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2021-2022 оқу жылы 
№ Пәннің атауы  

 
ECTS 

креди

ттер 

  

Оқыту мақсаты  

 

 

Қыскаша сипаттама  

 

 

Құзіреті 

 

 

Пререквизиттер  

 

Постреквизитт

ер  

1 Қылмыстарды 

саралаудың ғылыми 

негіздері 

4 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

 

Пәнді оқыту барысында кез келген ғылыми зерттеулер 

жүргізу методикасы оқытылады. Ғылыми зерттеу 

жұмысының жалпы ұғымдары мен тәртібі, 

диссертациялық жұмысты жазудың кезеңдері, зерттеу  

тақырыбының өзектілігі, зерттеудің объектісі және пәні, 

жұмыстың мақсаты,  зерттеудің міндеттері және 

әдістері,  қорғауға шығарылатын негізгі түйіндер,  

жұмыстың ғылыми жаңалығы,  жұмыстың тәжірибелік 

маңызы, зерттеу жұмысының сыннан өтуі, 

жарияланымдар, диссертацияның көлемі мен құрылымы 

т.б. мәселелер үйретіледі. 

Ғылыми 

зерттеулер 

жүргізу 

барысында 

қолданылатын 

тәсілдер мен 

құралдарды 

зерттеу. 

Нәтижесінде 

ғылыми 

зерттеулер жазу 

үшін 

практикалық 

ұсыныстар, 

тұжырымдар 

анықталады. 

Мемлекет және 

құқық теориясы 

Қазақстан тарихы 

Философия 

ҚР 

конституциялық 

құқық 

Қазіргі құқықтық 

жүйелер 

1.Соттық 

риторика 

2.Профессиона

лдық этика  

2 Экономикалық 

қызмет аясындағы 

қылмыстарды саралау 

мәселелері 

4 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

 

Пәнді оқыту барысында кез келген ғылыми зерттеулер 

жүргізу методикасы оқытылады. Ғылыми зерттеу 

жұмысының жалпы ұғымдары мен тәртібі, 

диссертациялық жұмысты жазудың кезеңдері, зерттеу  

тақырыбының өзектілігі, зерттеудің объектісі және пәні, 

жұмыстың мақсаты,  зерттеудің міндеттері және 

әдістері,  қорғауға шығарылатын негізгі түйіндер,  

жұмыстың ғылыми жаңалығы,  жұмыстың тәжірибелік 

маңызы, зерттеу жұмысының сыннан өтуі, 

жарияланымдар, диссертацияның көлемі мен құрылымы 

т.б. мәселелер үйретіледі. 

Ғылыми 

зерттеулер 

жүргізу 

барысында 

қолданылатын 

тәсілдер мен 

құралдарды 

зерттеу. 

Нәтижесінде 

ғылыми 

зерттеулер жазу 

үшін 

практикалық 

ұсыныстар, 

тұжырымдар 

анықталады. 

Мемлекет және 

құқық теориясы 

Қазақстан тарихы 

Философия 

ҚР 

конституциялық 

құқық 

Қазіргі құқықтық 

жүйелер 

1.Соттық 

риторика 

2.Профессиона

лдық этика  

3 Сыбайлас жемқорлық 

қылмыстарын саралау 

мәселелері 

4 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

Пәнді оқыту барысында кез келген ғылыми зерттеулер 

жүргізу методикасы оқытылады. Ғылыми зерттеу 

жұмысының жалпы ұғымдары мен тәртібі, 

диссертациялық жұмысты жазудың кезеңдері, зерттеу  

Ғылыми 

зерттеулер 

жүргізу 

барысында 

Мемлекет және 

құқық теориясы 

Қазақстан тарихы 

Философия 

1.Соттық 

риторика 

2.Профессиона

лдық этика  
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 тақырыбының өзектілігі, зерттеудің объектісі және пәні, 

жұмыстың мақсаты,  зерттеудің міндеттері және 

әдістері,  қорғауға шығарылатын негізгі түйіндер,  

жұмыстың ғылыми жаңалығы,  жұмыстың тәжірибелік 

маңызы, зерттеу жұмысының сыннан өтуі, 

жарияланымдар, диссертацияның көлемі мен құрылымы 

т.б. мәселелер үйретіледі. 

қолданылатын 

тәсілдер мен 

құралдарды 

зерттеу. 

Нәтижесінде 

ғылыми 

зерттеулер жазу 

үшін 

практикалық 

ұсыныстар, 

тұжырымдар 

анықталады. 

ҚР 

конституциялық 

құқық 

Қазіргі құқықтық 

жүйелер 

4 Қылмыстық 

процесстік заңнаманы 

қолданудың теориясы 

мен практикасы 

5 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

 

Пән бойынша қылмыстық құқық ғылымының 

пәндерінің негіздерін оқыту көзделеді. салаларының 

негізгі ұғымдарын, принциптерін, негізгі 

институттарын, өзара салыстырмалы тарихи 

ерекшеліктерін, шетелдік заңнамаларда реттелу 

ерекшеліктерін, сонымен қатар перспективаларыын 

оқытуды көздейді.  

Пән бойынша 

білім алу және 

әдет 

қалыптастыру 

Қылмыстық 

құқық 

Қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

Криминология 

 

Қылмыстық 

құқықтық 

заңнамаларды 

қолданудың 

теориялық 

және 

практикалық 

мәселелері 
5 Шетелдердің 

қылмыстық құқығы 

5 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

Пән бойынша әлемнің алдынғы қатарлы елдерінің 

қылмыстық құқығының қазіргі жағдайы мен үрдістері, 

шет мемлекеттердің қылмыстық құқығының қайнар 

көздері, қылмыстың ұғымы, оның негізгі белгілері, 

түрлері,  қылмыс жасаудың сатылары,  

жазаның ұғымы,  мақсаттары,  түрлері оқытылады. 

Пән бойынша 

білім алу және 

әдет 

қалыптастыру 

1Криминология 

2. Конфликтолог

ия 

3. Әлеуметтану 

құқығы 

4. Құқықтық 

статистика 

Заңтану 

психологиясы 

Қылмыстылық

тың алдын алу 

арнайы курсы 

6 Халықаралық 

қылмыстық құқық 
5 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

Саясаттық, экономикалық, құқықтық, техникалық, 

биологиялық және басқа да құбылыстардың 

күшейтілген түрде жаһандануы шартында ресми 

органдар халықаралық құқықтық нормаларға көп көңіл 

бөлуде. Соңғысы, бір жағынан, өсіп жатқан негативті іс 

жүргізуді, оның ішінде қылмыстық, ұстап тұруымен 

туындаған, екінші жағынан, өзімен өзі дамып келе 

жатқан іс жүргізулерді дұрыс бағытқа қою. 

Сондықтан да бұл шарттарда «Халықаралық қылмыстық 

құқық» пәнін оқу заңгерге аса қажетті. 

Пән бойынша 

білім алу және 

әдет 

қалыптастыру 

«Қылмыстық 

құқық», 

«Халықаралық 

құқық» 

пәндерінен 

игерілген 

білімдері де артық 

етпейді. 

«Халықаралық 

терроризмге 

қарсы күрес 

мәселелері», 

«Ұйымдастыр

ылған 

қылмыстылыққ

а қарсы күрес 

мәселелері» 

7 Салыстырмалы 

қылмыстық құқығы  

 

5 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

Пән бойынша әлемнің алдынғы қатарлы елдерінің 

қылмыстық құқығының қазіргі жағдайы мен үрдістері, 

шет мемлекеттердің қылмыстық құқығының қайнар 

Пән бойынша 

білім алу және 

әдет 

1Криминология 

Конфликтология 

Әлеуметтану 

Заңтану 

психологиясы 

Қылмыстылық
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игеру көздері, қылмыстың ұғымы, оның негізгі белгілері, 

түрлері,  қылмыс жасаудың сатылары,  

жазаның ұғымы,  мақсаттары,  түрлері оқытылады. 

қалыптастыру құқығы 

Құқықтық 

статистик 

тың алдын алу 

арнайы курсы 

8 Қылмыстық 

құқықтың өзекті 

мәселелері 

5 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

«Қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері» атты оқу-

әдістемелік кешенінде пәннің қысқаша мазмұны, 

бақылау формасы, семинар, лекциялық  сабақтардың 

тезис және жоспарлары, семинар сабақтарына 

дайындалу үшін әдістемелік нұсқаулар, СОӨЖ, СӨЖ-

ның жоспарлары, өзін-өзі бақылауға арналған тесттік 

тапсырмалар көрсетілген. 

Пән бойынша 

білім алу және 

әдет 

қалыптастыру 

1Криминология 

2Конфликтология 

Әлеуметтану 

құқығы 

Құқықтық 

статистика 

 

Заңтану 

психологиясы 

2Қылмыстылы

қтың алдын 

алу арнайы 

курсы 

9 Криминологияның 

өзекті мәселелері 

5 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

"Криминологияның өзекті мәселелері" курсы 

қылмыстың алдын-алу, алдын-алу және оған қарсы тұру 

туралы заманауи теориялық және практикалық 

тұжырымдарды қолдана отырып, қылмыс қаупін талдау 

негізінде жасалады. Сонымен қатар, тәртіп көкжиектің 

кеңеюіне ықпал етеді, гуманитарлық және арнайы 

циклдердің басқа пәндерін игеруге көмектеседі, жас 

мамандардың одан әрі тәуелсіз қызметіне қажетті белгілі 

бір дағдылар мен дағдыларды қалыптастырады. Осы 

пәннің ережелерін зерттеу магистранттар арасында 

қазіргі қоғамға объективті түрде тән құбылыс ретінде 

қылмыс туралы, оның алдын-алудың жалпы және 

арнайы криминологиялық шараларын қолдана отырып, 

оған оң әсер ету мүмкіндігі туралы ғылыми негізделген 

түсінік қалыптастыруға арналған. Курста қылмыстың 

жекелеген топтарының өзекті криминологиялық 

ерекшеліктері және олардың алдын-алу туралы 

айтылады 

Пән бойынша 

білім алу және 

әдет 

қалыптастыру 

1Криминология 

2Конфликтология 

3Әлеуметтану 

құқығы 

4 Құқықтық 

статистика 

1Заңтану 

психологиясы 

2Қылмыстылы

қтың алдын 

алу арнайы 

курсы 

10 ҚР Адвокатурасы 

және адвокаттық 

қызметтің мәселелері  

3 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

Пән бойынша адвокаттың қылмыстық іс жүргізуге 

қорғаушының атысу тәртібі және де оның іс жүргізу 

мәртебесі,  қылмыстық іс жургізудің соттағы сатысында 

адвокаттың қызметі, адвокатпен мемлекет қамтамасыз 

ету негіздері,  қылмыстық іс жүргізудегі  адвокат 

қызметінің тактикалық негіздері оқытылады. 

Пән бойынша 

білім алу және 

әдет 

қалыптастыру 

1 Криминология 

2Конфликтология 

3 Әлеуметтану 

құқығы 

4 Құқықтық 

статистика 

1.Заңтану 

психологиясы 

2.Қылмыстылы

қтың алдын 

алу арнайы 

курсы 
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11 Қылмыстық іс 

жүргізудегі қорғаудың 

теориялық және 

қолданбалы 

мәселелері 

3 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

Пән бойынша  қылмыстық іс жүргізуге қорғаушының 

қатысу тәртібі және де оның іс жүргізу мәртебесі,  

қылмыстық іс жургізудің соттағы сатысында адвокаттың 

қызметі,  қылмыстық іс жүргізудегі  адвокат қызметінің 

тактикалық негіздері оқытылады. 

 

Пән бойынша 

білім алу және 

әдет 

қалыптастыру 

1Криминология 

2Конфликтология 

3 Әлеуметтану 

құқығы 

4 Құқықтық 

статистика 

1.Заңтану 

психологиясы 

2.Қылмыстылы

қтың алдын 

алу арнайы 

курсы 

12 Қылмыстық 

процестегі қорғаудың 

өзекті мәселелері  

3 Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша білім 

игеру 

ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы бойынша процестегі 

қорғау қызметі, оның теориялық және тәжірибелік  

проблемалары пән бойынша оқытылады.  

Пән бойынша 

білім алу және 

әдет 

қалыптастыру 

1 Криминология 

2Конфликтология 

3 Әлеуметтану 

құқығы 

4 Құқықтық 

статистика 

1.Заңтану 

психологиясы 

2.Қылмыстылы

қтың алдын 

алу арнайы 

курсы 
13 Азаматтық және 

азаматтық іс жүргізу 

заңнамасын 

қолданудың теориясы 

және практикасы 

 

4 Азаматтық 

заңнаманы 

қолдануды 

жүйелі жоспарда 

қарастыру және 

игеру; құқық 

жүйесінде 

азаматтық 

заңнаманың 

орнын анықтау; 

азаматтық 

заңнама инсти-

туттарын оқып 

игеру. 

«Азаматтық заңнамасынын қолданудың теориясы және 

практикасы» құқық саласы- 

 ның дербес түрі болып табылады. Бұл оның өз пәні мен 

құқықтық реттеу әдісі бар екендігін және жалпы құқық 

жүйесінде арнайы қызметтерді атқаратынын білдіреді. 

«Азаматтық заңнамасынын қолданудың теориясы және 

практикасы» қоғамдық қатынастардың келесі түрлерін 

реттейді: 

-мүліктік қатынастар, яғни белгілі бір мүліктің нақты бір 

тұлғаға тиістілігімен немесе мүліктің бір тұлғадан 

екінші тұлғаға ауысуымен қатысты қатынастарды 

реттейді; 

-мүліктік қатынастармен байланысты және жеке 

мүліктік емес қатынастарды реттейді. Олардың пәні 

тұлғадан ажырамайтын материялдық емес құндылықтар 

жатады (есім, ар-намыс, қызметтік репутация, ұйымның 

фирмалық атауы, оның өндірістік маркасы, тауар белгісі 

және т.б). 

Курс 

нәтижесінде 

студенттер  

саланың 

мазмұнымен 

танысуға, бұл 

салада алынған 

білімдерді 

пайдалануға, 

азаматтық 

заңнамасынын 

нормаларын 

дұрыс 

қолдануды 

үйренуге 

міндетті 

Бұл курсты оқу 

үшін мына 

пәндердің білімі 

қажет: «ҚР-дағы 

мемлекет және 

құқық тарихы»,  

«Мемлекет және 

құқық теориясы», 

«Философия», 

«Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық 

құқығы», «Бүгінгі 

күнгі құқықтық 

жүйелер», «ҚР 

құқық қорғау 

органдары»,  

.NIRM-

Магистрантт

ардың 

ғылыми-

зерттеу 

жұмысы;  

.РР – Өндірістік 

практика; 

14 Тұрғын үй 

заңдылығының өзекті 

мәселелері 

4 Азаматтық 

заңнаманы 

қолдануды 

жүйелі жоспарда 

қарастыру және 

игеру; құқық 

жүйесінде 

азаматтық 

заңнаманың 

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

кондоминиум, тұрғын-үй құқығы субъектерінің 

арасындағы қарым-қатынас түрлері және сол 

субъекттердің міндеттері мен құқықтары тәрізді 

түсініктерді қарастыруға мүмкіндік береді. «Тұрғын-үй 

құқығы» пәнінің негізгі міндеттері тұрғын үй түсінігінің 

мағынасын ашу,  тұрғын-үй субъекттерінің міндеттері 

мен негізгі құқықтары түсінігіне анықтама беру болып 

табылады. Студенттерді барлық қарастырылуға берген 

Курс 

нәтижесінде 

студенттер  

саланың 

мазмұнымен 

танысуға, бұл 

салада алынған 

білімдерді 

пайдалануға, 

Бұл курсты 

меңгеру үшін 1, 2, 

3, 4 курстарда 

мына пәндерді 

оқыту барысында 

алынған білімдер 

қажет болады: 

«Мемлекет және 

құқық теориясы», 

 «Шарттық 

құқық», 

«Кәсіпкерлік 

құқық», 

«Халықаралық 

жеке құқық» 

сондай-ақ 

басқа да заң 

пәндері. Бұл 
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орнын анықтау; 

азаматтық 

заңнама инсти-

туттарын оқып 

игеру. 

мәселелерді теориялық тұрғыдан қарастыра алуға, 

алынған білімдерін тәжірибеде қолдана алуға үйрету. 

тұрғын-үй заңының қателіктерін заңға сәйкес түрде 

ретке келтіру.  

азаматтық 

заңнамасынын 

нормаларын 

дұрыс 

қолдануды 

үйренуге 

міндетті 

«Рим құқығы», 

«Азаматтық құқық 

(жалпы бөлім)», 

«Азаматтық құқық 

(ерекше бөлім)», 

оқу курстары 

тұрғын үй 

құқығының 

пайда болуы 

және қызмет 

етуі жайлы 

мағлұмат 

беруге 

арналған. 
15 Келісім-шарт 

құқығының өзекті 

мәселелері 

4 Келісім-шарт 

құқығы пәнін 

оқытудың 

мақсаты – терең 

теориялық білім 

және ол білімді 

тәжірибеде 

дұрыс қолдана 

білу.  

Бұл пәнді оқу қоғамның шарттық қатынастарының 

басты өзегі  болып табылады. Қоғамдық шарттық 

қатынастар дегеніміз азаматтар мен 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 

Курс 

нәтижесінде 

магистранттар  

саланың 

мазмұнымен 

танысуға, бұл 

салада алынған 

білімдерді 

пайдалануға, 

келісім-шарт 

құқығы 

нормаларын 

дұрыс 

қолдануды 

үйренуге 

міндетті 

Бұл пәнді оқу 

барысында 

мына пәндердің 

білімі қажет 

болады: 

«Азаматтық 

құқық», 

«Азаматтық іс 

жүргізу». 

 «Мемлекет 

және құқық 

теориясы» 

«Азаматтық 

құқық», 

«Азаматтық 

іс жүргізу», 

«ҚР-дағы 

нотариат», 

«Халықаралық 

жеке құқық». 

 

 

ЗП кафедрасы меңгерушісі             А.Т. Кабжанов 

 

 


