидаларын және біздің 

ұлттық құқық 

жүйемізбен ара 
қатынасын білу негізгі 

мақсат болып табылады. 

Халықаралық 

экономикалық құқық 

экономика саласындағы 

мемлекеттердің 

ынтымақтасты ғын 

реттеуге арналған 
нормалар жүйесі болып 

табылады. 

Халықаралық 

экономикалық құқықтың 

негізгі институттарын 

білуге, бұл құқық саланың 

даму тарихын, қазіргі 

таңда атқаратын рөлін 
және  халықаралық 

экономикалық құқықтың 

нормаларын тәжірибеде 

қолдана білуге тиіс. 

Бұл пәнді игеру үшін 

қажетті пәндерінің 

тізімі: Мемлекет және 

құқық теориясы 

ҚР конституц. құқығы; 

халықаралық көпшілік 
құқық; 

ҚР қылмыстық құқығы; 

халықаралық 

жауапкершілік құқығы. 

 

Оқу үшін осы 

пәннің білімі 

қажетті пәндердің 

тізімі: 

Дипломатиялық 

және консулдық 
құқық; 

халықаралық 

шарттар құқығы 

халықаралық-

құқықтық 

жауапкершілік 

ҚР қылмыстық 

құқығы. 

 

16 

ҚР экологиялық 

құқығы 

3 Экологиялық құқықты 

оқыту мақсаты 

экологиялық заңдарды 
және оларды іс жүзінде 

қолдануды және 

адамзаттық мүддесі үшін 

қоршаған табиғи ортаны 

ұтымды пайдалану 

саясатын жүргізуге 

қабілетті құқық қорғау 

органының, өкілді 

атқарушы органның 

және өзге де мемлекеттік 

және мемлекеттік емес 
органның болашақ 

Қазіргі кезде құқықтық 

нормалармен орталанған 

қоғам мен қоршаған 
ортаның өзара қарым-

өатынастарды зерттеуі 

басталады. Заң 

әдебиеттерінде 

экологиялық  мәселені 

бірегей екі өзара 

байланысты аспектілер – 

табиғатты пайдалану және 

қоршаған ортаны қорғау 

ретінде қарастырады. Осы 

екі өзара байланысты 
қоғамның табиғатқа әсер 

Студент оқу барысында 

экологиялық құқық 

саласындағы заңнаманы 
жетік меңгеріп шыққаны 

қажет. Бұл мақсатқа жету 

үшін студенттің оқытушы 

ұсынған (осы оқу 

бағдарламасында 

көзделген) нормативтік-

құқықтық актілердің 

негізгі ережелерін және 

оларды нақты 

ситуацияларға қолдана 

білуді үйренгені, 
заңнаманың өзгеру 

«ҚР азаматтық 

құқығы», «ҚР еңбек 

құқығы», «ҚР 
қылмыстық құқығы», 

«ҚР жер құқығы» 

«Халықаралық 

жеке құқық», 

«Халықаралық 
жария құқық» 
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жұмыскерлері болатын 

құқықтанушыларды 

дайындау. 

ету нысандары оқу 

курсының негігі мазмұнын 

құрайды. Сонымен қатар 

қазіргі экологиялық 
жағдайда табиғатқа 

араласудың нәтижесіндегі 

жағымсыз салдарының 

зардап шегушісі ретінде 

адам, оның денсаулығы 

мен жағдайы болды.   

динамикасын үнемі 

бақылап отырғаны, 

отандық пен шетел 

заңдарының арасындағы 
ұқсастықтар мен 

айырмашылықтарды таба 

білгені қажет. 

Экологиялық құқықтық 

тәртіпті қамтамасыз етуге 

байланысты теориялық 

білімдер алу арқылы 

экологиялық құқықтық 

сананы тәрбиелейді.  

17 

ҚР тау- кен 

құқығы 

3  Тау-кенді пайдалану 

және оны қорғауға 

қатысты туындайтын 

қоғамдық қатынастарды 
реттейтін 

құқықтық нормалар 

жөнінде  студенттерде 

қажетті білім деңгейін 

қалыптастыру «ҚР тау-

кен құқығы» курсын 

зерттеудің басты 

мақсаты болып 

табылады. 

ҚР тау-кен 

ұатынкастарын құқықтық 

реттеу заттық құқық және 

табиғатты  пайдалану 
құқығының бір түрі болып 

табылады, мемлекеттік 

меншіктегі тұрақты не 

уақытша мерзімдегі ақылы 

және ақысыз негіздегі жер 

учаскесін иелену және 

пайдалану бойынша 

субъектінің құқығын 

білдіреді. Тау-кен құқығы 

шарт негізінде пайда 

болады және мемлекеттік 
тіркеуді қажет етеді. ҚР 

азаматтарының жеке 

меншiгiнде орман өсiру, 

бағбандық, жеке тұрғын үй 

және саяжай құрылысы 

үшiн, сондай-ақ 

үйлердioлардың 

мақсатына сәйкес қызмет 

көрсетуге арналған жердi 

қоса алғанда, өндiрiстiк 

және өндiрiстiк емес жер 
учаскелері болуы мүмкiн. 

Курс нәтижесінде 

студенттер мыналарды 

білуі тиіс: 

- тау-кен қатынастары 
туралы Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасына қатысты 

басты ережелермен 

танысу; 

- тау-кен заңнама 

нормаларын іс жүзінде 

қолдануды меңгеру; 

Студентті, сонымен бірге, 

құқықтық жағдайларға 

анализ жасауға және олар 
бойынша нақты шешімдер 

қабылдауға, көпшілік 

алдында сөйлеуге, өз ойын 

жетік білдіре алуға, 

заңдарды дұрыс 

қолдануға, іс қағаздарын 

(құжаттарды) дайындай 

білуге дағдыландыру 

қажет. 

 

«ҚР азаматтық 

құқығы», «ҚР еңбек 

құқығы», «ҚР 

қылмыстық құқығы», 
«ҚР жер құқығы» 

«Халықаралық 

жеке құқық», 

«Халықаралық 

жария құқық» 

18 ҚР мұнай 3  Жер қойнауын және Жер қойнауын және Курс нәтижесінде «ҚР азаматтық «Халықаралық 
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құқығы мұнайды пайдалану және 

оны қорғауға қатысты 

туындайтын қоғамдық 

қатынастарды реттейтін 
құқықтық нормалар 

жөнінде  студенттерде 

қажетті білім деңгейін 

қалыптастыру аталған 

курсын зерттеудің басты 

мақсаты болып 

табылады. 

мұнайды құқықтық реттеу 

заттық құқық және 

табиғатты  пайдалану 

құқығының бір түрі болып 
табылады, мемлекеттік 

меншіктегі тұрақты не 

уақытша мерзімдегі ақылы 

және ақысыз негіздегі 

мұнайды пайдалану 

бойынша субъектінің 

құқығын білдіреді. Мұнай 

операцияларын жүзеге 

асырушы жер қойнауын 

пайдаланушы мұнай 

операцияларын Қазақстан 

Республикасының 
заңнамасына сәйкес, 

сондай-ақ келісімшартта 

айқындалған тәртіппен 

және шарттарда жүргізуге 

міндетті 

студенттер мыналарды 

білуі тиіс: 

- мұнай операциялары 

туралы Қазақстан 
Республикасының 

заңнамасына қатысты 

басты ережелермен 

танысу; 

- мұнай операциялары 

нормаларын іс жүзінде 

қолдануды меңгеру; 

Студентті, сонымен бірге, 

құқықтық жағдайларға 

анализ жасауға және олар 

бойынша нақты шешімдер 

қабылдауға, көпшілік 
алдында сөйлеуге, өз ойын 

жетік білдіре алуға, 

заңдарды дұрыс 

қолдануға, іс қағаздарын 

(құжаттарды) дайындай 

білуге дағдыландыру 

қажет. 

құқығы», «ҚР еңбек 

құқығы», «ҚР 

қылмыстық құқығы», 

«ҚР жер құқығы» 

жеке құқық», 

«Халықаралық 

жария құқық» 
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Саяси және 

құқықтық 

ілімдердің 

тарихы 

3 - 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 

"Саяси және құқықтық 

ілімдердің тарихы "оқу 

пәні саясат, мемлекет және 

құқық туралы теориялық 

білімдердің пайда болуы 
мен дамуы, олардың даму 

заңдылықтары, олардың 

қоғам өміріндегі орны мен 

рөлі туралы түсініктерді 

зерделейді. Қазақстан 

Республикасының 

қолданыстағы құқықтық 

және саяси жүйесімен 

параллельдер жүргізіледі. 

Саясатты және ұлттық 

заңнаманы жетілдіру 
мәселелері бойынша 

ұсынымдар беріледі. 

Осы бағдарламаны 

табысты аяқтағаннан кейін 

білім алушы: -заңдар мен 

өзге де нормативтік-

құқықтық актілердің 
түсінігін, түрлерін, 

белгілерін, құрылымын, 

нормативтік актілердің 

уақыт, кеңістік және 

адамдар тобы бойынша 

қолданылуын анықтау - 

заңгердің кәсіби 

қызметіндегі нормативтік-

құқықтық актілер 

сапасының маңыздылығын 

түсіндіру - мемлекет пен 
құқықтың табиғаты мен 

мәнін көрсету; мемлекет 

Қазақстан тарихы; 

Адам және қоғам; 

 

Мемлекет және 

құқық теориясы; 

Саяси ілімдер 

тарихы. 
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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. 

 

пен құқықтың пайда 

болуының, жұмыс 

істеуінің және дамуының 

негізгі заңдылықтары, 
мемлекет пен құқықтың 

тарихи типтері мен 

нысандары, олардың мәні 

мен функциялары, 

мемлекет механизмі, 

құқық жүйесі, механизмі 

мен құралдары қоғамның 

саяси жүйесіндегі, 

қоғамдық өмірдегі 

мемлекет пен құқықтың 

рөлі; негізгі тарихи 

кезеңдер, мемлекет пен 
Қазақстан құқығының 

қалыптасуы мен 

дамуының заңдылықтары 

мен ерекшеліктері, сондай-

ақ шет елдердің; 
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Келісімшарт 

құқығы 

бойынша 

практикум 

3 Пәнді оқытудың 

мақсаты шарттың мәні, 

құқықтық табиғаты, 

оның басқа азаматтық-

құқықтық категориялар 

ішіндегі орны, басқа 
құқықтық жүйелерде 

пайдалану тәжірибесі, 

тиісті құқықтық 

нормалардың мәнін және 

оларды реттеліп отырған 

қатынастарға 

қолданудың мүмкін 

салдары туралы білім 

жүйесін қалыптастыру 

болып табылады. 

Пәнді оқып 
үйренудің міндеттері 

шарттық құқықтың 

Пән Шарттық құқық 

бойынша практикалық 

дағдыларды 

қалыптастырады. 

Практикалық сабақтарға 

дайындық барысында 
және сабақтар барысында 

студенттер алған 

білімдерін қолдануға 

үйренеді, яғни белгілі бір 

өмірлік жағдайларға құқық 

нормаларын қолдану, 

даулы мәселелер бойынша 

пікірталастарға қатысу, 

азаматтық-құқықтық 

дауларға қатысушы 

тараптардың мінез-
құлқына қатысты өз 

көзқарастарын қорғау 

- кәсіби қызмет 

объектілері болып 

табылатын әртүрлі 

құқықтық құбылыстарды, 

құқықтық фактілерді, 

құқықтық нормалар мен 
құқықтық қатынастарды 

талдау; - құқықтық 

қызметтің нақты 

түрлерінде білікті 

құқықтық қорытындылар 

мен консультациялар 

берудің тәсілдері мен 

әдістерін сипаттау. 

«Мемлекет және құқық 

теориясы», «Римдік 

құқық», «Азаматтық 

құқық» 

«Кәсіпкерлік 

құқық», «Қаржы 

құқығы», 

«Халықаралық жеке 

құқық» 
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ұғымдық аппаратын 

құру, шартты жасасу, 

өзгерту және бұзу, оны 

жарамсыз деп тану 
тәртібін, шарттың қазіргі 

заманға сай мазмұнын 

оқып-үйренуде көрініс 

табады. 

Бұл пәннің 

теориялық негізі 

азаматтық құқық 

ғылымы, цивилисттердің 

шарттың теориялық 

мәселелеріне арналған 

ғылыми зерттеулері 

болып табылады. 
Осы арнайы 

курсты жан-жақты 

зерттеу осы саладағы 

нормативтік құқықтық 

актілерді, ғылыми 

еңбектерді білуді қажет 

етеді. 

Курсты оқып 

үйренудің негізгі 

міндеттері: 

а) шарттық-
құқықтық қатынастарды 

реттейтін заңнама 

туралы білімге ие болу, 

оны қолдану механизмін 

оқып-үйрену; 

б) оны өмірде 

қолданудың теориялық 

және тәжірибелік 

дағдыларына ие болу. 

 

қабілетіне ие болады. 

21 
Міндеттемелік 

құқық бойынша 
практикум 

3 Пәнді оқудың 

негізгі міндеттері ретінде 
азаматтық құқықтағы 

аталмаған шарттар 

Пән міндетті құқық 

бойынша практикалық 
дағдыларды үйретеді. 

Практикалық сабақтарға 

- кәсіби қызмет 

объектілері болып 
табылатын әртүрлі 

құқықтық құбылыстарды, 

Бұл курстың 

басталуына дейін 
құқықтық және тарихи 

білім қажет, оны 

Азаматтық құқықты 

(Ерекше бөлім) 
зерделегеннен кейін 

мынадай пәндерді 
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тұжырымдамасының 

ашылуын, арнайы 

шарттық 

конструкциялардың 
(жалпы шарттардың) 

және олардың құқық 

жүйесіндегі орнын, 

валюталық қатынастар 

саласындағы әдеттегі 

емес шарттық 

конструкцияларды 

қарастыруды, 

инвестициялық шартты, 

негіздемелік шартты 

және әдеттегі емес 

шарттық конструкциялар 
ретінде опциондық 

шартты зерттеуді, 

атиптік шарттық 

конструкцияларды 

реттейтін заңнама 

саласында білім алуды, 

оны қолдану механизмін 

зерттеуді көрсету қажет; 

оны өмірде қолданудың 

теориялық және 

тәжірибелік дағдыларын 
меңгеру. 

 

дайындық барысында олар 

алған білімдерін қолдануға 

үйренеді, яғни олар белгілі 

бір өмірлік жағдайларға 
құқық нормаларын 

қолдана білуге, Азаматтық 

құқық ғылымындағы 

даулы мәселелер бойынша 

пікірталастарға қатысуға, 

міндеттеме Заңына 

қатысушылардың мінез-

құлқына қатысты өз 

көзқарастарын қорғауға 

үйренеді. 

құқықтық фактілерді, 

құқықтық нормалар мен 

құқықтық қатынастарды 

талдау; - құқықтық 
қызметтің нақты 

түрлерінде білікті 

құқықтық қорытындылар 

мен консультациялар 

берудің тәсілдері мен 

әдістерін сипаттау. 

студенттер "Рим 

құқығы", "азаматтық 

құқық (Жалпы 

бөлім)"пәндерін оқу 
кезінде 1 және 2 

курстарда алуы керек. 

 

зерделеу қажет: 

Азаматтық іс 

жүргізу құқығы, 

Шарттық құқық, 
Кәсіпкерлік құқық, 

халықаралық жеке 

құқық, сондай-ақ 

басқа да заң 

пәндері. 

3-курс 
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Қаржы құқығы 

3 Қаржы және қаржылық 

жүйелер ұғымы, 

мемлекеттің қаржы 

қызметі; Қазақстан 

Республикасының қаржы 

құқығының ұғымы, пәні, 

жүйесі мен әдістері; 

нормалар және 

қаржылық құқық 

қатынастары туралы 
түсінік қалыптастыру 

Қаржы және қаржылық 

жүйелер ұғымы, 

мемлекеттің қаржы 

қызметі; Қазақстан 

Республикасының қаржы 

құқығының ұғымы, пәні, 

жүйесі мен әдістері; 

нормалар және қаржылық 

құқық қатынастары; 

қаржы құқығының Жалпы 
бөлімі институттарының 

Білімдері: қаржы  

құқығына қатысты барлық 

сатыларды біледі 

Іскерліктері: студенттердің 

қаржы көпшілік құқық 

саласындағы нормативтік 

базасында еркін бағыт 

алып үйрену 

Дағдылары: қаржы 

құқықтарына байланысты 
нормативтік базаны 

Бұл пәнді игеру үшін 

қажетті пәндерінің 

тізімі: мемлекет және 

құқық теориясы; ҚР 

конституц. құқығы; ҚР 

әкімшілік құқығы; 

халықаралық құқық; 

ҚР 

қылмыстық құқығы; ҚР 

кеден құқығы. 

Оқу үшін осы 

пәннің білімі 

қажетті пәндердің 

тізімі: мемлекеттік 

қызмет және 

басқару; 

банк құқығы.  
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сипаттамасы; мемлекеттің 

қаржылық  қызметінің 

құқықтық негіздері, қаржы 

құқығының ақша бөлімінің 
құқықтық негіздері, 

мемлекеттің қаржылық 

қызметінің құқықтық 

негіздері; ақша жүйесінің 

құқықтық негіздері, қаржы 

саласындағы басқару, 

қаржылық жоспарлаудың 

құқықтық негіздері, қаржы 

бақылауын реттеудің 

құқықтық негіздері; қаржы 

құқығының Жалпы бөлімі 

институттарының 
сипаттамасы: бюджеттік 

құқық, қаржылық-

сақтандыру құқығы, 

Қазақстан 

Республикасындағы 

банктік және сақтандыру 

ісін ұйымдастыру. 

 

қолдануға дағдыланады 

Құзіреттілігі:қаржы 

құқығына байланысты 

дұрыс құқықтық баға бере 
алады 
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Шаруашылық 

құқық 

3 Шаруашылық құқығы 

курсының басты мақсаты 

студенттерге нарықтық 

экономика жағдайында 
шаруашылық құқық 

қатынастарға түсетін 

субъектілер, оларды 

басқару, өндірістік 

қызмет, қызмет көрсету 

түрлері және 

шаруашылық 

қатынастарды құқықтық 

реттеу туралы түсінік 

беру және тәжірибеде 

жүзеге асыруға дағды 
қалыптастыру 

«Шаруашылық құқық» 

курсын оқытудың пәні 

болып шаруашылық құқық 

субъектілері туралы 
түсінік, олардың құқықтық 

мәртебесі, шаруашылық 

құқықтық қатынастар 

және осы қатынас 

саласындағы қызмет 

көрсету, нарықтық 

экономика жағдайында 

шаруашылық 

қатынастарды құқықтық 

реттеу болып табылады.  

Шаруашылық құқығы 
курсын оқытудың басты 

мақсаты студенттерге 

Студенттер шаруашылық 

құқықтық қатынасты 

реттеуші азаматтық 

заңдылықтарды, ҚР 
Азаматтық Кодексін, 

Үкімет тарапынан 

шығарылған құқықтық 

актілерді білу керек. 

Cтуденттер шаруашылық 

құқыққа тән бағдарламада 

көрсетілген арнайы 

әдебиеттер мазмұнын 

біліп, оның мазмұнын 

ауызша және жазбаша 

түсіндіре білу керек. 
Сонымен студенттер 

практикада алуан түрлі 

Бұл курс басталғанға 

дейін студенттер 

«Мемлекет және 

құқық теориясы», 
«Экономикалық 

терия», «Азаматтық 

құқық (Жалпы және 

Ерекше бөлімдер)», 

«ҚР нотариаты» 

пәндерінен қажетті 

білімдерін алулары 

қажет.   

Кәсіпкерлік 

құқықты зерделеп 

болған соң, келесі 

пәндер оқытылуы 
тиіс: «Келісім 

шарт құқығы», 

«Халықаралық 

жария құқық». 
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нарықтық экономика 

жағдайында шаруашылық 

құқық қатынастарға 

түсетін субъектілер, 
оларды басқару, өндірістік 

қызмет, қызмет көрсету 

түрлері және шаруашылық 

қатынастарды құқықтық 

реттеу туралы түсінік беру 

және тәжірибеде жүзеге 

асыруға дағды 

қалыптастыру. 

келешекте жұмыс 

жасаулары мүмкін 

екендігін түсінулері керек. 

шаруашылық 

субъектілеріне тән 

құжаттар, шарттық 

жобалар мен үлгілерді 
құра білу керек. Соттық 

және нотариалды 

қорғаудағы құжаттарды 

толтыра білу керек. 

Студент істей білуі керек: 

-шаруашылық құқық 

реттейтін заңнаманы 

толық меңгеріп шығу;  

-құқық нормаларын 

тәжірибеде қолдана білу; 

-шаруашылық құқық 

субъектілері арасында 
жасалатын мәмілелерді 

жүзеге асыру тәртібі 

туралы білімді игере білуі; 

-шарттардың жобаларын 

құрастыра білу; 

- шаруашылық құқық 

субъектілерінің 

құқықтарын қорғаудың 

барлық тәсілдерін 

тәжірибеде қолдана білу; 

-шаруашылық дауларды 
шешу дағдыларын, 

тәртібін  білу.   

24 

Сауда құқығы 

3 Сауда құқығы курсының 

басты мақсаты ретінде 

осы саланы зерделеуде 

қажетті нормалар мен 

қағидаларды, азаматтық 

заңдылықтың 

тәжірибедегі 

қолданысын қарастыра 

отырып, ол жайында 

мағлұмат беруді 
басшылыққа алады. 

Сонымен қатар 

Сауда құқығы 

дегеніміз – бұл сауда 

қатынастарын реттейтін 

жай заңдық және 

конвенциялық 

нормалардың жиынтығы. 

Алғашқы мемлекеттер 

арасында халықаралық 

экономикалық қарым-

қатынастардың ең 
байырғы түрі – сыртқы 

сауда қатынастары орнай 

Студенттердің білімі, 

іскерлігі және 

дағдыларының тізімі: 

Студенттер сауда 

құқықтық қатынасты 

реттеуші азаматтық 

заңдылықтарды, ҚР 

Азаматтық Кодексін, ҚР 

сауда қызметі туралы 

Заңын, Үкімет тарапынан 
шығарылған құқықтық 

актілерді білу керек. 

Бұл курс басталғанға 

дейін студенттер 

«Мемлекет және 

құқық теориясы», 

«Экономикалық 

терия», «Азаматтық 

құқық (Жалпы және 

Ерекше бөлімдер)», 

«ҚР нотариаты» 

пәндерінен қажетті 
білімдерін алулары 

қажет.   

Кәсіпкерлік 

құқықты зерделеп 

болған соң, келесі 

пәндер оқытылуы 

тиіс: «Келісім 

шарт құқығы», 

«Халықаралық 

жария құқық». 
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халықаралық 

қатынастардың дамуы 

осы саланың негізгі 

маңыздылығын күн 
өткен сайын жан-жақты 

дәлелдеуде. Шетелдік 

кәсіпкерлік құқық саласы 

тәжірибесін зерделей 

отырып, оның 

қалыптастыру тарихы 

мен қазіргі таңдағы 

ерекшеліктерін зерттеу 

арқылы отандық саланың 

құқықтық механизімінің 

әрекет ету ерекшелігін 

анықтауға толық 
мүмкіндік алуға болады. 

бастады. Дамыған елдер 

жаппай өнім өндіре 

бастаған индустриялық 

кезеңде халықаралық 
сауданың маңызы күрт 

артты. Қазіргі заманда кез 

келген ел экономикасының 

ажырамас бөлігіне 

айналған сыртқы 

экономикалық 

байланыстардың 

құрылымы күрделеніп, 

аясы кеңейе түсті. Соған 

қарамастан, халықаралық 

сауда сыртқы 

экономикалық 
байланыстардың негізгі 

түрі болып табылады.  

Сауда қызметiн 

реттеудiң мақсаттарына 

жатады: халықтың 

тауарларға сұранысын 

қанағаттандыру және 

сауда инфрақұрылымын 

дамыту; сауда қызметiн 

көрсетудi және қоғамдық 

тамақтандыруды 
ұйымдастыру; Қазақстан 

Республикасында сауда 

қызметiн дамытуға және 

жетiлдiруге жәрдемдесу; 

Қазақстан 

Республикасының әлемдiк 

сауда жүйесiне 

ықпалдасуы үшiн 

жағдайлар жасау; сыртқы 

нарықтарда отандық 

тауарлардың бәсекелестік 
қабілеттігін арттыру 

болып табылады. 

Cтуденттер сауда 

құқығына тән 

бағдарламада көрсетілген 

арнайы әдебиеттер 
мазмұнын біліп, оның 

мазмұнын ауызша және 

жазбаша түсіндіре білу 

керек. Сонымен 

студенттер практикада 

алуан түрлі шаруашылық 

субъектілеріне тән 

құжаттар, шарттық 

жобалар мен үлгілерді 

құра білу керек. Соттық 

және нотариалды 

қорғаудағы құжаттарды 
толтыра білу керек. 

Студент істей білуі керек: 

-сауда қызметін реттеу 

туралы заңнамамен;  

-сауда құқығының 

нормаларын тәжірибеде 

қолдана білу; 

-сауда қызметi саласында 

келiссөздер жүргiзе білуі; 

-сауда құқығы 

саласындағы шарттардың 
жобаларын құрастыра 

білу; 

-сауда құқығы 

субъектілерінің 

құқықтарын қорғаудың 

барлық тәсілдерін 

тәжірибеде қолдана білу; 

-сауда қызметі 

саласындағы дауларды 

шешу дағдыларын, 

тәртібін  білу.   

25 ҚР қылмыстық 3 Студенттерде кейінгі Қылмыстық атқару құқық Күтілетін нәтижелері:  Бұл курс басталғанға Кәсіпкерлік 
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атқару құқығы құқық қолдану, 

тәжірибелік қызмет үшін 

ҚР қылмыстық атқару 

құқығының әлеуметтік 
тағайындалуы, 

нормативтік мазмұны 

және дамуының негізгі 

беталыстары туралы 

ғылыми білімнің жүйесін 

қалыптастыру. 

 

ұғымы. Қылмыстық-

атқарушылық құқық 

тарихы. Жазаны 

орындайтын мемлекет 
мекемелері мен 

органдарының тарихы. 

Сотталғандардың 

құқықтық мәртебесі. 

Жазаны орындау және 

түзеу ықпалы. Бас 

бостандығынан айыруға 

сотталғандарды жіктеу 

және оларды түзеу 

мекемелерінің түрі, өтеу 

жағдайы және режимнің, 

режимді қамтамасыз ету 
құралының негізгі талабы 

бойынша тарату. Түзеу 

мекемелерінде 

сотталғандарды түзетудің 

негізгі құралдары. Тәрбие 

беру колонияларында 

жазаны өтеу 

ерекшеліктері. Түзеу 

мекемесінде жазаны өтеу 

уақытында ұстау 

жағдайдың өзгеруі. Бас 
бостандығынан айыру 

түріндегі жазаны өтеуден 

босатуды құқықтық 

реттеу. Өмір бойы бас 

бостандығынан айыру 

және өлім жазасы 

түріндегі жазаны орындау 

ерекшеліктері. Еркіндікті 

шектеуді орындау тәртібі 

және жағдайы. Қоғамдық 

жұмыс, түзеу жұмысы 
және тұтқынға алу 

түріндегі жазаны орындау 

тәртібі және жағдайы.  

Білім: ҚР қылмыстық 

атқарушы құқығының 

әлеуметтік 

тағайындалуын, 
нормативтік мазмұнын 

және дамуының негізгі 

беталыстарын біледі. 

Іскерлік: Заң 

оқиғаларының пайда 

болуын талдау, құқықтық 

сиапттағы түрлі 

құжаттарды жасау; 

қылмыстық-құқықтық 

қатынас сферасындағы заң 

проблемаларын талдау 

және шешу; кәсіби 
қызметте нормативтік 

құқықтық актілерді 

қолдану; ағымдағы 

жағдайды талдау және 

оңын кейінгі даму  

болашағын көре білу; 

қолда бар мәліметтер 

бойынша болжалды 

тергеуді болжалдау;  

құқық қорғау 

органдарының жүйесінде, 
құрылымында, құзіретінде 

бейімделу. 

Дағды: Жауап алуды 

жүргізу және сот 

қызуында сөз сөйлеу; 

дауды шешудің баламалы 

тәсілдерін және заң 

техникасын қолдану; 

заңды және жеке 

тұлғалардың сұрынысы 

бойынша негізделген 
ақпаратты дайындау; 

қылмыстық жазаны 

орындауды реттейтін 

дейін студенттер 

«Мемлекет және 

құқық теориясы», 

«Экономикалық 
терия», «Азаматтық 

құқық (Жалпы және 

Ерекше бөлімдер)», 

«ҚР нотариаты» 

пәндерінен қажетті 

білімдерін алулары 

қажет.   

құқықты зерделеп 

болған соң, келесі 

пәндер оқытылуы 

тиіс: «Келісім 
шарт құқығы», 

«Халықаралық 

жария құқық». 
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 заңды және заңға тәуелді 

актіні талдай алады. 

Құзіреттілігі: іс 

қағаздарын жүргізу 
мәселесінде; сұхбат алу 

және жауап алуды жүргізу 

психологиялық 

қабылдауында;  нақты іс 

жүзіндегі жағдайларда 

құқықтық нормалар мен 

теорияларды қолдануда; 

заң техникасында білікті 

болу керек. 

 

26 

Жедел іздестіру 

қызметін 

құқықтық реттеу 

3 Жедел-іздестіру қызметі 

уақыты бойынша 

қылмысты табу сәтіне 
біршама жақын, 

негізінен ол дереу 

қылмыс ізіне түседі және 

оның міндетіне тек 

қылмысты табу, алдын-

алу, жолын кесу және 

ашу ғана емес, сондай-ақ 

қылмысты дайындап 

жатқан, жасап жатқан 

немесе жасаған 

тұлғаларды табу және 
анықтау жатады.  

 

Курс нәтижесінде 

студенттер  саланың 

мазмұнымен танысуға, бұл 
салада алынған білімдерді 

пайдалануға,  құқық 

нормаларын дұрыс 

қолдануды үйренуге 

міндетті 

Жедел-іздестіру қызметі 

уақыты бойынша 

қылмысты табу сәтіне 
біршама жақын, негізінен 

ол дереу қылмыс ізіне 

түседі және оның 

міндетіне тек қылмысты 

табу, алдын-алу, жолын 

кесу және ашу ғана емес, 

сондай-ақ қылмысты 

дайындап жатқан, жасап 

жатқан немесе жасаған 

тұлғаларды табу және 

анықтау жатады.  
 

1Заң психологиясы 

2Қылмыстылықтың 

алдын алу 

Қылмыстық құқық 

бойынша 

практикум, 
криминология 

27 

Пенетенциарлық 

құқықтың 

мәселелері 

3 Жұмыс оқу 

бағдарламаларына 

сәйкес білім игеруі қажет 

 

Қазақстан Республикасы 

Әділет министрлігінің 

қылмыстық-атқару 

қызметі, оның ішінде 

қылмыс жасағаны 

үшін сезікті және 

айыпталушыларды ұстау 

және тергеу 

изоляторларында жазасын 

өтеп 
жатқан сотталғандарға 

Пән бойынша білім алу 

және әдет қалыптастыру 

Заңдық психология, 

криминология, 

конфликтология, 

әлеуметтік құқық, 

құқықтық статистика 

сияқты пәндерден 

алынған білімдер 

қолданылады. 

Қылмыстық құқық 

бойынша 

практикум, 

криминология 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z990000353_#z17
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z990000353_#z17
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z970000208_#z89
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қатысты қылмыстық 

жазаны орындау 

саласындағы функциялары 

мен өкілеттіктерін 
Қазақстан Республикасы 

Ішкі істер министрлігіне 

беруді; 

2) Қазақстан 

Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің 

Қылмыстық-атқару жүйесі 

комитетін құруды; 

3) Қазақстан 

Республикасы Әділет 

министрлігінің 

Қылмыстық-атқару жүйесі 
комитетін таратуды; 

4) осы Жарлықтың 1-

тармағының 3) 

тармақшасында 

көрсетілген мемлекеттік 

органның штат санын 

Қазақстан Республикасы 

Ішкі Істер министрлігіне 

беруді; 

28 

ҚР салық 

құқығы 

4 Пәнді оқытудың 

мақсаттары болып 

төмендегілер табылады:  
-студенттердің  салық 

қатынастарын құқықтық 

реттеу механизмі 

қызметі мәселелерін 

түсініп, ұғынуды үйрету;  

-студенттердің 

мемлекеттің салық 

қызметі туралы түсінігін 

қалыптастыру; 

-салықтық-құқықтық 

нормаларды  қолдана 
білуді үйрету. 

«Қазақстан 

Республикасының салық 

құқығы» курсы 
студенттердің негізгі 

жоғарғы білім 

бағдарламалары аясында 

қаржы құқықтық пәндер 

циклы бойынша 

оқытылады. Оқу пәні 

салық заңнамасының 

үздіксіз дамып, өзгеруі 

жағдайында студенттердің 

мемлекеттің салық қызметі 

барысында туындайтын 
қатынастарды құқықтық 

реттеу механизмнің 

Салық заңнамасының 

негізгі ережелерін білу; 

-қаржы-құқықтық 
нормаларды талқылап, 

олардың мәнін анықтау. 

«Қазақстан 

Республикасының 

салық құқығы» курсын 
оқып меңгеру үшін 

студент төменде аттары 

аталған пәндерді 

менгеруі керек: 

«Мемлекет  және 

құқық теориясы», 

«Қазақстан 

Республикасының 

әкімшілік құқығы», 

«Логика», 

«Философия». 

Осы пән бойынша 

студенттің алған 

білімі қаржылық-
құқықтық цикл 

пәндерін оқып, 

меңгеруі үшін 

керек. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P040001120_#z1
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1100000900#z2
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қызмет ету ерекшеліктерін 

оқытуға негізделген. 

29 

ҚР бюджеттік 

құқығы 

4 Пәнді  оқытудың 

мақсаттары болып 

төмендегілер табылады:  
-студенттердің  бюджет 

қатынастарын құқықтық 

реттеу механизмі 

қызметі мәселелерін 

түсініп, ұғынуды үйрету;  

-студенттердің 

мемлекеттің бюджеттік 

қызметі туралы түсінігін 

қалыптастыру; 

-бюджеттік-құқықтық 

нормаларды  қолдана 

білуді үйрету. 

«Бюджеттік құқық» курсы 

студенттердің негізгі 

жоғарғы білім 
бағдарламалары аясында 

қаржы құқықтық пәндер 

циклы бойынша 

оқытылады.  

Оқу пәні қаржы 

заңнамасының үздіксіз 

дамып, өзгеруі 

жағдайында студенттердің 

мемлекеттің бюджеттік 

қызметі барысында 

туындайтын қатынастарды 

құқықтық реттеу 
механизмнің қызмет ету 

заңдылықтарын, 

ерекшеліктерін оқытуға 

негізделген. 

-бюджет құқықтық 

қатынастардың құқықтық 

қатынастар жүйесіндегі 
орны, мәні туралы жан-

жақты түсінігі болуы 

керек; 

-мемлекеттің бюджет 

қызметінің негізгі 

бағыттарын, осы 

қызметтін барлық әдістері, 

технологиясы және де 

құрамы туралы толық 

түсінігі болуы керек; 

-бюджет құқықтық 

нормалар жүйесінде 
керекті құқықтық 

ақпаратты 

іздеп, таба білуі;  

-бюджет-құқықтық 

нормаларды талқылап, 

олардың дұрыс қолдану. 

«Бюджеттік құқық» 

курсын оқып меңгеру 

үшін студент төменде 
аттары аталған 

пәндерді менгеруі 

керек: «Мемлекет  

және құқық теориясы», 

«Қазақстан 

Республикасының 

әкімшілік құқығы». 

Осы пән бойынша 

студенттің алған 

білімі қаржылық-
құқықтық цикл 

пәндерін оқып, 

меңгеруі үшін 

керек. 

30 

ҚР банк құқығы 

4 Пәнді  оқытудың 

мақсаттары болып 

төмендегілер табылады:  

-студенттердің  банк 

қатынастарын құқықтық 

реттеу механизмі 
қызметі мәселелерін 

түсініп, ұғынуды үйрету;  

-студенттердің банк 

қызметі туралы түсінігін 

қалыптастыру; 

-банктік-құқықтық 

нормаларды  қолдана 

білуді үйрету. 

«Банктік құқық» курсы 

студенттердің негізгі 

жоғарғы білім 

бағдарламалары аясында 

қаржы құқықтық пәндер 

циклы бойынша 
оқытылады.  

Оқу пәні банк 

заңнамасының үздіксіз 

дамып, өзгеруі 

жағдайында студенттердің 

банктердің қызметі 

барысында туындайтын 

қатынастарды құқықтық 

реттеу механизмнің 

қызмет ету 

заңдылықтарын, 
ерекшеліктерін оқытуға 

-банк құқықтық 

қатынастардың құқықтық 

қатынастар жүйесіндегі 

орны, мәні туралы жан-

жақты түсінігі болуы 

керек; 
-банк қызметінің негізгі 

бағыттарын, осы 

қызметтін барлық әдістері, 

технологиясы және де 

құрамы туралы толық 

түсінігі болуы керек; 

-банк құқықтық нормалар 

жүйесінде керекті 

құқықтық ақпаратты 

іздеп, таба білуі;  

-банктік-құқықтық 
нормаларды талқылап, 

«Банктік құқық» 

курсын оқып меңгеру 

үшін студент төменде 

аттары аталған 

пәндерді менгеруі 

керек: «Мемлекет  
және құқық теориясы», 

«Қазақстан 

Республикасының 

әкімшілік құқығы», 

«Логика», 

«Философия». 

Осы пән бойынша 

студенттің алған 

білімі қаржылық-

құқықтық цикл 

пәндерін  оқып, 

меңгеруі үшін 
керек. 
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негізделген. олардың дұрыс қолдану. 
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ҚР жер құқығы 

4 Курсты оқытудың 

мақсаттары: 

-студенттерге жер 

құқығының негізгі 
теориялық ережелерін 

түсіндіру; 

-нарықтық экономика 

құрудағы жер 

заңнамасының маңызын 

ашу; 

-Қазақстан 

Республикасының жер 

қоры санаттарының 

құрамы мен құқықтық 

режимын оқытуы; 

-жер заңнамасының 
қазіргі жағдайы мен даму 

перспективаларын 

көрсету; 

-студенттерде жер 

қатынастарының әртүрлі 

жағдайларына құқықтық 

нормаларды дұрыс 

қолдану тәжірибесін 

қалыптастыру; 

-әдетте жер 

құқығының нормаларын 
талқылағанда кететін 

қателіктерге, жер құқық 

ғылымымен әлі 

қарастырылмаған не 

шешімі табылмаган 

күрделі теориялық 

сұрақтарға студенттердің 

назарын аудару. 

Жер құқығы 

саласындагы құқықтық 

институт жүйесінде жер 

заңдылығын бұзған үшін 
құқықтық жауаптылық 

институты ерекше орын 

алады. Оның рөлі жердің 

құқықтық тәртібін 

қамтамасыз ету. Көптеген 

нарықтық жобалар жерді 

қорғау императивін және 

талаптарын орындамайды. 

Ұсынылып отырған 

жұмыс келесі мақсаттарды 

көздейді:  ол жер 

қатынастары аумағындағы 
құқықтық тәртібінің 

жалпы қандай күйде 

екенін таныстыруды, жер 

құқық бұзушылықтың мәні 

мен ерекшеліктерін 

анықтауды, жер 

заңдылығын бұзган үшін 

құқықтық жауапкершілікті 

орнатуды қарастырады. 

Сонымен қатар бұл 

жұмыста құқық 
бұзушылықтың негізгі 

түрлері және құрылымы 

мен себептері баяндалады. 

«Жер құқығы» пәнінің 

мақсаттары мен 

міндеттері. Жер егеменді 

Қазақстан халқының өмірі 

мен қызметінің негізі бола 

отырып, азаматтық 

айналымға көбірек түседі, 

сонымен қатар жерге жеке 
меншік институты 

қалыптасты. Осыған 

Студент оқу барысында 

жер құқығы саласындагы 

заңнаманы жетік меңгеріп 

шыққаны қажет. Студент 
істей білуі керек:    

- жерді пайдалану және 

қорғау аясында, жеке және 

заңды тұлғалардың жерге 

байланысты құқықтары 

мен заңды мүдделерін 

қорғау барысындағы 

нақты оқиғаларды 

шешудің тәжірибелерін 

иелену; 

-қазіргі және келешек 

ұрпақтың мүддесі үшін 
жерді сақтауға мүмкіндік 

жасайтын құқықтық 

мәдениетті қалыптастыру; 

-жер қатынастарын 

құқықтық реттеу, жермен 

жасалатын мәмілелерді 

жүзеге асыру тәртібі 

туралы білімді студенттің 

игеруі; 

Студентті, сонымен 

бірге, құқықтық 
жагдайларга анализ 

жасауга және олар 

бойынша нақты шешімдер 

қабылдауга, көпшілік 

алдында сөйлеуге, өз ойын 

жетік білдіре алуға, 

заңдарды дұрыс 

қолдануга, іс қағаздарын 

(құжаттарды) дайындай 

білуге дагдыландыру 

қажет. 

Бұл пәнді оқығанға 

дейін студенттер  «Рим 

құқығы», «Мемлекет 

және құқық теориясы», 
«Азаматтық құқық», 

«Экологиялық құқық» 

пәндерін оқуы тиіс. 

Бұл курсты 

меңгергенде 

алынатын білімді  

мына пәнді меңгеру 
барысында 

қолдануға болады: 

«Халықаралық жеке 

құқық», «Азаматтық 

іс жүргізу құқығы», 

«Халықаралық 

жария құқығы». 
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байланысты Қазақстан 

Республикасының 

жоғарғы оқу 

орындарының оқу 
бағдарламаларына «Жер 

құқығы» сияқты жаңа оқу 

пәні жаңадан енгізілді. 

Қазақстан 

Республикасының Жер 

құқығы - жерді пайдалану 

мен қорғау бойынша 

қатынастарды реттеуде 

маңызды рөлге ие, қазіргі 

Қазақстан 

заңдылықтарының бір 

саласы болып табылады. 

32 

ҚР аграрлық 
құқығы 

4 Қазақстанда аграрлық-
құқықтық ғылымның 

қалыптасуы мен дамуы 

жөніндегі сұрақтар мен 

таныстыру; нарықтық 

қатынас жайында 

Қазақстан 

Республикасының 

аграрлық заңдарының 

қалыптасуы мен дамуын 

оқыту; аграрлық 

құқықтың негізгі 
түсініктері мен 

терминдерін оқыту; 

Қазақстан 

Республикасындағы 

аграрылқ кәсіпкерлік 

субъектілерінің 

құқықтық жағдайының 

ерекшеліктерін 

қарастыру; Қазақстан 

Республикасының 

ауылшаруашылығында 
аграрлық және жер 

реформаларының 

Жер құқығы 
саласындагы құқықтық 

институт жүйесінде жер 

заңдылығын бұзған үшін 

құқықтық жауаптылық 

институты ерекше орын 

алады. Оның рөлі жердің 

құқықтық тәртібін 

қамтамасыз ету. Көптеген 

нарықтық жобалар жерді 

қорғау императивін және 

талаптарын орындамайды. 
Ұсынылып отырған 

жұмыс келесі мақсаттарды 

көздейді:  ол жер 

қатынастары аумағындағы 

құқықтық тәртібінің 

жалпы қандай күйде 

екенін таныстыруды, жер 

құқық бұзушылықтың мәні 

мен ерекшеліктерін 

анықтауды, жер 

заңдылығын бұзган үшін 
құқықтық жауапкершілікті 

орнатуды қарастырады. 

Студент оқу барысында 
жер құқығы саласындагы 

заңнаманы жетік меңгеріп 

шыққаны қажет. Студент 

істей білуі керек:    

- жерді пайдалану және 

қорғау аясында, жеке және 

заңды тұлғалардың жерге 

байланысты 

құқықтарымен заңды 

мүдделерін қорғау 

Барысындағы нақты 
оқиғаларды шешудің 

тәжірибелерін иелену; 

Қазіргі және келешек 

ұрпақтың мүддесі үшін 

жерді сақтауға мүмкіндік 

жасайтын құқықтық 

мәдениетті қалыптастыру; 

Жер қатынастарын 

құқықтық реттеу, жермен 

жасалатын мәмілелерді 

жүзеге асыру тәртібі 
туралы білімді студенттің 

игеруі; 

Азаматтық құқық 
(жалпы және ерекше 

бөлім), Мемлекет және 

құқық теориясы, 

Экологиялық құқығы 

Еңбек құқығы 
Кәсіпкерлік құқық, 

Әкімшілік құқық, 

Қаржы құқығы 
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құқықтық бастамаларын 

оқыту (Қазақстан 

Республикасы мен 

шетелдердің заңдарын 
салыстырмалы құқықтық 

анализ жасау 

Сонымен қатар бұл 

жұмыста құқық 

бұзушылықтың негізгі 

түрлері және құрылымы 
мен себептері баяндалады.  

«Жер құқығы» пәнінің 

мақсаттары мен 

міндеттері. Жер егеменді 

Қазақстан халқының өмірі 

мен қызметінің негізі бола 

отырып, азаматтық 

айналымға көбірек түседі, 

сонымен қатар жерге жеке 

меншік институты 

қалыптасты. Осыған 

байланысты Қазақстан 
Республикасының 

жоғарғы оқу 

орындарының оқу 

бағдарламаларына «Жер 

құқығы» сияқты жаңа оқу 

пәні жаңадан енгізілді. 

Қазақстан 

Республикасының Жер 

құқығы - жерді пайдалану 

мен қорғау бойынша 

қатынастарды реттеуде 
маңызды рөлге ие, қазіргі 

Қазақстан 

заңдылықтарының бір 

саласы болып табылады. 

Студентті, сонымен 

бірге, құқықтық 

жагдайларга анализ 

жасауга және олар 
бойынша нақты шешімдер 

қабылдауга, көпшілік 

алдында сөйлеуге, өз ойын 

жетік білдіре алуға, 

заңдарды дұрыс 

қолдануга, іс қағаздарын 

(құжаттарды) дайындай 

білуге дагдыландыру 

қажет. 

33 

ҚР табиғи 

ресурстық құқық 

4 мақсаты табиғи 

ресурстарды құқықтық 

реттейтін заңнаманы 

және оларды іс жүзінде 

қолдануды, адамзаттық 

мүддесі үшін табиғи 

ресурстарды  ұтымды 

пайдалану саясатын 
жүргізуге қабілетті 

құқық қорғау 

Қоршаған ортаны 

қорғау, табиғи 

ресурстарды ұтымды 

пайдалану, сонымен бірге, 

адамзаттық қазіргі және 

болашақ ұрпақтарының 

өмірі мен қызметі үшін 

қолайлы қоршаған 
ортамен қамтамасыз етуді 

мақсат етіп қояды. Табиғат 

Табиғи ресурстарды 

құқықтық реттейтін 

нормативтік-ұқықтық 

актілердің негізгі 

ережелерін және оларды 

нақты ситуацияларға 

олдана білуді үйренгені, 

заңнаманың өзгеру 
динамикасын үнемі 

бақылап отырғаны, 

Азаматтық құқық 

(жалпы және ерекше 

бөлім), Мемлекет және 

құқық теориясы, 

Экологиялық құқығы 

Еңбек құқығы 

Кәсіпкерлік құқық, 

Әкімшілік құқық, 

Қаржы құқығы 
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органының, өкілді 

атқарушы органның 

және өзге де мемлекеттік 

және мемлекеттік емес 
органның болашақ 

жұмыскерлері болатын 

құқықтанушыларды 

дайындау. 

пен адамның өзара қарым-

қатынасы саласындағы 

қоғамдық қатынастар 

құқық салаларының 
кешенімен реттеледі. 

Олардың арасындағы 

негізгі маңыздылығы бар 

табиғи ресурстарды қорғау 

мен ұтымды пайдалануды 

талап ететін салалар.  

Қазіргі кезде құқықтық 

нормалармен орталанған 

қоғам мен қоршаған 

ортаның өзара қарым-

қатынастарды зерттеуі 

басталады. Заң 
әдебиеттерінде 

экологиялық  мәселені 

бірегей екі өзара 

байланысты аспектілер – 

табиғатты пайдалану және 

қоршаған ортаны қорғау 

ретінде қарастырады. Осы 

екі өзара байланысты 

қоғамның табиғатқа әсер 

ету нысандары оқу 

курсының негігі мазмұнын 
құрайды. Сонымен қатар 

қазіргі экологиялық 

жағдайда табиғатқа 

араласудың нәтижесіндегі 

жағымсыз салдарының 

зардап шегушісі ретінде 

адам, оның денсаулығы 

мен жағдайы болды.   

отандық пен шетел 

заңдарының арасындағы 

ұқсастықтар мен 

айырмашылықтарды таба 
білгені қажет. Сонымен 

бірге, құқықтық 

жағдайларға анализ 

жасауға және олар 

бойынша нақты шешімдер 

қабылдауға, заңдарды 

дұрыс қолдануға, іс 

қағаздарын (құжаттарды) 

дайындай білуге 

дағдыландыру қажет. 

34 

Келісім шарт 

құқығы 

4 Келісім-шарт құқығы 

пәнін оқытудың мақсаты 

– терең теориялық білім 

және ол білімді 
тәжірибеде дұрыс 

қолдана білу. Аталған 

Бұл пәнді оқу қоғамның 

шарттық қатынастарының 

басты өзегі  болып 

табылады. Қоғамдық 
шарттық қатынастар 

дегеніміз азаматтар мен 

Курс нәтижесінде 

студенттер  саланың 

мазмұнымен танысуға, бұл 

салада алынған білімдерді 
пайдалануға, келісім-шарт 

құқығы нормаларын дұрыс 

Бұл пәнді оқу 

барысында мына 

пәндердің білімі 

қажет болады: 
«Мемлекет және 

құқық теориясы» 

Бұл пәнді 

меңгергеннен 

кейін келесі 

пәндер 
меңгеріледі.: 

«Азаматтық іс 
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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. 

мекемелер қолданатын 

барлық азаматтық 

құқықтық шарттар болып 

табылады.Шарт – ұзақ 
тарихы бар құқықтық 

конструкция, адамдар 

арасындағы түрлі қарым-

қатынас екі жақтан да 

келісілген түрлі 

формалардың пайда 

болуына немесе 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 

қолдануды үйренуге 

міндетті 

«Азаматтық құқық», 

«Отбасы құқығы» 

 

жүргізу», 

«ҚР нотариаты», 

«Халықаралық жеке 

құқық». 
 

35 

Міндеттемелік 

құқық 

4 Міндеттемелік құқық 

дәстүрлі жалпы және 

ерекше бөлімдерден 
тұрады. Осы 

міндеттемелік құқық 

курсы 

міндеттемелердің барлық 

түрлеріне ортақ болып 

келетін міндеттемелік 

қатынастарды реттейтін 

негізін 

салушы қағидаларды 

оқытуға бағытталған. 

Оларға: 
міндеттемелердің ұғымы 

мен элементі, 

Міндеттемелік құқық 

азаматтық құқықтың 

ежелгі келе жатқан құқық 
саласы болып табылады. 

Міндеттемелік құқықтың 

дамуы көптеген халықтың 

әдет-құрып құқықында 

көрініс тапты. Ежелгі рим 

халқы заңтану саласында 

міндеттемелік құқықтың 

қазіргі концепциясының 

қалыптасуына негізін 

салды. Бүгінгі таңда 

міндеттемелер әртүрлі 
заңды фактілердің, атап 

айтқанда, шарттар мен 

Осы курсты оқу 

нәтижесінде студент  

міндетті: 
- тұтастай 

міндеттмелікқұқық туралы 

терең білім алуға; 

- шарттық 

жауапкерішіліктің негізгі 

қағиадаларын оқып білуге; 

- міндеттемені орындау 

механизімімен танысуға; 

- міндеттеменің 

орындалуын қамтамасыз 

ету механизімімен 
танысуға; 

- міндеттеменің 

Бұл курсты оқу 

барысында мына 

пәндердің білімдері 
қажет: «Мемлекет және 

құқық теориясы», 

«Конституциялық 

құқық», «Азаматтық 

құқық», «Отбасы 

құқығы», «Рим 

құқығы», «Салықтық 

құқық». 

Осы курстан 

алынған білімдер 

«Азаматтық іс 
жүргізу»  пәнінде 

пайдаланылады.  
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міндеттемелерді 

орындау, міндеттеменің 

орындалуын қамтамасыз 

ету, міндеттемедегі 
тұлғалардың ауысуы, 

міндеттеменің 

тоқтатылуы, 

міндеттемені бұзғаны 

үшін жауапкершілік 

және т.б. жатады. 

мәмілелер, әкімшілік 

актілер, сот шешімдері, 

басқа тұлғаға зиян келтіру 

салдары және т.б. негізінде 
туындайды. Жоғарыда 

аталған әртүрлі құқықтық 

қатынастар 

 

орындалуын бұзғаны үшін 

жауапкершіліктің туындау 

негізін оқып білуге; 

- шарттарды құқықтық 
реттеу арқылы шарт 

туралы жалпы 

ережелермен танысуы; 

36 

Кәсіпкерлік 

қызметті 

құқықтық реттеу 

4 Басты мақсаты - сауда 

және ақша қатынастарын 

зерттеу және оларды 

құқықтық реттеу  болып 

табылады. Кәсіпкерлік 

қызметті құқықтық 

реттеудің мақсаты – 
кәсіпкерлік құқық 

субъектілерінің 

қаржылық, мүліктік іс-

әрекет қатынас-тарын 

реттеу туын-дайды. 

 

Кәсіпкерлік қызметті 

құқықтық реттеу пәні– 

кәсіпкерліктің түрлерін, 

кәсіпкер мүлігінің 

құқықтық режимін 

реттейді және зерттейді.  

Қазіргі  кездегі көптеген 
кәсіпкерлік қатынастар 

алдымен құқықтық реттеу 

негіздерін қажет етеді. 

Егер осы қатынастардың 

заңды табиғаты  жан-

жақты дамытылып 

анықталмаса, онда бұл 

қатынастарды реттеу 

қиынға соғады. Ал, 

кәсіпкерлік құқық бізге 

танымал тауар-  ақша  
қатынастарын, кәсіпкерлік  

қатынастардың 

субъектілерінің алатын 

орнын зерттейді және 

реттейді. 

 

Осы курсты оқу 

нәтижесінде студент 

игеруге  міндетті: 

Қазақстан Республикасы 

заңдылықтары бойынша 

кәсіпкерлердің құқықтық 

мәртебесін зерттеу; 
Кәсіпкерлік іс-әрекет 

түрлері; 

 

Бұл курсты оқу 

барысында студенттер 

келесі пәндердің 

білімін меңгеру қажет: 

«Құқық теориясы», 

«Азаматтық құқық», 

«Азаматтық іс 
жүргізу», «Әкімшілік 

құқық», «Қаржы 

құқығы». 

Бұл білімдер 

«Кәсіпкерлік 

құқық» пәндерін 

оқытқанда қажет 

болады. 
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ҚР еңбек құқығы 

4 Әлеуметтік қамтамасыз 

ету құқығы бұл кешенді 

сипатты иеленетін 

қоғамдық қатынас, ол:  

ақшалай формада 

азаматтарды  
зейнетақымен, 

Әлеуметтік 

қамсыздандыру құқығы 

еңбекке қабілетсіз, 

асыраушысынан 

айырылған, 

жұмыссыздарға, 
күнкөрістің ең төмеңгі 

Студенттер Қазақстан 

Республикасының 

әлеуметтік 

қамсыздандыру 

құқығының жүйесін, 

қағидалары мен 
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жәрдемақымен, 

өтемақымен қамтамасыз 

етуді реттейді;  

заттай формада – тегін 
және жеңілдікпен 

берілетін нақты 

тауарларды берумен 

немесе қызметтер 

көрсетумен байланысты 

туындайтын 

қатынастарды реттейді; 

рәсімдік немесе 

процессуалдық 

сипаттағы – заңдық 

факторларды айқындау, 

шешімдерге шағымдану 
қатынастарымен 

байланысты туындайды.  

 

деңгейінен табыстары 

төмен тұлғаларға, 

балалары бар 

отбасыларына 
мемлекеттік бюджеттен 

немесе бюджеттен тыс 

әлеуметтік қамтамасыз 

ету қорларынан 

қаржылар беру 

қатынасын, қарияларды 

және мүгедектерді 

әлеуметтік қамтамасыз 

ету, оларды 

стационарлардағы 

интернат-үйлерде ұстау, 

мүгедектерді кәсіби 
оқыту, протездік-

ортопедиялық 

бұйымдармен және 

қозғалу құралдарымен, 

дәрі-дәрмектер алуға 

жәрдемақы алу, 

коммуналдық-

тұрмыстық қызметтерге 

ақы төлеу бойынша 

қатынастарды реттейтін 

құқықтық нормалардың 
жиынтығын білдіреді.  

 

міндеттерін білулері 

керек; 

Әлеуметтік 

қамсыздандыру құқығы 

пәні бойынша және 

еңбек заңнамасынан 

алған білімдерін 

тәжірибеде қолдана 

білуге дағды 

қалыптастыру. 

Студенттер мемлекеттік 

атаулы әлеуметтік 

жәрдемақылар түрлерін, 

еңбек өтілін есептеу, 

зейнетақылар түрлерін 

меңгерулері керек. 
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Әлеуметтік 

қамсыздандыру 

құқығы 

4 Студенттер еңбек 

даулары және еңбек 

дауларының түрлерін, 

олардың шешу және 

қарау тәртібін меңгеру 

керек, сонымен қатар, 

еңбек құқықтық 

қатынастарда 

туындайтын нормаларды 

қолдану тәртібін оқу 
керек, құқықтың қайнар 

көздерімен жұмыс 

Еңбек даулары 

қызметкер мен жұмыс 

берушінің 

арасындағы пайда 

болатын даулы 

қатынасты реттейтін 

құқық саласы. Еңбек 

даулары арнайы оқу 

курсы бола отырып, 

қазіргі таңдағы 
туындаған құқықтық 

қатынастарды 

Студент оқу барысында 

еңбек құқығы 

саласындағы заңнаманы 

жетік меңгеріп шыққаны 

қажет. Студент істей 

білуі керек:    

1. Қазақстан 

Республикасының еңбек 

заңнамасының жүйесін, 

қағидалары мен 
міндеттерін білулері 

керек; 
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істеудің терең білімін 

меңгеру қажет. 

айқындай отырып, 

қоғамдағы әлеуметтік 

процесстердің 

реттелуіне өзінің 
ықпалын тигізеді, ол 

күнделікті қоғамдағы 

қарым қатынастардан 

туындаған мәселелерді 

іске асырудың  ҚР 

әрекет ететін заңдарға 

сәйкестілігін 

анықтайды. Студенттер 

еңбек даулары және 

еңбек дауларының 

түрлерін, олардың 

шешу және қарау 
тәртібін меңгеру керек, 

сонымен қатар, еңбек 

құқықтық 

қатынастарда 

туындайтын 

нормаларды қолдану 

тәртібін оқу керек, 

құқықтың қайнар 

көздерімен жұмыс 

істеудің терең білімін 

меңгеру қажет. 
 

 

2. еңбек құқығы пәні 

бойынша және еңбек 

заңнамасынан алған 

білімдерін тәжірибеде 
қолдана білуге дағды 

қалыптастыру. 

3. студенттер — судья, 

нотариус, адвокат, 

прокурор ретінде 

жұмысты орындау үшін, 

практикалық дағдыларға 

ие болу, жеке еңбек 

шартын сауатты түрде 

құрастыра білуі керек; 

4. еңбек заңнамасы 

бойынша жұмыс 
уақыты, тынығу 

уақытыттарын белгілеу 

тәртібін жетік меңгеру; 

5. қызметкер мен 

жұмыс берушінің 

құқықтары мен 

міндеттерін білу керек. 

 

39 

Еңбек даулары 

4 Экологиялық құқықты 

оқыту мақсаты 

экологиялық заңдарды 

және оларды іс жүзінде 

қолдануды және 

адамзаттық мүддесі үшін 

қоршаған табиғи ортаны 

ұтымды пайдалану 

саясатын жүргізуге 

қабілетті құқық қорғау 
органының, өкілді 

атқарушы органның 

Қазіргі кезде құқықтық 

нормалармен орталанған 

қоғам мен қоршаған 

ортаның өзара қарым-

өатынастарды зерттеуі 

басталады. Заң 

әдебиеттерінде 

экологиялық  мәселені 

бірегей екі өзара 

байланысты аспектілер – 
табиғатты пайдалану және 

қоршаған ортаны қорғау 

Студент оқу барысында 

экологиялық құқық 

саласындағы заңнаманы 

жетік меңгеріп шыққаны 

қажет. Бұл мақсатқа жету 

үшін студенттің оқытушы 

ұсынған (осы оқу 

бағдарламасында 

көзделген) нормативтік-

құқықтық актілердің 
негізгі ережелерін және 

оларды нақты 
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және өзге де мемлекеттік 

және мемлекеттік емес 

органның болашақ 

жұмыскерлері болатын 
құқықтанушыларды 

дайындау. 

ретінде қарастырады. Осы 

екі өзара байланысты 

қоғамның табиғатқа әсер 

ету нысандары оқу 
курсының негігі мазмұнын 

құрайды. Сонымен қатар 

қазіргі экологиялық 

жағдайда табиғатқа 

араласудың нәтижесіндегі 

жағымсыз салдарының 

зардап шегушісі ретінде 

адам, оның денсаулығы 

мен жағдайы болды.   

ситуацияларға қолдана 

білуді үйренгені, 

заңнаманың өзгеру 

динамикасын үнемі 
бақылап отырғаны, 

отандық пен шетел 

заңдарының арасындағы 

ұқсастықтар мен 

айырмашылықтарды таба 

білгені қажет. 

Экологиялық құқықтық 

тәртіпті қамтамасыз етуге 

байланысты теориялық 

білімдер алу арқылы 

экологиялық құқықтық 

сананы тәрбиелейді.  

40 

ҚР әкімшілік іс 
жүргізу 

5 Әкімшілік құқықбұзушы
лық туралы істер 

бойынша 

өндірістің мақсаттары: 

1) әрбірістің мән–

жайларын өз уақытында, 

жан-жақты, (объективті) 

айқындау; 

2) оны заңнамамен нақты 

сәйкестендіре шешу; 

3) шығарылған 

қаулының орындалуын 
қамтамасызету; 

4) әкімшілік құқық 

бұзушылықты жасауға 

итермелеген, ықпал 

еткен себептермен 

жағдайларды анықтау; 

құқық 

бұзушылықтардың 

алдын алу, азаматтарды 

заңдарды сақтау рухында 

тәрбиелеу, заңдылық 
нығайту. 

 

Әкімшілік процесс 
құрылымында әкімшілік 

құқық бұзушылық 

туралы істер 

бойынша өндіріс өте 

маңызды элементі болып 

табылады. 

Оны өкілетті субъектілерді

ң әкімшілік жазаны 

қолдану бойынша 

қызметі және осы кезде 

туындап әкімшілік 
құқық нормаларымен 

реттелген қатынастардың 

жиынтығы ретіндеде 

қарастыруғада болады. 

Әкімшілік  құқық 

бұзушылық туралы істер 

бойынша 

өндірістің міндеттері: 

1) әрбірістің мән–

жайларын өзуақытында, 

жан— жақты, толықжәне 
әділетті түрде (объективті) 

айқындау; 

Студент тиісті 
нормативтік құқықтық 

материалдарды жиі 

қарастырып, іс жүргізу 

құқығы шеңберіндегі 

операцияларды жүзеге 

асырғанда кедендік және 

процессуалдық 

құжаттарды толытра білуі 

керек 

Негізгі теориялары мен 

әдістерді игеру;    
Іс жүргізу құқығы 

мақсаттары, әдістері, 

заңнамаларды және 

тұжырымдамаларын толық 

меңгеруі; Жергілікті 

жерлерде теорияларын, 

тұжырымдамаларын, 

стратегияларын, 

зерттеулерін және 

элементтерін тәжірибеде 

толығымен қолдана білу; 
Іс  жүргізу құқығының  

құқықтық мәртебесін 

Бұл курс басталғанға 
дейін студенттер 

«Мемлекет және 

құқық теориясы», 

«Экономикалық 

терия», «Азаматтық 

құқық (Жалпы және 

Ерекше бөлімдер)», 

«ҚР нотариаты» 

пәндерінен қажетті 

білімдерін алулары 

қажет.   

Кәсіпкерлік 
құқықты зерделеп 

болған соң, келесі 

пәндер оқытылуы 

тиіс: «Келісім 

шарт құқығы», 

«Халықаралық 

жария құқық». 
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2) оны заңнамамен 

нақты сәйкестендіре шешу

; 

3) шығарылған қаулының 
орындалуын қамтамасыз 

ету; 

4) әкімшілікқұқық 

бұзушылықты жасауға 

итермелеген, ықпал еткен 

себептер мен 

жағдайларды анықтау; 

құқықбұзушылықтарды 

алдын алу, азаматтарды 

заңдарды сақтаурухында 

тәрбиелеу, заңдылық 

нығайту. 
 

қарастыру. 

41 

  Әкімшілік іс 
жүргізудегі 

дәлелдемелер 

мен дәлелдеу 

3 Әкімшілік құқықбұзушы

лық туралы істер 

бойынша 

өндірістің міндеттері: 

1) әрбірістің мән–

жайларын өз уақытында, 

жан— жақты, толық 

және әділеттітүрде 

(объективті) айқындау; 

2) оны заңнамамен 

нақты сәйкестендіре ше
шу; 

3) шығарылған 

қаулының орындалуын 

қамтамасызету; 

4) әкімшілік 

құқықбұзушылықты 

жасауғаитермелеген, 

ықпал еткен себептер 

мен 

жағдайларды анықтау; 

құқықбұзушылықтардың 
алдыналу, азаматтарды 

заңдарды сақтау рухында 

Әкімшілік процесс 

құрылымында әкімшілік 

құқық 

бұзушылықтуралы істер 

бойынша өндіріс өте 

маңызды элемент болып 

табылады. 

Оны өкілетті субъектілерді

ң әкімшілік жазаны 

қолданубойынша 

қызметі және осы кезде 
туындап әкімшілік 

құқық нормаларымен 

реттелген қатынастардың  

жиынтығы ретінде 

қарастырады. 

 

Студент әкімшілік 

құқықбұзушылық туралы 

іс бойынша іс жүргізудің 

кезеңдерін білуге міндетті 

(стадиялары) : 

Әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы істерді 

қозғау; істі қарау, 

әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы істер 

бойынша қаулы шығару; 
қабылданған шешімдерді 

орындау; 

шешімге шағым беру. 

 

ҚР-ның Конституциясы 

Азаматтық іс жүргізу 

құқығы 

Қылмыстық іс жүргізу 

құқығы 

ҚР әкімшілік іс жүргізу  

құқығы 

 

ҚР-ның азаматтық 

құқығы 

ҚР-ның қылмыстық 

құқығы 

Халықралық 

құқық,Сауда 

құқығы т.б 
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тәрбиелеу, заңдылық 

нығайту. 

 

42 

Әкімшілік құқық 

бұзушылық 

істері бойынша 

өндіріс 

3 Жұмыс оқу 

бағдарламаларына 
сәйкес білім игеруі қажет 

 

Криминология әлеуметтік-

құқықтық ғылым сияқты 
қылмыстылықты оның 

детерминантының себебі 

және шарты, 

қылмыстылығы, 

қылмыстылықтың тұлғасы 

ретінде, сонымен қатар 

қылмыстылықтың алдын-

алуын оқытады. 

Әлеуметтік ғылым сияқты 

криминология 

қылмыстылықтың 

объективті мәнін 
теориялық тұрғыда 

жүйелендіреді, осы 

құбылыстың пайда болу 

мен өзгеру заңдылығын 

орнықтырады және  

болжайды. 

Бұл пәнді оқу барысында 

студенттер 
қылмыстылықтың 

динамикасы, жағдайы 

және құрылысына анализ 

жасай алуға тиіс және 

криминологиялық болжау 

жасай білу керек. 

Студентттерден 

қылмыстылықтың 

шарттары мен себептерін 

жоюға бағытталған алдын-

алу жұмыстарын жүргізу 

туралы білім қажет.
 

Заңдық психология, 

криминология, 
конфликтология, 

әлеуметтік құқық, 

құқықтық статистика 

сияқты пәндерден 

алынған білімдер 

қолданылады. 

Криминологи

я әлеуметтік-
құқықтық ғылым 

сияқты 

қылмыстылықты 

оның 

детерминантының 

себебі және шарты, 

қылмыстылығы, 

қылмыстылықтың 

тұлғасы ретінде, 

сонымен қатар 

қылмыстылықтың 

алдын-алуын 
оқытады.  

43 

Кәсіпкерлік 

құқық 

3 Курсты оқытудың 

мақсаттары: 

-студенттерге жер 

құқығының негізгі 

теориялық ережелерін 

түсіндіру; 
-нарықтық экономика 

құрудағы жер 

заңнамасының маңызын 

ашу; 

-Қазақстан 

Республикасының жер 

қоры санаттарының 

құрамы мен құқықтық 

режимын оқытуы; 

-жер заңнамасының 

қазіргі жағдайы мен даму 
перспективаларын 

Жер құқығы 

саласындагы құқықтық 

институт жүйесінде жер 

заңдылығын бұзған үшін 

құқықтық жауаптылық 

институты ерекше орын 
алады. Оның рөлі жердің 

құқықтық тәртібін 

қамтамасыз ету. Көптеген 

нарықтық жобалар жерді 

қорғау императивін және 

талаптарын орындамайды. 

Ұсынылып отырған 

жұмыс келесі мақсаттарды 

көздейді:  ол жер 

қатынастары аумағындағы 

құқықтық тәртібінің 
жалпы қандай күйде 

Студент оқу барысында 

жер құқығы саласындагы 

заңнаманы жетік меңгеріп 

шыққаны қажет. Студент 

істей білуі керек:    

- жерді пайдалану және 
қорғау аясында, жеке және 

заңды тұлғалардың жерге 

байланысты құқықтары 

мен заңды мүдделерін 

қорғау барысындағы 

нақты оқиғаларды 

шешудің тәжірибелерін 

иелену; 

-қазіргі және келешек 

ұрпақтың мүддесі үшін 

жерді сақтауға мүмкіндік 
жасайтын құқықтық 

Бұл пәнді оқығанға 

дейін студенттер  «Рим 

құқығы», «Мемлекет 

және құқық теориясы», 

«Азаматтық құқық», 

«Экологиялық құқық» 
пәндерін оқуы тиіс. 

Бұл курсты 

меңгергенде 

алынатын білімді  

мына пәнді меңгеру 

барысында 

қолдануға болады: 
«Халықаралық жеке 

құқық», «Азаматтық 

іс жүргізу құқығы», 

«Халықаралық 

жария құқығы». 
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көрсету; 

-студенттерде жер 

қатынастарының әртүрлі 

жағдайларына құқықтық 
нормаларды дұрыс 

қолдану тәжірибесін 

қалыптастыру; 

-әдетте жер 

құқығының нормаларын 

талқылағанда кететін 

қателіктерге, жер құқық 

ғылымымен әлі 

қарастырылмаған не 

шешімі табылмаган 

күрделі теориялық 

сұрақтарға студенттердің 
назарын аудару. 

екенін таныстыруды, жер 

құқық бұзушылықтың мәні 

мен ерекшеліктерін 

анықтауды, жер 
заңдылығын бұзган үшін 

құқықтық жауапкершілікті 

орнатуды қарастырады. 

Сонымен қатар бұл 

жұмыста құқық 

бұзушылықтың негізгі 

түрлері және құрылымы 

мен себептері баяндалады. 

«Жер құқығы» пәнінің 

мақсаттары мен 

міндеттері. Жер егеменді 

Қазақстан халқының өмірі 
мен қызметінің негізі бола 

отырып, азаматтық 

айналымға көбірек түседі, 

сонымен қатар жерге жеке 

меншік институты 

қалыптасты. Осыған 

байланысты Қазақстан 

Республикасының 

жоғарғы оқу 

орындарының оқу 

бағдарламаларына «Жер 
құқығы» сияқты жаңа оқу 

пәні жаңадан енгізілді. 

Қазақстан 

Республикасының Жер 

құқығы - жерді пайдалану 

мен қорғау бойынша 

қатынастарды реттеуде 

маңызды рөлге ие, қазіргі 

Қазақстан 

заңдылықтарының бір 

саласы болып табылады. 

мәдениетті қалыптастыру; 

-жер қатынастарын 

құқықтық реттеу, жермен 

жасалатын мәмілелерді 
жүзеге асыру тәртібі 

туралы білімді студенттің 

игеруі; 

Студентті, сонымен 

бірге, құқықтық 

жагдайларга анализ 

жасауга және олар 

бойынша нақты шешімдер 

қабылдауга, көпшілік 

алдында сөйлеуге, өз ойын 

жетік білдіре алуға, 

заңдарды дұрыс 
қолдануга, іс қағаздарын 

(құжаттарды) дайындай 

білуге дагдыландыру 

қажет. 

44 
ҚР меншік 
құқығы 

3 Қазақстан 
Республикасында 

конституциялық түрде 

Меншік құқығы заттық 
құқықтың негізін  

қалайтын азаматтық 

Курс нәтижесінде 
студенттер  саланың 

мазмұнымен танысуға, 

Бұл пәнді оқығанға 
дейін студенттер  «Рим 

құқығы», «Мемлекет 

Бұл курсты 
меңгергенде 

алынатын білімді  
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кез келген мүлікті 

меншік құқығында ие 

болу мүмкіндігі 

берілгендіктен,меншік 
құқығының негізгі 

жағдайларын оқыту 

ерекше өзектілікке ие 

болуда.  

құқықтың негізгі 

институттарының бірі 

болып табылады. Бұл 

құқық субъектісінің өз 
мүлкін қолдануға, ие 

болуға, басқаруға 

негізделген азаматтық 

құқықтары. Меншік 

құқығы меншік иесінің 

азаматтық заңнамадағы 

көрсетілген дәстүрлі  

үштік,яғни ие 

болу,қолдану және басқару 

арқылы анықталады. 

бұл салада алынған 

білімдерді пайдалануға, 

меншік құқығын реттейтін 

құқық нормаларын дұрыс 
қолдануды үйренуге 

міндетті. 

және құқық теориясы», 

«Азаматтық құқық» 

пәндерін оқуы тиіс. 

мына пәнді меңгеру 

барысында 

қолдануға болады: 

«Халықаралық жеке 
құқық», «Азаматтық 

іс жүргізу құқығы», 

«Халықаралық 

жария құқығы». 

45 

Жерді қолдануды 

құқықтық реттеу 

3 «Шет елдердің 

құқық қорғау жүйесі» 

курсының негізгі 
мақсаты: студенттерге 

қылмыстық құқығының 

негізгі теориялық 

ережелерін түсіндіру. 

Қазақстан 

Республикасының 

заңдылығын зерттеу, 

заңдылықпен жұмыс 

істеу қабілетін иемдену, 

практикада туындайтын 

күрделі мәселелерге 
бейімдеу, алған 

білімдерін қолдану 

қабілетінін пайымдау. 

 

«Шет елдердің 

құқық қорғау органдары» 

пәні мемлекеттің 
құқықтық циклдің 

алдыңғы қатарлы құқық 

салалары мен 

ғылымдарының бірі болып 

табылады. Бұл өз алдына 

оқытушыларға пәннің аса 

маңызды бөлімдерін 

жүйелі әрі тереңірек 

оқытуды жауапты міндет 

жүктейді. 

 

Курс оқытылуы аяқталған 

кезінде студент : 

ҚР-ның құқық қорғау 
органдары теориялық 

негіздері мен 

тұжырымдамаларын, оның 

ұйымдастырушылық 

құрылымын және 

құқықтық саласын  білуі 

қажет.     

Негізгі теориялары мен 

әдістерді игеру;    

қылмыстық құқықтың 

мақсаттары, әдістері, 
заңнамаларды және 

тұжырымдамаларын толық 

меңгеруі; 

Болашақта басқару 

саласындағы құқықтық 

тәртіптік қамтамасыз етуге 

байланысты қызметті 

жүзеге асыруға қажет 

қаржы құқықтық сананы 

тәрбиелеу  

Қылмыстық  
қатынастары аясында 

болашақ заңгер-

ҚР-ның Конституциясы 

Азаматтық құқық 

Қылмыстық құқық 
 

Шет елдердің құқық 

қорғау жүйесі» 

курсының негізгі 
мақсаты: 

студенттерге 

қылмыстық 

құқығының негізгі 

теориялық 

ережелерін 

түсіндіру. 

Қазақстан 

Республикасының 

заңдылығын 

зерттеу, 
заңдылықпен 

жұмыс істеу 

қабілетін иемдену, 

практикада 

туындайтын күрделі 

мәселелерге 

бейімдеу, алған 

білімдерін қолдану 

қабілетінін 

пайымдау. 
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мамандарды мемлекеттің, 

заңды тұлғалардың 

мүдделерін қорғау 

қабілетін қалыптастыру 

46 

Сот дәлелдеу 

теориясы 

3 Типтік бағдарлама 
бойынша білім игеру 

 

Дәлелдеу пәнінің түсінігі. 
Қылмыс оқиғасы. Қылмыс 

жасаған адамның 

кінәлілігі. 

Айыпталушының жеке 

тұлғасын сипаттайтын мән 

жайлар. Қылмыстан 

келген зардаптың сипаты 

мен мөлшері. Іс әрекеттің 

өылмыстылығы мен 

жазаланушылығын 

жоятын мән жайлар. 

Қылмыстық жауаптылық 
пен жазадан босататын 

мән жайлар. Қылмыс 

эжасауға ықпал ететін мән 

жайлар. Дәлелдеу шегі. 

Дәлелдеу шегі мен 

нысанасы; ұғымдар 

арақатынасы. 

Курс нәтижесінде 
студенттер  саланың 

мазмұнымен танысуға, бұл 

салада алынған білімдерді 

пайдалануға,  құқық 

нормаларын дұрыс 

қолдануды үйренуге 

міндетті 

Бұл курсты оқу үшін 
мына пәндердің 

білімдері қажет: 

Дәлелдеу теориясы,  

Детерминизм негіздері. 

Пәнді оқу 
нәтижесінде 

студент алдын ала 

тергеуді 

ұйымдастырудің 

методологиялық 

негіздері мен негізгі 

ұғымдарын білумен 

қатар, алдын ала 

тергеуге қатысты 

процессуалдық 

ноормаларды білуі 

және ҚІЖК 
нормалараын 

тәжірибеде дұрыс 

қолдана білуы тиіс. 

47 

Қылмыстық іс 

жүргізудегі 

мәжбүрлеу 

шаралары 

3 Курстың әлеуметтік 

құқықтық ролін 

студенттердің меңгеруі, 

оларды пәнмен 

таныстыру, қылмыстық 
құқықтан алған білімді 

әрі қарай жетілдіру 

Мәжбүрлеу шаралары, 

құқық бұзушыға 

қолданылады. Ол 

келтірілген зиянды өтеу 

немесе келесі бір құқық 
бұзушылықтың алдын алу 

мақсатында атқарылады. 

Азаматтық құқықта тиісті 

қарызын өтемеген 

борышкердің мүлкін, 

қаражатын тұтқындау, 

алимент төлеушінің 

еңбекақысынан тиісті 

соманы ұстау, мүліктік 

зиянның орнын толтыру 

іспеттес шаралардан 
көрініс табады. 

Курс нәтижесінде 

студенттер  саланың 

мазмұнымен танысуға, бұл 

салада алынған білімдерді 

пайдалануға, құқық 
нормаларын дұрыс 

қолдануды үйренуге 

міндетті. ретным 

жизненным ситуациям. 

Мемлекет және құқық 

теориясы, 

конституциялық құқық, 

ҚР қылмыстық құқығы, 

ҚР азаматтық құқығы, 
ҚР Қылмыстық іс 

жүргізу құқығы, 

Қылмыстық құқық 

бойынша практикум, 

криминология,  

 

Пәнді оқу 

нәтижесінде 

студент алдын ала 

тергеуді 

ұйымдастырудің 
методологиялық 

негіздері мен негізгі 

ұғымдарын білумен 

қатар, алдын ала 

тергеуге қатысты 

процессуалдық 

ноормаларды білуі 

тиіс. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B
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Қылмыстық заңда қылмыс 

жасаған адамға, егер де ол 

психикасы бұзылған 

немесе маскүнемдікке 
салынудан, 

нашақорлықтан, 

уытқұмарлықтан емделуге 

мұқтаж деп танылған 

жағдайда тағайындалатын 

медециналық Мәжбүрлеу 

шаралары белгіленген. 

Олар мынадай түрлерге 

бөлінеді: емханалық 

қадағалау және 

психиатрилық емдеу; 

жалпы үлгідегі 
психиатрилық 

стационарда емдеу; 

мамандандырылған 

психиатриялық 

стационарда емдеу; 

үздіксіз қадағаланатын 

мамандандырылған 

психиатриялық 

стационарда емдеу.  

48 

Алдын ала 

тергеудің 

психикалық 

аспектілері 

3 Типтік бағдарлама 

бойынша білім игеру 

 

Қылмыс оқиғасын 

тергеуге байланысты 

өкілеттті органдардар мен 
лауазымды адамдардың , 

қылмыс арқылы зиян 

келтірген адамды, кінәлі 

адамдарды ұстаумен 

жеткізуге байланысты, 

жаңа қылмыстардың 

алдын алу мен оны жасау 

себептерін жою 

бағытындағы қылмыстық 

іс жүргізу  заңнамасымен 

реттелетін құқық қорғау 
қызметі мен қылмыстық 

ізге түсу. Бұл сот төрелігін 

Пән бойынша білім алу 

және әдет қалыптастыру. 

Курс нәтижесінде 
студенттер  саланың 

мазмұнымен танысуға, бұл 

салада алынған білімдерді 

пайдалануға,  құқық 

нормаларын дұрыс 

қолдануды үйренуге 

міндетті 

Бұл курсты оқу үшін 

мына пәндердің 

білімдері қажет: 
Дәлелдеу теориясы,  

Детерминизм негіздері 

Пәнді оқу 

нәтижесінде 

студент алдын ала 
тергеуді 

ұйымдастырудің 

методологиялық 

негіздері мен негізгі 

ұғымдарын білумен 

қатар, алдын ала 

тергеуге қатысты 

процессуалдық 

ноормаларды білуі 

тиіс.  

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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жүзеге асырудың маңызды 

шарты. Тек қана алдын ала 

тергеу және анықтама 

органдарымен жүргізіліген 
алдын ала тергеу 

аяқталғаннан кейін ғана 

қылмыстық іс сотқа 

қарауға беріледі.  

49 

ҚР кеден құқығы 

3 ҚР кеден құқығының 

негізгі институттары мен 

танысу, кеден 

нормаларын қолданылу 

тәжірибесін зерттеу бүл 

пәннің негізгі 

мақсаттары болып 

табылады.  

 ҚР кеден құқығы кеден 

шекарасы арқылы тауарлар 

мен көлік құралдарын 

өткізу тәртібін және кеден 

саясатын жүзеге асырудың 

басқа да құралдарын 

реттейтін дербес құқық 

саласы болып табылады. 

Бұл пәнді оқыту 

нәтижесінде студенттер 

келесі дағдыларға ие 

болуы тиіс: елімізде 

қалыптасқан кеден құқығы 

саласымен танысу, кеден 

құқығының негізгі 

институттарын білу, кеден 

құқығының нормаларын 
тәжірибелік жағдайларда 

қолдана білу. 

Бұл пәнді игеру үшін 

қажетті пәндерінің 

тізімі: мемлекет және 

құқық теориясы; ҚР 

конституц. құқығы; ҚР 

әкімшілік құқығы; 

халықаралық құқық; 

ҚР 

қылмыстық құқығы; ҚР 
азаматтық құқығы. 

Оқу үшін осы 

пәннің білімі 

қажетті пәндердің 

тізімі: мемлекеттік 

қызмет және 

басқару; 

банк құқығы; 

салық құқығы. 

 

50 

Кеден органдары 

3 ҚР кеден құқығының 

негізгі институттары мен 

танысу, кеден 

нормаларын қолданылу 

тәжірибесін зерттеу бүл 

пәннің негізгі 

мақсаттары болып 

табылады.  

 ҚР кеден құқығы кеден 

шекарасы арқылы тауарлар 

мен көлік құралдарын 

өткізу тәртібін және кеден 

саясатын жүзеге асырудың 

басқа да құралдарын 

реттейтін дербес құқық 

саласы болып табылады. 

Бұл пәнді оқыту 

нәтижесінде студенттер 

келесі дағдыларға ие 

болуы тиіс: елімізде 

қалыптасқан кеден құқығы 

саласымен танысу, кеден 

құқығының негізгі 

институттарын білу, кеден 

құқығының нормаларын 

тәжірибелік жағдайларда 
қолдана білу. 

Бұл пәнді игеру үшін 

қажетті пәндерінің 

тізімі: мемлекет және 

құқық теориясы; ҚР 

конституц. құқығы; ҚР 

әкімшілік құқығы; 

халықаралық құқық; 

ҚР 

қылмыстық құқығы; ҚР 

азаматтық құқығы. 

Оқу үшін осы 

пәннің білімі 

қажетті пәндердің 

тізімі: мемлекеттік 

қызмет және 

басқару; 

банк құқығы; 

салық құқығы. 

51 

Қазіргі 

замандағы  кеден 

саясаты 

3 ҚР кеден саясаты, оның 

негізгі бағыттары және 

Кеден Одағының 

интеграциялық 

процестерінің еліміздің 

кеден саясатына тигізетін 

әсерін зерттеу, осы пәнді 

оқытудың негізгі 

мақсаты болып 

табылады. 

 Аталмыш оқу пәнінде ҚР 

экономикалық саясатының 

құрамдас бөлігі болып 

табылатын кеден саясаты, 

оның негізгі бағыттары, 

жүзеге асыру  құралдары 

және Кеден Одағының 

оған тигізетін ықпалық  

қарастырылады. 

Бұл пәнді оқыту 

нәтижесінде студенттер 

келесі дағдыларға ие 

болуы тиіс: кеден 

саясатының түсінігін және 

оны жүзеге асыру 

құралдарын білу және 

Кеден Одағының 

интеграциялық 

үрдістерімен танысу, кеден 

саясаты саласына қатысты 

Бұл пәнді игеру үшін 

қажетті пәндерінің 

тізімі: мемлекет және 

құқық теориясы; ҚР 

конституц. құқығы; ҚР 

әкімшілік құқығы; 

халықаралық құқық; 

ҚР 

қылмыстық құқығы; ҚР 

кеден құқығы. 

Оқу үшін осы 

пәннің білімі 

қажетті пәндердің 

тізімі: мемлекеттік 

қызмет және 

басқару; 

банк құқығы; 

салық құқығы; 

кедендік бақылау. 
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тәжірибелік сұрақтарды 

шеше  білу. 

52 

Шет елдердің 

мемлекет және 

құқық тарихы 

3 Мемлекет тарихы және 

шетел құқығы "курсын 

оқытудың мақсаты елдер 
" - бұл студенттердің 

жалпы ерекшеліктері мен 

өзіндік ерекшеліктерін, 

сондай-ақ мемлекеттік 

құрылымдар мен 

құқықтық оларды 

қалыптастыру және 

дамыту процесінде 

жетекші шет елдердің 

"Шет елдердің мемлекет 

және құқық тарихы" оқу 

пәні студенттерде кәсіби, 
құқықтық құқықтық сана 

негіздерін қалыптастыруға 

арналған. Студенттерге 

мемлекет пен құқық 

эволюциясының 

заңдылықтарын білуге 

және заманауи 

мемлекеттік-құқықтық 

шындықты түсінуге, 

мемлекет механизміндегі 

адвокаттың рөлі мен 

орнын түсінуге және 
азаматтардың заңды 

құқықтары мен мүдделерін 

қорғауға, мемлекет пен 

құқықтың даму 

тенденцияларын түсінуге 

мүмкіндік береді. 

 

-заңдар мен өзге де 

нормативтік-құқықтық 

актілердің түсінігін, 
түрлерін, белгілерін, 

құрылымын, нормативтік 

актілердің уақыт, кеңістік 

және адамдар тобы 

бойынша қолданылуын 

анықтау - заңгердің кәсіби 

қызметіндегі нормативтік-

құқықтық актілер 

сапасының маңыздылығын 

түсіндіру - мемлекет пен 

құқықтың табиғаты мен 

мәнін көрсету; мемлекет 
пен құқықтың пайда 

болуының, жұмыс 

істеуінің және дамуының 

негізгі заңдылықтары, 

мемлекет пен құқықтың 

тарихи типтері мен 

нысандары, олардың мәні 

мен функциялары, 

мемлекет механизмі, 

құқық жүйесі, механизмі 

мен құралдары қоғамның 
саяси жүйесіндегі, 

қоғамдық өмірдегі 

мемлекет пен құқықтың 

рөлі; негізгі тарихи 

кезеңдер, мемлекет пен 

Қазақстан құқығының 

қалыптасуы мен 

дамуының заңдылықтары 

мен ерекшеліктері, сондай-

ақ шет елдердің; 

 

Мемлекет және құқық 

теориясы, шет елдердің 

конституциялық 
құқығы, Қазақстан 

тарихы, Қазақстан 

Республикасының 

мемлекет және құқық 

тарихы, Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық 

құқығы, саяси және 

құқықтық ілімдердің 

тарихы, жеке адамның 

құқықтары мен 

бостандықтарын 
қорғау, биліктің өкілді 

органдары, мемлекеттік 

қызмет және басқалар. 

Дүниежүзі тарихы, 

философия, 

саясаттану 

53 Пайдакүнемдік-
зорлық 

3 Зерттеудің мақсаты 
қылмыстың алдын алу 

Пән қылмыстық құқық 
курсы бойынша 

- ойлау мәдениетін 
меңгеру, ақпаратты 

конституциялық құқық, 
мемлекет және құқық 

қылмыстық 
атқарушылық 
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қылмыстарды 

жіктеу бойынша 

практикум 

мәселесі болып 

табылады: ескерту 

жүйесі мен субъектілері 

және олардың 
сипаттамалары, 

ескертудің әлеуметтік-

экономикалық, 

ұйымдастырушылық-

құқықтық негіздері. 

практикалық дағдыларды 

бекітуге арналған және 

оларды пайдакүнемдік-

зорлық-зомбылық 
қылмыстарын саралау 

процесіне үйретуден 

тұрады. Қылмысты 

саралау дағдысын 

қалыптастырады, 

қылмыстық-құқықтық 

нормада көзделген 

қылмыстың сол немесе 

өзге құрамының 

міндетінде, белгілерінде 

көрсетілген осы нақты 

әрекеттің сәйкестігін 
анықтаудан тұрады. 

жалпылауға, талдауға, 

қабылдауға, мақсат қоюға 

және оған жету жолдарын 

таңдауға қабілетті болу. - 
заңдылық, клиент үшін 

қолайлылықтың 

негізділігі, кәсіби 

қызметте байланысты 

басқару қабілеті 

тұрғысынан заңды 

маңызды құбылыстарды 

талдау. - құқық 

бұзушылықтардың 

біліктілік ережелерін 

түсіндіру. - құқық 

бұзушылықтарды және 
ықтимал құқықтық 

салдарларды 

диагностикалау. 

теориясы, әкімшілік 

құқық, қылмыстық 

құқық (Жалпы бөлім) . 

құқық, 

криминология, 

қылмыстық - 

процессуалдық 
құқық, 

криминалистика 

54 

Өмір мен 
денсаулыққа 

қарсы 

қылмыстарды 

жіктеу бойынша 

практикум 

3 - студенттердің қылмыс 

пен әрекеттердің 

жазалануы туралы 

жалпы түсініктерін 

игеру; - студенттердің 

қылмыстық заңнамамен 

және материалдармен 

жұмыс істеу дағдыларын 

қалыптастыру сот 
практикасының; - өмір 

мен денсаулыққа қарсы 

қылмыстардың табиғаты 

мен мәні туралы түсінік 

қалыптастыру және 

олардың алдын алу; - 

қылмыстық жүйеде өмір 

мен денсаулыққа қарсы 

қылмыстардың рөлі 

туралы білім алу құқық; - 

өмір мен денсаулыққа 
қарсы қылмыстарды 

саралау ережелерін 

Оқу пәні қылмыстық 

құқық курсы бойынша 

практикалық дағдыларды 

нығайтуға арналған және 

оларға өмір мен 

денсаулыққа қарсы 

қылмыстарды саралау 

процесін үйретуден 

тұрады. Қылмысты 
саралау дағдысын 

қалыптастырады, 

қылмыстық-құқықтық 

нормада көзделген 

қылмыстың сол немесе 

өзге құрамының 

міндетінде, белгілерінде 

көрсетілген осы нақты 

әрекеттің сәйкестігін 

анықтаудан тұрады. 

-өзінің кәсіби қызметінің 

бейініне сәйкес 

нормативтік-құқықтық 

актілерді қолдану. -

нормативтік-құқықтық 

актілерге құқықтық 

сараптама жүргізудің 

әдістері мен тәсілдерін 

анықтау. - ойлау 
мәдениетін меңгеру, 

ақпаратты жалпылауға, 

талдауға, қабылдауға, 

мақсат қоюға және оған 

жету жолдарын таңдауға 

қабілетті болу. - заңдылық, 

клиент үшін 

қолайлылықтың 

негізділігі, кәсіби 

қызметте байланысты 

басқару қабілеті 
тұрғысынан заңды 

маңызды құбылыстарды 

конституциялық құқық, 

мемлекет және құқық 

теориясы, әкімшілік 

құқық, қылмыстық 

құқық (Жалпы бөлім) . 

қылмыстық 

атқарушылық 

құқық, 

криминология, 

қылмыстық - 

процессуалдық 

құқық, 

криминалистика 
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меңгеру; - студенттердің 

қылмыстық 

жауапкершілік және 

жазалау туралы 
білімдерін қалыптастыру 

адам өмірі мен 

денсаулығына қарсы 

қылмыстар - зорлық-

зомбылық 

қылмыстарының 

криминологиялық 

сипаттамасы туралы 

білім алу адам өмірі мен 

денсаулығына қарсы; - 

өмір мен денсаулыққа 

қарсы қылмыстың алдын 
алу ерекшеліктері 

туралы білім алу; - 

әзірлеу іскерліктер 

пайдалану заңды 

ұғымдары мен 

санаттары; - құқықтық 

терминологияны 

меңгеру; - болашақ 

кәсіби қызметке 

дайындық 

 

талдау. - құқық 

бұзушылықтардың 

біліктілік ережелерін 

түсіндіру. - құқық 
бұзушылықтарды және 

ықтимал құқықтық 

салдарларды 

диагностикалау. 

55 

Шет елдердің 

конституциялық 

құқығы 

5 "Шет елдердің 
конституциялық құқығы" 

курсын Зерттеудің 

мақсаты конституциялық 

құрылыс негіздері мен 

практикасын кешенді 

зерделеуге шет елдердің 

мемлекеттік құрылысы. 

 

"Шет елдердің 
конституциялық құқығы" 

оқу пәні құқық саласы 

бола отырып, 

салыстырмалы-құқықтық 

аспектіде конституциялық 

құқықтың негізін қалаушы 

институттары мен 

нормаларын меңгеру 

мүмкіндігін айқындайды. 

Пән конституциялық 

құқықтың өмір сүру 
заңдылықтарын, оның 

дамуын, барлық елдерге 

-заңдар мен өзге де 
нормативтік-құқықтық 

актілердің түсінігін, 

түрлерін, белгілерін, 

құрылымын, нормативтік 

актілердің уақыт, кеңістік 

және адамдар тобы 

бойынша қолданылуын 

анықтау - заңгердің кәсіби 

қызметіндегі нормативтік-

құқықтық актілер 

сапасының маңыздылығын 
түсіндіру - мемлекет пен 

құқықтың табиғаты мен 

"Шет елдердің 
конституциялық 

құқығы" курсы 

мыналармен 

байланысты мемлекет 

және құқық теориясы, 

Саяси ілімдердің 

тарихы, Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық 

құқығы, Халықаралық 

құқық. Шет елдердің 
конституциялық 

құқығы алынған 

ҚР Конституциялық 
құқығы - ҚР 

Азаматтық құқығы - 

сот және сот 

төрелігі - 

Мемлекеттік қызмет 

және басқарма 
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тән жалпы 

тенденцияларды және 

жеке елдерге тән 

ерекшеліктерді анықтауға 
арналған. 

 

мәнін көрсету; мемлекет 

пен құқықтың пайда 

болуының, жұмыс 

істеуінің және дамуының 
негізгі заңдылықтары, 

мемлекет пен құқықтың 

тарихи типтері мен 

нысандары, олардың мәні 

мен функциялары, 

мемлекет механизмі, 

құқық жүйесі, механизмі 

мен құралдары қоғамның 

саяси жүйесіндегі, 

қоғамдық өмірдегі 

мемлекет пен құқықтың 

рөлі; негізгі тарихи 
кезеңдер, мемлекет пен 

Қазақстан құқығының 

қалыптасуы мен 

дамуының заңдылықтары 

мен ерекшеліктері, сондай-

ақ шет елдердің; 

білімге негізделген 

мемлекет пен 

құқықтың жалпы 

тарихы сияқты 
пәндерді оқу кезінде, 

Қазақстан 

Республикасының 

мемлекет және құқық 

тарихы. Міндетті 

шарттар шет елдердің 

конституциялық 

құқығы саласындағы 

терең білім, көптеген 

Конституциялық 

құқықтардың мәні мен 

мазмұнын 
ассимиляциялау 

мемлекеттік басқару 

жүйелерінің 

ерекшеліктерін елдерде 

 

56 

Заттық құқық 

бойынша 

практикум 

5 Оқу пәнін оқытудың 

мақсаты: білім жүйесін 

қалыптастыру және 

Қазақстан Республикасы 

Азаматтық құқығының 

жалпы бөлігі бойынша 
Мазмұны пәндер ҚР БП 

(Жалпы бөлім) бойынша 

үлгілік бағдарламаның 

ережелеріне сүйенеді. 

ресми түрде 

мойындалған 

цивилистиканың 

теориялық 

тұжырымдамалары, 

қолданыстағы Қазақстан 

Республикасының 
азаматтық заңнамасын, 

сот және құқық қолдану 

Оқу пәні құқықтық 

қатынастар бойынша 

практикалық дағдыларды 

қалыптастыруға арналған. 

Курстың мақсаты 

студенттердің азаматтық-
құқықтық қатынастардың 

табиғаты мен мәні 

мәселелерін, шарттардан, 

шарттан тыс 

міндеттемелерден 

туындайтын жеке 

азаматтық-құқықтық 

қатынастардың мәні 

мәселелерін, зияткерлік 

меншік саласындағы 

қатынастар мәселелерін, 
азаматтық мамандар 

мамандарын практикалық 

Білікті заң 

қорытындылары мен 

консультацияларды ретке 

келтіру; -кәсіби қызмет 

бейініне байланысты 

нормативтік-құқықтық 
актілердің мазмұнын 

қалыптастыру. - пән 

бойынша ғылыми 

ақпаратты түсіндіру және 

жүйелеу. -

криминалистикалық 

қызметтің теориялық, 

ұйымдастырушылық, 

құқықтық жақтарын, 

криминалистикалық 

қызметтің теориялық, 
ұйымдастырушылық, 

құқықтық жақтарын, сот-

Мемлекет және құқық 

теориясы, Рим құқығы 

Қазақстан 

Республикасының 

Азаматтық құқығы 

(Ерекше бөлім), 

Шарттық құқық, 

Міндеттемелік 
құқық 
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тәжірибеге. қызметке жан-жақты терең 

түсінуіне қол жеткізу, 

болашақ азаматтық 

тұлғалардың 
шығармашылық тұлғасын 

қалыптастыру болып 

табылады 

 

сараптама қызметінің 

негіздерін талдау және 

түсіндіру. 

57 

Отбасылық 

құқық бойынша 

практикум 

5 Пәнді оқытудың 

мақсаты: Отбасы құқығы 

дербес құқық саласы, 

жүйеде өзіндік орын 

алады қоғамдық 

ғылымдар. Бұл заң 

ғылымының бөлігі, 

қоғамдық қатынастарды 

ұйымдастырудың 
құқықтық нормаларын 

құқық категориялары 

мен анықтамаларын 

пайдаланады., мемлекет 

пен құқықтың жалпы 

теориясы жасаған 

 

"Отбасылық құқық 

бойынша Практикум" пәні 

отбасы-неке қатынастары 

мәселелері бойынша 

практикалық дағдыларды 

қалыптастыруға арналған 

және оқу курсының негізгі 

тақырыптары бойынша 

міндеттерді, сондай-ақ 
Отбасы құқығы бойынша 

практикалық сабақтарды 

өткізу үшін қажетті 

барлық материалдарды 

(нормативтік актілер 

тізбесі, ұсынылатын 

әдебиеттер тізімі, бақылау 

мәселелері) қамтиды. 

білікті заң 

қорытындылары мен 

консультацияларды ретке 

келтіру; -кәсіби қызмет 

бейініне байланысты 

нормативтік-құқықтық 

актілердің мазмұнын 

қалыптастыру. - пән 

бойынша ғылыми 
ақпаратты түсіндіру және 

жүйелеу. -

криминалистикалық 

қызметтің теориялық, 

ұйымдастырушылық, 

құқықтық жақтарын, 

криминалистикалық 

қызметтің теориялық, 

ұйымдастырушылық, 

құқықтық жақтарын, сот-

сараптама қызметінің 
негіздерін талдау және 

түсіндіру. 

Мемлекет және құқық 

теориясы, Азаматтық 

құқық 

азаматтық іс 

жүргізу құқығы. 

58 

Шет елдердің 

қылмыстық 

құқығы 

5 "Шет елдердің 

қылмыстық құқығы" 

білім алушыларда 

шетелдік қылмыстық 

заңнама мен құқықты 

зерделеу негізінде құқық 

қолдану, құқық қорғау, 

сондай-ақ сараптамалық-

консультациялық кәсіби 

қызметті жүзеге асыру 
үшін қажетті кәсіби 

"Шет елдердің қылмыстық 

құқығы" оқу пәні әртүрлі 

елдердің қылмыстық-

құқықтық нормаларын 

зерттейді. Бұл пән ең 

алдымен зерттеу мен 

салыстырмалы талдауға, 

оларды салыстыруға, 

қазіргі қылмыстық-

құқықтық институттар мен 
нормалардың ортақ 

заңдар мен өзге де 

нормативтік-құқықтық 

актілердің түсінігін, 

түрлерін, белгілерін, 

құрылымын, нормативтік 

актілердің уақыт, кеңістік 

және адамдар тобы 

бойынша қолданылуын 

айқындау - заңгердің 

кәсіби қызметіндегі 
нормативтік-құқықтық 

Мемлекет және құқық 

теориясы; Құқық 

қорғау органдары; 

Қылмыстық құқық; 

Қылмыстық процесс 

Шет елдердің 

конституциялық 

құқығы; Шет 

елдердің мемлекет 

және құқық тарихы 
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құзыреттерді 

қалыптастыруды 

жалғастыру болып 

табылады 
 

белгілері мен 

айырмашылықтарын 

анықтауға бағытталған. 

актілер сапасының 

маңыздылығын түсіндіру - 

мемлекет пен құқықтың 

табиғаты мен мәнін 
көрсету; мемлекет пен 

құқықтың пайда 

болуының, жұмыс 

істеуінің және дамуының 

негізгі заңдылықтары, 

мемлекет пен құқықтың 

тарихи типтері мен 

нысандары, олардың мәні 

мен функциялары, 

мемлекет механизмі, 

құқық жүйесі, механизмі 

мен құралдары қоғамның 
саяси жүйесіндегі, 

қоғамдық өмірдегі 

мемлекет пен құқықтың 

рөлі; негізгі тарихи 

кезеңдер, мемлекет пен 

Қазақстан құқығының 

қалыптасуы мен 

дамуының заңдылықтары 

мен ерекшеліктері, сондай-

ақ шет елдердің; 

 

59 

Сотқа дейін 

қылмыстық 

істерді дайындау 

бойынша 

практикум 

5 Мақсаты пәнді оқыту 
жоғары білікті 

мамандарды даярлаудан 

тұрады. қылмыстық сот 

ісін жүргізу нормаларын 

білетін және оларды 

қылмысқа қарсы күрес 

тәжірибесі. 

 

"Қылмыстық істерді сотқа 
дейінгі дайындау бойынша 

Практикум" пәні 

"Қазақстан 

Республикасының 

Қылмыстық іс жүргізу 

құқығы"курсын зерделеу 

кезінде алынған білімді 

тереңдету мақсатын 

көздейді. Материалдар мен 

қылмыстық іс бойынша іс 

жүргізу кезінде іс жүргізу 
шешімдерін қабылдау 

және құжаттау негіздері 

- қылмыстық істерді 
тергеу және қарау 

процесінде арнайы білімді 

қолдану - қылмыс жасауға 

ықпал ететін жағдайларды 

анықтау; құқық 

бұзушылықтың алдын алу 

және алдын алу жөніндегі 

қызметті жоспарлау және 

жүзеге асыру; - кәсіби 

қызметте қылмыстарды 

анықтау, жолын кесу, ашу 
және тергеу әдістемесін 

қолдану тактикасын 

Конституциялық 
құқық; қылмыстық 

құқық (Жалпы және 

Ерекше бөлім); 

Криминология, 

Азаматтық құқық 

Криминалистика, 
сот 

дәлелдемелерінің 

теориясы 
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бойынша практикалық 

дағдыларды 

қалыптастырады, 

қылмыстық істер бойынша 
іс жүргізу құжаттарын 

жасау дағдыларын 

дағдыландырады. 

 

сипаттау. 

 

60 

Қылмыстық 

істер бойынша 

соттық 

процесстерді 

ұйымдастыру 

бойынша 

практикум 

5 Бұл курстың мақсаты-

студенттердің соттың, 

мемлекеттік 

органдардың және 

лауазымды тұлғалардың 

күрделі, көп қырлы 

практикалық қызметін 

меңгеруі болып 

табылады қылмыстық 
сот ісін жүргізуді жүзеге 

асыру жөнінде 

 

"Қылмыстық істер 

бойынша сот процестерін 

ұйымдастыру бойынша 

Практикум "пәні" ҚР 

Қылмыстық-процестік 

құқығы "курсын зерделеу 

кезінде алынған білімді 

тереңдетуге, атап айтқанда 

қылмыстық істер бойынша 
сот процестерін 

ұйымдастыру және 

жүргізу және олар 

бойынша шешімдер 

қабылдау бойынша білімді 

тереңдетуге бағытталған. 

Сот процесін 

ұйымдастыру дағдыларын 

қалыптастырады, 

қылмыстық істер бойынша 

процестік құжаттарды 
жасау дағдыларын 

дағдыландырады. 

-өзінің кәсіби қызметінің 

бейініне сәйкес 

нормативтік-құқықтық 

актілерді қолдану. -

нормативтік-құқықтық 

актілерге құқықтық 

сараптама жүргізудің 

әдістері мен тәсілдерін 

анықтау. - ойлау 
мәдениетін меңгеру, 

ақпаратты жалпылауға, 

талдауға, қабылдауға, 

мақсат қоюға және оған 

жету жолдарын таңдауға 

қабілетті болу. - заңдылық, 

клиент үшін 

қолайлылықтың 

негізділігі, кәсіби 

қызметте байланысты 

басқару қабілеті 
тұрғысынан заңды 

маңызды құбылыстарды 

талдау. - құқық 

бұзушылықтардың 

біліктілік ережелерін 

түсіндіру. - құқық 

бұзушылықтарды және 

ықтимал құқықтық 

салдарларды 

диагностикалау. 

 
 

 

мемлекет және құқық 

теориясы; Мемлекет 

және құқық тарихы шет 

елдердің мемлекет 

және құқық тарихы, 

Қазақстан 

Республикасының; 

Қазақстан 

Республикасының 
Құқық қорғау 

органдары; 

конституциялық құқық; 

қылмыстық құқық; 

Азаматтық құқық, 

қылмыстық іс жүргізу 

құқығы 

 

прокурорлық 

қадағалау; 

криминалистика; ҚР 

адвокатурасы, сот 

сараптамасы 
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4 курс 

61 

Халықаралық 

дербес құқығы 

4 

Студенттерге 

халықаралық сипатта 

жеке қатынастарды 

құқықтық реттеуді 
оқыту. 

 

Сыртқы экономикалық 

қызметті қамтыған 

экономикалық реформалар 

мемлекетіміздің 
азаматтары мен заңды 

тұлғаларына әр түрлі 

халықаралық жеке құқық 

сипаттағы қатынастарға 

қатысуға жаңа 

мүмкіндіктерін ашты. 

Трансшекаралық 

байланыстар түрленіп 

динамиканың өсуі 

халықаралық жеке 

құқықтың дамуын 

тездетуге себеп болды. 
Халықаралық жеке құқық 

халықаралық сауда- 

экономикалық, ғылыми – 

техникалық және мәдени 

қызметтестікті кеңейтумен 

тығыз байланысты және 

осы қызметтестікті 

құқықтық реттеуде 

маңызды роль атқаруда. 

Қазіргі жаһандану 

жағдайларында кез келген 
заңгер халықаралық жеке 

құқық бойынша негізгі 

білімсіз тәжірибеде 

қызметін атқара алмайды. 

Халықаралық жеке 

құқықтың негізгі мазмұны 

– бір мәселеге қатысты 

бірнеше мемлекеттердің 

құқық нормалары 

мазмұнындағы қайшылық 

мәселелерді шешу.  
 

Құқық жүйесіндегі 

халықаралық жеке 

құқықтың маңыздылығы 

мен орнын анықтау;  
студенттерді халықаралық 

жеке құқықтың негізгі 

түсініктері мен 

қағидаларымен 

таныстыру; 

халықаралық жеке құқық 

субъектілерінің құқықтық 

жағдайының 

ерекшеліктерін сипаттау; 

халықаралық жеке құқық 

шеңберінде меншік, 

инвестиция, міндеттемелік 
қатынастарға байланысты  

сұрақтарды құқықтық 

реттеу механизмін 

меңгеру;  

интеллектуалдық меншікті 

қорғауға байланысты 

халықаралық 

ынтымақтастық 

сұрақтарын қарастыру; 

әр түрлі мемлекеттердің 

жеке және заңды 
тұлғаларының арасында 

туындайтын неке, обасы, 

мұрагерлік және еңбек 

қатынастарын реттеу 

тәртібін талдай білу.  

 

«Мемлекет және құқық 

теориясы», «ҚР 

азаматтық құқығы», 

«Халықаралық жария 
құқығы», «Отбасы 

құқығы», «ҚР еңбек 

құқығы». 

 

«Азаматтық құқық 

бойынша 

практикум, 

Азаматтық іс 
жүргізу құқығы 

бойынша 

практикум, Салық 

құқығы бойынша 

практикум, 

Атқарущыдық 

өндіріс, Еңбек 

даулары бойынша 
практикум» 

62 СЭҚ құқықтық 5 «Сыртқы экономикалық Курсты оқыту мақсаттары 1.құқық жүйесіндегі «Мемлекет және құқық «Азаматтық құқық 
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реттеу қызметті құқықтық 

реттеу » пәнін оқыту 

мақсаты: студенттерге 

халықаралық сипатта 
сыртқы экономикалық 

қызметті құқықтық 

реттеуді оқыту. 

Мемлекеттің сыртқы 

экономикалық қызметі – 

мемлекеттің сыртқы 

саясатының айырылмас 

бөлігі. Бұл пәнді оқыту 

негізінде сыртқы 

экономикалық қызметті 

реформалау мақсаты мен 

міндетін, елдер арасында 
экономикалық 

байланыстарды дамыту 

жағдайларын, сыртқы 

экономикалық 

байланыстарды кеңейту 

факторларын және 

экономиканың 

тиімділігін арттыруда 

сыртқы экономикалық 

байланыстардың рөлін, 

Қазақстан экономикасы 
үшін сыртқы 

экономикалық 

байланыстарды 

дамытудың ролі мен 

Қазақстан 

Республикасының Бүкіл 

әлемдік сауда ұйымына 

кіру жағдайларына 

сәйкес қолданатын 

нормаларын түсіну мен 

қолдану жөнінде 
тәжірибе дағдыларын 

беру. 

 

қатарына құқықтық 

нормалар ережелерін 

позитивті игеру, оларды 

тиімді пайдалану үшін 
қажетті заңдық талқылау 

және дұрыс түсіну, құқық 

және заңнама жүйесі мен 

құрылымын түсіну. 

Сыртқы экономикалық 

қызметті қамтыған 

экономикалық реформалар 

мемлекетіміздің 

азаматтары мен заңды 

тұлғаларына  әртүрлі 

халықаралық жеке құқық 

сипаттағы қатынастарға 
қатысуға жаңа 

мүмкіндіктерін ашты. 

Трансшекаралық 

байланыстар түрленіп 

динамиканың өсуі 

халықаралық жеке 

құқықтың дамуын 

тездетуге себеп болды. 

Халықаралық жеке құқық 

халықаралық сауда- 

экономикалық, ғылыми – 
техникалық және мәдени 

қызметтестікті кеңейтумен 

тығыз байланысты және 

осы қызметтестікті 

құқықтық реттеуде 

маңызды роль атқаруда 

екенің білу, 

анықтау.Әлемде 

экономиканың жаһандану 

кезеңіне өтуі әр 

континенттің 
мемлекеттерін бір-бірімен 

тығыз байланыстырды. 

Бұл процестердің 

сыртқы экономикалық 

қызметті құқықтық реттеу; 

2.сыртқы экономикалық 

қызметтің маңыздылығы 
мен орнын анықтау;  

3.студенттерді сыртқы 

экономикалық қызметтің 

құқықтық реттелуінің 

негізгі түсініктері мен 

қағидаларымен 

таныстыру; 

4.субъектілерінің 

құқықтық жағдайының 

ерекшеліктерін сипаттау; 

5.меншік, инвестиция, 

міндеттемелік 
қатынастарға байланысты  

сұрақтарды құқықтық 

реттеу механизмін 

меңгеру;  

 

теориясы», «ҚР 

азаматтық құқығы», 

«Халықаралық жария 

құқығы», «Отбасы 
құқығы», «ҚР еңбек 

құқығы». 

 

бойынша 

практикум, 

Азаматтық іс 

жүргізу құқығы 
бойынша 

практикум, Салық 

құқығы бойынша 

практикум, 

Атқарущыдық 

өндіріс, Еңбек 

даулары бойынша 

практикум» 
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көпшілігі сыртқы 

экономикалық 

мәмілелерде көрініс 

тапқан. Халықаралық 
шаруашылық қызметін 

реттеу әр түрлі құқықтық 

құралдарды қолдануды 

қажет ететін түрлер мен 

нысандарда жүзеге 

асырылады. Соның 

ішіндегі нарықтық 

экономика жағдайында 

маңыздысы өзара 

қатынастары жеке 

құқықпен, яғни азаматтық 

құқық және халықаралық 
жеке құқықпен реттелетін 

жеке тұлғаның қызметі 

болып табылады. 

Сондықтан да жеке 

құқықтық мәміле 

халықаралық 

экономикалық қызметті 

реттейтін негізігі 

құқықтық нысан.  
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Халықаралық 
келісім шарт 

құқығы 

5 Курсты оқыту 

мақсаттарыың қатарына 
құқықтық нормалар 

ережелерін позитивті 

игеру, оларды тиімді 

пайдалану үшін қажетті 

заңдық талқылау және 

дұрыс түсіну, құқық 

және заңнама жүйесі мен 

құрылымын түсіну. 

Халықаралық келісім 

шарт мәселелеріне 

қатысты қамтыған 
экономикалық 

реформалар 

«Халықаралық 

келісімшарт құқығы» 
пәнін оқытудың мақсаты 

болып кәсіби іс әрекет 

түрлерімен сәйкес 

мамандарды даярлаудағы 

келесідей кәсіби 

міндеттерді шешуі қажет: 

а) құқық шығармашылық 

қызмет: 

1.Нормативтік 
құқықтық актілерді 
даярлау; 

б) құқық қолданушылық 

қызмет: 

Білулері тиіс: 

халықаралық келісімшарт 
құқығын реттейтін қайнар 

кқздерді, соның ішінде 

халықаралық келімдерді, 

жеке құқықтық 

унификациялауға жататын 

актілерді, ұлттық 

заңнаманы білуі қажет; 

алған білімдерін 

тәжірибеде және теорияда 

қолдана білуі қажет; 

нормативтік құқықтық 
актілермен, ғылыми 

әдебиеттермен, 

«Мемлекет және құқық 

теориясы», «ҚР 
азаматтық құқығы», 

«Халықаралық жария 

құқығы», «Отбасы 

құқығы», «ҚР еңбек 

құқығы». 

 

«Азаматтық құқық 

бойынша 
практикум, 

Азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

бойынша 

практикум, Салық 

құқығы бойынша 

практикум, 

Атқарущыдық 

өндіріс, Еңбек 

даулары бойынша 

практикум» 
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мемлекетіміздің 

азаматтары мен заңды 

тұлғаларына  әртүрлі 

халықаралық жеке құқық 
сипаттағы қатынастарға 

қатысуға жаңа 

мүмкіндіктерін ашты. 

Трансшекаралық 

байланыстар түрленіп 

динамиканың өсуі 

халықаралық жеке 

құқықтың дамуын 

тездетуге себеп болды. 

Халықаралық жеке 

құқық халықаралық 

сауда- экономикалық, 
ғылыми – техникалық 

және мәдени 

қызметтестікті 

кеңейтумен тығыз 

байланысты және осы 

қызметтестікті құқықтық 

реттеуде маңызды роль 

атқаруда екенің білу, 

анықтау. 

 

Лауазымдық 

міндеттермен 

байланысты, сонымен 

қатар, құқықтық 
нормаларды жүзеге 

асырумен байланысты 

шешімдерді негіздеу 

және қабылдау; 

2. Заңдық 

құжаттарды құрастыру; 

в) құқық қорғау қызметі: 

Меншіктің нысандарын 

қорғау; 

Азаматтар мен заңды 

тұлғалардың заңды 

мүдделері мен 
құқықтарын қорғау; 

г) эксперттік-

консультациялық қызмет: 

Заңдық көмек көрсету, 

құқыққа қатысты 

мәселелер бойынша кеңес; 

д) ұйымдастырушылық-

басқарушылық қызмет: 

ұйымдастырушылық-

басқарушылық 

қызметтерді жүзеге асыру; 
 

аналитикалық 

материалдармен жұмыс 

жасай білу дағдыларын 

игеру. 
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Криминология 

5 Жұмыс оқу 

бағдарламаларына 

сәйкес білім игеруі қажет 

 

Криминология әлеуметтік-

құқықтық ғылым сияқты 

қылмыстылықты оның 

детерминантының себебі 

және шарты, 

қылмыстылығы, 

қылмыстылықтың тұлғасы 

ретінде, сонымен қатар 

қылмыстылықтың алдын-

алуын оқытады. 

Әлеуметтік ғылым сияқты 
криминология 

қылмыстылықтың 

Бұл пәнді оқу барысында 

студенттер 

қылмыстылықтың 

динамикасы, жағдайы 

және құрылысына анализ 

жасай алуға тиіс және 

криминологиялық болжау 

жасай білу керек. 

Студентттерден 

қылмыстылықтың 

шарттары мен себептерін 
жоюға бағытталған алдын-

алу жұмыстарын жүргізу 

Заңдық психология, 

криминология, 

конфликтология, 

әлеуметтік құқық, 

құқықтық статистика 

сияқты пәндерден 

алынған білімдер 

қолданылады. 

Криминология 

әлеуметтік-

құқықтық ғылым 

сияқты 

қылмыстылықты 

оның 

детерминантының 

себебі және шарты, 

қылмыстылығы, 

қылмыстылықтың 

тұлғасы ретінде, 
сонымен қатар 

қылмыстылықтың 
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объективті мәнін 

теориялық тұрғыда 

жүйелендіреді, осы 

құбылыстың пайда болу 
мен өзгеру заңдылығын 

орнықтырады және  

болжайды. 

туралы білім қажет.
 

алдын-алуын 

оқытады. 
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Виктимология 

5 Виктимология курстың 

әлеуметтік құқықтық 

ролін студенттердің 

меңгеруі, оларды пәнмен 

таныстыру, қылмыстық 

құқықтан алған білімді 

әрі қарай жетілдіру 

Виктимология (лат.Victima 

– құрбан) – қылмыстың 

құрбан туралы ғылым. 

Виктимология құрбанның 

тұлғасын 

қылмыстылықтың алдын 

алу мақсатындағы 

қылмыскер мен құрбан 

арасындағы қарым-

қатынасты оқытады. 
Виктимология қылмыстың 

құрбаны болу 

ықтималдылығын алдын-

ала болжау теориясын, 

құрбанмен іс жүргізудің 

әдісін, сонымен қатар 

потенциалды құрбанды 

қорғау әдісін жасап 

шығарады. 

 

Пән бойынша білім алу 

және әдет қалыптастыру 

Осы курс басталмас 

бұрын студенттердің 

«ҚР қылмыстық 

құқығы», 

«Криминология», 

«Психология» 

пәндерінен алынған 

білім мен дағдылары 

қажет. 

Бұл пәнді 

оқығаннан кейін 

«Виктимологиядан» 

алынған білім келесі 

пәндерді оқығанда 

қолданылады:  

«Заңдық 

психология», 

«Конфликтология», 

«Қылмыстылықты 
алдын-алу».  
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Конфликтология 

5 Жұмыс оқу 

бағдарламаларына 
сәйкес білім игеруі қажет 

 

Конфликтология 

әлеуметтік-құқықтық 
ғылым сияқты 

қылмыстылықты оның 

детерминантының себебі 

және шарты, 

қылмыстылығы, 

қылмыстылықтың тұлғасы 

ретінде, сонымен қатар 

қылмыстылықтың алдын-

алуын оқытады. 

Әлеуметтік ғылым сияқты 

конфликтология  
қылмыстылықтың 

Бұл пәнді оқу барысында 

студенттер 
қылмыстылықтың 

динамикасы, жағдайы 

және құрылысына анализ 

жасай алуға тиіс және 

криминологиялық болжау 

жасай білу керек. 

Студентттерден 

қылмыстылықтың 

шарттары мен себептерін 

жоюға бағытталған алдын-

алу жұмыстарын жүргізу 

Заңдық психология, 

криминология, 
конфликтология, 

әлеуметтік құқық, 

құқықтық статистика 

сияқты пәндерден 

алынған білімдер 

қолданылады. 

Криминология 

әлеуметтік-
құқықтық ғылым 

сияқты 

қылмыстылықты 

оның 

детерминантының 

себебі және шарты, 

қылмыстылығы, 

қылмыстылықтың 

тұлғасы ретінде, 

сонымен қатар 

қылмыстылықтың 
алдын-алуын 
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объективті мәнін 

теориялық тұрғыда 

жүйелендіреді, осы 

құбылыстың пайда болу 
мен өзгеру заңдылығын 

орнықтырады және  

болжайды. 

 

туралы білім қажет.
 

оқытады.  
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Адвокатура 

5 Курстың әлеуметтік 

құқықтық ролін 

студенттердің меңгеруі, 

оларды пәнмен 

таныстыру, қылмыстық 

құқықтан алған білімді 

әрі қарай жетілдіру 

Білімнің қисында- туралы 

адвокаттық қызметтің 

ұйымдық және құқықтық 

негіздерінде қылмыстық 

үдерісте. Меңгеру 

өзгешелік қылмыстық-

процессуалдық қызмет ара 

сапа қорғаншының 

адвокат, өкілдің 
потерпевшего, азамат 

қуушы, азаматтың 

жауапкерінің, жеке 

айыптаушының. Білімнің 

туралы тактикалық, және 

этикалық адвокаттың 

қызметінің психологиялық 

аспекттерінде қылмыстық 

үдерісте. 

Ұсталықтың және 

адвокаттың тәжірибенің 
қызметінің дағдысының 

иемдену қылмыстық 

үдерісте (қатысудың 

әдістемесінің үдерісте, 

процессуалдық құжаттың 

толтырылуын меңгеру. 

 

Курс нәтижесінде 

студенттер  саланың 

мазмұнымен танысуға, бұл 

салада алынған білімдерді 

пайдалануға, еңбекке 

қатысты құқық 

нормаларын дұрыс 

қолдануды үйренуге 

міндетті. 

Мемлекет және құқық 

теориясы, 

конституциялық құқық, 

қылмыстық құқық, 

азаматтық құқық, 

қылмыстық іс жүргізу 

құқығы 

Қылмыстық құқық 

бойынша 

практикум, 

криминология 

68 Қылмыстық іс 

жүргізудегі 

соттық 

қорғаудың 

теориясы және 
тәжірибесі 

5 Типтік бағдарлама 

бойынша білім игеру 

 

Сот, прокурор, тергеуші, 

анықтама органы, алдын 

ала тергеуші мен 

қылмыстық іске қатысушы 

лардың заңмен реттелген 
қызметі. Қылмыстық іс 

Курс нәтижесінде 

студенттер  саланың 

мазмұнымен танысуға, бұл 

салада алынған білімдерді 

пайдалануға,  құқық 
нормаларын дұрыс 

Мемлекет және құқық 

теориясы, 

конституциялық құқық, 

қылмыстық құқық, 

азаматтық құқық, 
қылмыстық іс жүргізу 

Қылмыстық құқық 

бойынша 

практикум, 

криминология 
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қозғау стадиясында 

дәлеледемелерді жинау 

және тексеру. 

Дәлелдемелерді бағалау 
және іс қозғауға негіз 

орнату. 

Қылмыстық іс қозғаудан 

бас тартуға себеп болған 

жағдайлардың 

ерекшеліктерін орнату. 

Алдын ала тергеу жүргізу 

стадиясында 

дәлелдемелердің заты мен 

міндеттерінің 

ерекшеліктері. Алдын ала 

тергеу жүргізу 
стадиясында 

дәлелдемелердің іс 

жүргізу этаптары 

қолдануды үйренуге 

міндетті 

құқығы 

69 

Алдын ала 

тергеуде 
қорғаушы 

қатысуының 

процессуалдық 

және әдістемелік 

аспектілері 

5 Типтік бағдарлама 

бойынша білім игеру 

 

Сот, прокурор, тергеуші, 

анықтама органы, алдын 

ала тергеуші мен 

қылмыстық іске қатысушы 

лардың заңмен реттелген 

қызметі. Қылмыстық іс 

қозғау стадиясында 

дәлеледемелерді жинау 

және тексеру. 
Дәлелдемелерді бағалау 

және іс қозғауға негіз 

орнату. 

Қылмыстық іс қозғаудан 

бас тартуға себеп болған 

жағдайлардың 

ерекшеліктерін орнату. 

Алдын ала тергеу жүргізу 

стадиясында 

дәлелдемелердің заты мен 

міндеттерінің 
ерекшеліктері. Алдын ала 

тергеу жүргізу 

Курс нәтижесінде 

студенттер  саланың 

мазмұнымен танысуға, бұл 

салада алынған білімдерді 

пайдалануға,  құқық 

нормаларын дұрыс 

қолдануды үйренуге 

міндетті 

Мемлекет және құқық 

теориясы, 

конституциялық құқық, 

қылмыстық құқық, 

азаматтық құқық, 

қылмыстық іс жүргізу 

құқығы 

Қылмыстық құқық 

бойынша 

практикум, 

криминология 
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стадиясында 

дәлелдемелердіңіс жүргізу 

этаптары 

70 

Сот сараптамасы 

5 Жұмыс оқу 

бағдарламаларына 
сәйкес білім игеруі қажет 

Сот сараптамасы – 

зерттеу- сарапшымен 
(арнаулы танымның 

иеленушісімен) ша 

тапсырмаға заттай 

айғақтың 

тінтушісінің(кемелер), өзге 

материалдық нысандардың 

және материалдардың 

мақсатпен шын мәнісінде 

деректердің және жай-

жапсардың қағидасының, 

мағына үшін дұрыс 

рұқсаттың немесе 
азаматтың қылмыстық 

ісінің сараптамасы. 

Республиканың 

прокуратура 
органдарының қазіргі 

замандағы жүйесі. 

Прокуратура қызметін 

ұйымдастыру принциптері 

Қылмыстық құқық, ҚР 

қылмыстық іс жүргізу 
құқығы, криминология 

Прокурорлық 

қадағалау, 
криминалистика 

71 

Сот 

бухгалтериясы 

5 Жұмыс оқу 

бағдарламаларына 

сәйкес білім игеруі қажет  

Сот бухгалтериясы, 

құқықтық 

бухгалтериясы — 

экономикалық-құқықтық 

қолданбалы ғылым, заң 

практикасына қатысты 

белгілі бір мәселелер 

бойынша қаржылық 

есептік қызметті зерттейді.  

Сот бухгалтериясы, оқу 
пәні, заң факультеттері 

студенттеріне қылмыстық 

құқықтық мамандану 

бойынша оқытылады. 

Себебі ол ең алдымен 

қылмыстық сот 

өндірісінде қажет болып 

табылады. 

Нарықтық қатынастарға 

өту сот бухгалтериясы 

ғылымына заңгерлердің 
танымына ықпал ететіні 

Республиканың 

прокуратура 

органдарының қазіргі 

замандағы жүйесі. 

Прокуратура қызметін 

ұйымдастыру принциптері 

Криминология 

Конфликтология 

Әлеуметтану  

 

1Заң психологиясы 

2Қылмыстылықтың 

алдын алу 
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ескеріліп оқытыла  

бастады. Бірақ соған 

қарамастан басты роль 

бұрынғыдай сот 
бухгалтерлік есеп пен 

арнайы 

криминалистикалық 

әдістер зерттеу негіздерін 

құрайды. Алайда ол 

экономикалық қылмыстар 

бойынша алдын ала тергеу 

жүргізу барысында қажет.  

72 

Сот 

психиатриясы 

5 Жұмыс оқу 

бағдарламаларына 

сәйкес білім игеруі қажет 

Сот психиатриясы 

медицина ғылымының 

қолданбалы саласы   – 

психиатрияның (жалпы  

психиатрияның) болып 
табылады. Психиатрия 

ғылымы толықтай алғанда 

және оның кез келген 

саласы сияқты 

психиканың бұзылуымен 

байланысты аурулардың 

пайда болуымен, 

дамуымен, байланысты 

заңдылықтарды зерттейді. 

Бұл аурулар Халықаралық 

статистикалық 
классификацияларға 

сәйкес (МБА-10) 

психиканың бұзылуы 

салдарынан болған 

аурулар деп танылады. 

Сот психиатриясы осы 

проблемаларды шешумен 

айналысады.. 

Республиканың 

прокуратура 

органдарының қазіргі 

замандағы жүйесі. 

Прокуратура қызметін 
ұйымдастыру принциптері 

Криминология 

Конфликтология 

Әлеуметтану 

1Юридическая 

психология 

2Қылмыстылықтың 

алдын алу 

73 

Криминалистика 

5 Жұмыс оқу 

бағдарламаларына 

сәйкес білім игеруі қажет 

Криминалистика - 

қылмыстық немесе 

азаматтық істерді дұрыс 

шешуде маңызды, нақты 
деректер мен жағдайларды 

Пән бойынша теориялық 

білімдерді игеру мен 

тәжірибеде қолдануды 

үйрену 
Курс нәтижесінде 

Криминология, 

Конфликтология, 

Әлеуметтану 

1Юридическая 

психология 

2Қылмыстылықтың 

алдын алу 
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анықтау мақсатында 

тергеушінің (соттың) 

тапсырмасымен заттай 

дәлелдемелерді және 
материалдарды зерттеуге 

сарапшы (арнаулы білім 

иесі) қатыстырылатын іс 

жүргізу әрекеті. 

 

студенттер  саланың 

мазмұнымен танысуға, бұл 

салада алынған білімдерді 

пайдалануға,  құқық 
нормаларын дұрыс 

қолдануды үйренуге 

міндетті 

74 

Криминалистика

лық тактика 

5 Осы пән бойынша толық 

әрі терең негіздерін, 

оның пайда болуы мен 

дамуы және қызметі, 

пәннің негізгі ғылыми – 

теоретикалық 

түсініктерін  

қалыптастыру болып 
табылады. 

Криминалистикалық 

тактика – тактика  

қылмыстық немесе 

азаматтық істерді дұрыс 

шешуде маңызды, нақты 

деректер мен жағдайларды 

анықтау мақсатында 

тергеушінің (соттың) 
тапсырмасымен заттай 

дәлелдемелерді және 

материалдарды зерттеуге 

сарапшы (арнаулы білім 

иесі) қатыстырылатын іс 

жүргізу әрекеті. 

Пән бойынша теориялық 

білімдерді игеру мен 

тәжірибеде қолдануды 

үйрену 

Курс нәтижесінде 

студенттер  саланың 

мазмұнымен танысуға, бұл 

салада алынған білімдерді 
пайдалануға,  құқық 

нормаларын дұрыс 

қолдануды үйренуге 

міндетті 

Криминология 

Конфликтология 

Әлеуметтану 

 

1Юридическая 

психология 

2Қылмыстылықтың 

алдын алу 

75 

Криминалистика

лық техника 

5 Осы пән бойынша толық 

әрі терең негіздерін, 

оның пайда болуы мен 

дамуы және қызметі, 

пәннің негізгі ғылыми – 

теоретикалық 
түсініктерін  

қалыптастыру болып 

табылады. 

Криминалистикалық 

техника жүйені қағидалы 

жағдай және 

ұстанымдардың зерттеме 

және қолданыстың 

научно-технических ақы-
пұл және әдістердің 

кездестір-, тіркелімнің, 

жинақта- және өңдеудің 

заттандыр- ақпарат туралы 

терге- уақиғада ұсынады, 

ал да техникалық ақы-пұл 

және қылмыстың 

ескертуінің әдіс-

айлаларының. 

Криминалистической 

техниканың негізгі 
мақсаты кездестір- және 

Пән бойынша теориялық 

білімдерді игеру мен 

тәжірибеде қолдануды 

үйрену. 

Курс нәтижесінде 

студенттер  саланың 
мазмұнымен танысуға, бұл 

салада алынған білімдерді 

пайдалануға,  құқық 

нормаларын дұрыс 

қолдануды үйренуге 

міндетті 

Криминология 

Конфликтология 

 Құқықтық  статистика 

 

1Заң психологиясы 

2Қылмыстылықтың 

алдын алу 
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туралы совершенном 

қылмыста ақпараттың, 

тергеу- оқиғаның 

сипаттарда асыра- 
материалдық жиһазының 

зерттеу құралады. 

76 

ҚР прокурорлық 

қадағалау 

5 «Прокурорлық 

қадағалау» курсының 

негізгі мақсаты адам 

және азаматтардың 

құқықтары мен 

бостандықтарын қорғау 

бойынша 

конституциялық 

кепілдіктердің және 

еліміздегі заңдардың 

нақты және біркелкі 
қолданылуын 

қамтамасыз ететін 

мемлекеттік қызметтің 

бір нысаны ретінде 

прокурорлық қадағалау 

туралы студенттерге 

білім беру."Қазақстан 

Республикасындағы 

прокурорлык кадағалау" 

курсы дербес құқықтық 

пән. Оның құрамына 
прокурорлық қадагалау 

туралы заңдарды, 

қадағалаудың дәстүрлі 

қалыптасқан 

салаларында прокурор 

қызметінің теориясы мен 

практикасы жэне 

прокурор қызметінің 

негізгі бағыттары туралы 

білімдер енеді.  

Прокуратураның 

мемлекеттік құқыққорғау 

органдары жүйесінде 

алатын орны. 

Прокурорлық-қадағалау 

құқығы – дербес құқық 

саласы ретінде. 

Прокурорлық 

қадағалаудың құқықтық 

табиғаты, оның қадағалау 

мен бақылаудың басқа 
түрлері арасында алатын 

орны, Қазақстандық 

прокуратураның  қазіргі 

заманғы даму 

тенденциясы. 

Республиканың 

прокуратура 

органдарының қазіргі 

замандағы жүйесі. 

Прокуратура қызметін 

ұйымдастыру принциптері 

«Қылмыстық іс жүргізу 

құқығы», «Қылмыстық 

құқық», «Жалпы және 

құқықтық психология», 

«Криминология», 

«Конфликтология», 

«Азаматтық іс жүргізу 

құқығы», «Азаматтық 

құқық», «Әкімшілік 

құқық», 

«Конституциялық 
құқық» пәндерін игеру 

барысында алған 

теориялық және 

құқықтық білімдер 

қажет. 

«Криминалистика» 

«Жедел іздестіру 

қызметі», «Соттық 

дәлелдемелер 

теориясы», 

«Адвокатура және 

адвокаттық 

қызмет», 

«Қылмыстарды 

саралау теориясы», 

«Алдын-ала 
тергеудің 

психологиясы»,  

77 Тергеу ісі және 

алдын ала тергеу 
ісін сақтауды 

5 «Прокурорлық 

қадағалау» курсы 
мақсаты прокуратура 

Тергеу мен анықтама 

заңдылығының сақталуын 
прокурорлық қадағалау 

Дәлелдеу теориясы – 

ғылым бөлімі ретінде 
қылмыстық іс жүргізудегі 

«Қылмыстық іс жүргізу 

құқығы», «Қылмыстық 
құқық», «Жалпы және 

«Криминалистика» 

«Жедел іздестіру 
қызметі», «Соттық 
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прокурорлық 

қадағалау 

органдарының қызметін 

және ұйымдастырудың 

негізгі қағидаларын, 

прокурорлардың 
құзыретін және 

прокурорлық қадағалау 

актілерін оқытуды 

көздейді.  

дәлелдеу теориясы – 

ғылым бөлімі ретінде 

қылмыстық іс жүргізудегі 

дәлелдеу қызметінің мәні 
мен мазмұнын, мақсатын, 

құқықтық негіздері мен іс 

жүргізу тәртібін, сондай-ақ 

бұл теорияның ұғымдарын 

қамтитын ілім, яғни 

ғылыми қағидалар 

жиынтығы болып 

табылады.  

дәлелдеу қызметінің 

болып табылады.  

құқықтық психология», 

«Криминология», 

«Конфликтология», 

«Азаматтық іс жүргізу 
құқығы», «Азаматтық 

құқық», «Әкімшілік 

құқық», 

«Конституциялық 

құқық» пәндерін игеру 

барысында алған 

теориялық және 

құқықтық білімдер 

қажет. 

дәлелдемелер 

теориясы», 

«Адвокатура және 

адвокаттық 
қызмет», 

«Қылмыстарды 

саралау теориясы», 

«Алдын-ала 

тергеудің 

психологиясы»,  

78 

Әкімшілік 

өндірістің 

заңдылығын 

сақтауды 

прокурорлық 

қадағалау 

5 Бұл курсты оқу 

барысында студенттер 

прокурорлық 

қадағалаудың 
ерекшеліктерін, 

прокурорлық қызметтің 

дәстүрлі қалыптасқан 

қадағалаудың саласы 

бойынша және 

прокуратура 

органдарының басқа 

қызметі бойынша 

ерекшеліктерін ажырата 

білуі, тексеру жүргізу 

кезінде міндеттер қою 
тәсілін және 

прокурорлық қадағалау 

актілерін жасай білуі 

тиіс. 

 

Әкімшілік өндірістің 

заңдылығының 

сақталуына прокурорлық 

қадағалау  – ғылым бөлімі 
ретінде қылмыстық іс 

жүргізудегі дәлелдеу 

қызметінің мәні мен 

мазмұнын, мақсатын, 

құқықтық негіздері мен іс 

жүргізу тәртібін, сондай-ақ 

бұл теорияның ұғымдарын 

қамтитын ілім, яғни 

ғылыми қағидалар 

жиынтығы болып 

табылады.  

Құқықтық негіздері мен іс 

жүргізу тәртібін, сондай-ақ 

бұл теорияның ұғымдарын 

қамтитын ілім, яғни 
ғылыми қағидалар 

жиынтығы болып 

табылады.  

«Қылмыстық іс жүргізу 

құқығы», «Қылмыстық 

құқық», «Жалпы және 

құқықтық психология», 
«Криминология», 

«Конфликтология», 

«Азаматтық іс жүргізу 

құқығы», «Азаматтық 

құқық», «Әкімшілік 

құқық», 

«Конституциялық 

құқық» пәндерін игеру 

барысында алған 

теориялық және 

құқықтық білімдер 
қажет. 

«Криминалистика» 

«Жедел іздестіру 

қызметі», «Соттық 

дәлелдемелер 
теориясы», 

«Адвокатура және 

адвокаттық 

қызмет», 

«Қылмыстарды 

саралау теориясы», 

«Алдын-ала 

тергеудің 

психологиясы»,  

79 

Заңгердің кәсіби 

этикасы 

3 Оқып білу мақсаты: 

студенттерді 

халықаралық көпшілік 

құқық саласындағы 

барлық процессуалдық іс 

қағаздарды рәсімдеуге 

дағдыландыру 
 

«Заңгердің кәсіптік 

этикасы» курсының пәні, 

мәселелері мен ерекшелігі; 

этика ғылым ретінде; 

қоғамдық сана формасы 

ретіндегі адамгершілік; 

адамгершілік сана, құқық 
мәдениеті және заңгердің 

Білімдері: құқыққа 

қатысты барлық 

сатыларды біледі 

Іскерліктері: студенттердің 

құқық саласындағы 

нормативтік базасында 

еркін бағыт алып үйрену 
Дағдылары: құқық 

Заңдық психология, 

криминология, 

конфликтология, 

әлеуметтік құқық, 

құқықтық статистика 

сияқты пәндерден 

алынған білімдер 
қолданылады. 

Криминологи

я әлеуметтік-

құқықтық ғылым 

сияқты 

қылмыстылықты 

оның 

детерминантының 
себебі және шарты, 
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мінез-құлығы; заңгердің 

кәсіби қызметінде 

моральдық таңдау 

мәселесі; қызметтен тыс 
қарым-қатынас этикасы; 

соттық этика Кодексі; 

құқыққорғау органдары 

қызметкерлерінің этикасы; 

қарым-қатынас мәдениеті-

заңгердің адамгершілік- 

этикалық қарым-

қатынасының құрамдық 

бөлігі ретінде; заңгердің 

қызметтік этикасы мен 

әдептілігі; құқыққорғау 

органдары 
қызметкерлерінің 

азаматтармен моральдық 

даулары, олардың пайда 

болу түрлері мен шешілуі; 

заңгердің кәсіби 

қызметіндегі моральдық 

таңдау және тәуекелділік 

мәселелері; заңгерлердің 

қоғамдық бірлестіктері, 

олардың кәсіби этиканы 

қалыптастырудағы ролі. 
 

 

саласына байланысты 

нормативтік базаны 

қолдануға дағдыланады 

Құзіреттілігі:құқыққа 
байланысты дұрыс 

құқықтық баға бере алады 

 

қылмыстылығы, 

қылмыстылықтың 

тұлғасы ретінде, 

сонымен қатар 
қылмыстылықтың 

алдын-алуын 

оқытады.  

80 

Еңбек даулары 

бойынша 

практикум 

3 Осы оқу пәні, 

халықаралық еңбек 

құқығының, дамуы және 

қызмет етуі туралы 

студеттендерде толық 

және терең түсініктің, 

пәннің ғылыми 

теориялық негіздерінің 

кәсіби көзқарасты 

қалыптастыру. 
Халықаралық еңбек 

қатынастарын реттеу 

ҚР мен шетел 

мемлекеттерi еңбек 

құқығының пәнi, әдiсi, 

жүйесi, қайнар көздерi; ҚР 

мен шетел мемлекеттерi, 

оның iшiнде ТМД 

мемлекеттерi, еңбек 

құқығының негiзгi 

институттары туралы 

тәжірибесін қарастыру. 
Халықаралық еңбек 

құқығы ұғымы, түсінігі, 

Болашақ кәсіби 

мамандығына қажетті 

сапалы теориялық 

біліммен тәжірибелі 

іскерлік дағдыны 

қалыптастыру. 

-ситуациялық есептерді 

шығара білулері тиіс, 
шетел және қазақстандық 

еңбек заңнамаларының 

ерекшеліктерін білулері 

керек; заң нормаларына 

Студент «Еңбек 

даулары бойынша 

практикум» курсын 

оқып, меңгеру үшін 

келесі пәндер курсын 

білу қажет: Мемлекет 

және кұкық теориясы, 

еңбек құқығы, 

азаматтық құқық, 

әкімшілік құқық, 
қылмыстық құқық. 

 

Берілген курсты 

игергеннен 

кейін оқытылуы 

мүмкін 

пәндерге мына 

пәндер жатады: 

халықаралық 

жеке құқық, 

азаматтық іс 

жүргізу 
құқығы, 

кәсіпкерлік 
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тәжірибесіне талдау 

жасау, таныстыру. 

 

халықаралық еңбек 

құқығы қатынастары, 

субъектілері, қағидалары 

туралы тсінік 
қалыптастыру. 

Халықаралық шарттар- 

еңбек қатынастарын 

реттеу тәсілі ретінде. 

Еңбек қатынастары 

саласындағы халықаралық 

еңбек қатынастары мен 

коллизиялық нормалар. 

Шетел азаматарының 

еңбек жағдайларын 

халықаралық құқықтық 

реттеу.  
 

талдау жасауды уйренулері 

керек; коллизиялық 

нормаларды қолдана білуді 

меңгерулері қажет; 
халықаралық еңбек 

ұйымы, қызмет. Еңбек 

қатынастары аясындағы 

халықаралық шарттардың 

ерекшеліктерін меңгеру. 

құқық.  

 

81 

Шет ел еңбек 
құқығы 

бойынша 

практикум 

3 Осы оқу пәні, 

халықаралық еңбек 

құқығының, дамуы және 

қызмет етуі туралы 

студеттендерде толық 

және терең түсініктің, 

пәннің ғылыми 

теориялық негіздерінің 

кәсіби көзқарасты 

қалыптастыру. 

Халықаралық еңбек 
қатынастарын реттеу 

тәжірибесіне талдау 

жасау, таныстыру. 

 

ҚР мен шетел 

мемлекеттерi еңбек 

құқығының пәнi, әдiсi, 

жүйесi, қайнар көздерi; ҚР 

мен шетел мемлекеттерi, 

оның iшiнде ТМД 

мемлекеттерi, еңбек 

құқығының негiзгi 

институттары туралы 

тәжірибесін қарастыру. 

Халықаралық еңбек 
құқығы ұғымы, түсінігі, 

халықаралық еңбек 

құқығы қатынастары, 

субъектілері, қағидалары 

туралы тсінік 

қалыптастыру. 

Халықаралық шарттар- 

еңбек қатынастарын 

реттеу тәсілі ретінде. 

Еңбек қатынастары 

саласындағы халықаралық 
еңбек қатынастары мен 

коллизиялық нормалар. 

Болашақ кәсіби 

мамандығына қажетті 

сапалы теориялық 

біліммен тәжірибелі 

іскерлік дағдыны 

қалыптастыру. 

-ситуациялық есептерді 

шығара білулері тиіс; 
шетел және қазақстандық 

еңбек заңнамаларының 

ерекшеліктерін білулері 

керек; заң нормаларына 

талдау жасауды уйренулері 

керек; коллизиялық 

нормаларды қолдана білуді 

меңгерулері қажет; 

халықаралық еңбек 

ұйымы, қызмет. Еңбек 

қатынастары аясындағы 

халықаралық шарттардың 
ерекшеліктерін меңгеру. 

Студент «Еңбек 

даулары бойынша 

практикум» курсын 

оқып, меңгеру үшін 

келесі пәндер курсын 

білу қажет: Мемлекет 

және кұкық теориясы, 

еңбек құқығы, 

азаматтық құқық, 

әкімшілік құқық, 

қылмыстық құқық. 
 

Берілген курсты 

игергеннен 

кейін оқытылуы 

мүмкін 

пәндерге мына 

пәндер жатады: 

халықаралық 

жеке құқық, 

азаматтық іс 

жүргізу 

құқығы, 
кәсіпкерлік 

құқық.  
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Шетел азаматарының 

еңбек жағдайларын 

халықаралық құқықтық 

реттеу.  

ЗП кафедрасы меңгерушісі         А.Т. Кабжанов 

 


