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Құрастырушылар – Академиялық комитет: 

- Қабжанов Ақылбек Тайболатұлы - з.ғ.к., заң пәндері кафедрасының профессоры;  

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

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

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

- Мухатаев Муратбек Мейрамович – «Атамекен» ҰКП заңгері; 

- Есмагамбетов Эльдар Саянович- МЮ-21-1 тобының магистранты, 1 курс. 

 

 

Білім беру бағдарламасы сарапталды: 

1. Қарағанды облыстық «Атамекен» аймақтық кәсіпкерлер палатасы; 

2. Қарағанды облыстық адвокаттар коллегиясы; 

3. Қарағанды облыстық соты. 

 

 

 

7М04202 – «Құқықтану» білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 

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

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

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты Жоғары оқу орындарының, заң ғылыми-зерттеу орталықтарының, құқық қорғау органдарының, 

мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелерінің қажеттілігін өтеу үшін құқықтану білім беру 

бағдарламасы бойынша бәсекеге қабілетті ғылыми мамандарды қалыптастыру; магистрантурада білім 

алушыларды даярлау деңгейіне міндетті талаптар қою арқылы жоғары сапалы білім беруге қол жеткізу; 

кәсіби қызмет үшін магистрлерді даярлаудың сапалы жүйесін құру. 

Білім беру бағдарламасы бойынша кадр даярлау бағытының картасы 
Білім беру саласының коды мен атауы 7М042 – бизнес, басқару, құқық 

Даярлау бағытының коды мен атауы 7М042«Құқық» 

Білім беру бағдарламасының коды мен 

атауы 
7М04202 «Құқықтану» 

Бітірушініңбіліктіліксипаты 

Берілетіндәреже  7М04202 -  Құқықтану білім беру бағдарламасы бойынша заң ғылымдарының магистрі  
Маманлауазымдарының тізбесі Прокуратура, ішкі істер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, экономикалык тергеу қызметі, 

сот жүйесінің маманы, юристконсульт, адвокат, нотариус, медиатор, қазақстандық және 

халықаралық аясындағы юрист, кадралык қызметінің маманы, мемлекеттік қызметкер, сот 

әкімшілік бойынша маман, құқыққорғау және мемлекеттік органдардын маманы мен қызметкері, 

юстиция органдарының маманы, ҚР орындаушы мен өкілеттік органдандардын маманы. 

Кәсібиқызметсаласы Ғылыми мен педагогикалык дайындау барысында магистратураның түлектерінің кәсіби 

қызметінің объектілері болып табылатындар: білім беру, ғылыми зерттеулік, әдістемелік, 

әкімшілік басқарушылық, ұйымдастырушы басқарушылық қызметі. 

Кәсібиқызмет объектісі Таңдап алынған оқу нысанына сәйкес магистранттар келесідей кәсіби қызмет түрлерін жүзеге 

асыра алады: ғылыми және педагогикалық дайындығы болғанда білім беру саласында жұмыс 

істеуге, ғылыми-зерттеумен айналысуға, әдістемелік жұмыспен айналысуға құқығы бар. 

Кәсібиқызметфункциясы 7М042 - Құқықтану білім беру бағдарламасы бойынша заң ғылымдарының магистрі: 

білім беру; 

-тәрбие беру;  

-кәсіби бағдар; 

-зерттеушілік.  

Кәсіби қызмет түрлері Білім беру саласында ғылыми және педагогикалық дайындық кезінде ғылыми-зерттеу, әдістемелік 

жұмыста істеу 
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2Құзыреттілік картасы 

 

Кодтар 
Жалпы құзіреттілік 

Кодтар 

 
Оқыту нәтижелері 

ЖҚ1 Құзіретті болуы: 

-мамандық бойынша ғылыми зерттеулер әдістемесі 

саласында; 

жоғарғы оқу орындарындағы ғылыми және ғылыми 

педагогикалық қызмет саласында; 

заманауи білім беру технологиялары мәселелерінде. 

ON1 Әлемнің философиялық және ғылыми бейнесін, адам 

санасының түрлері мен оның қазіргі қоғамдағы көрініс табу 

ерекшеліктерін, рухани және материалдық құндылықтардың 

өзара байланысын, олардың адам өміріндегі, қоғамдары 

орнын білу 

ЖҚ2   құзіретті болуы: 

кәсіби қызметте ғылыми жобалар мен зерттеулер 

орындауға; 

кәсіби ептілігі мен біліктілігін кеңейту үшін үнемі 

білім жаңартуды қамтамасыз ету тәсілдеріне 

. 

 

ON2 Адамға, қоғамға, қоршаған ортаға қатынастардың этикалық 

және құқықтық нормаларын басшылыққа алу 

ON3 Ауызша және жазбаша, оның ішінде шет тілінде 

коммуникациялық қарым-қатынас жасай алу 

  

Кәсіби құзіреттілік 

  

Оқыту нәнижелері 

КҚ1 құзіретті болуы 
білім мен түсінік қалыптастыруда: 

ON4 
Өз жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру шеберлігі 

КҚ2 құзіретті болуы -  
білім мен түсінікті қолдануда 

 

ON5 Шешімдердің тиімділігіне әсер ететін факторларды меңгеру 

ON11 Өндірістің нақты жағдайына, қызметтік иерархия бойынша 

жоғарылауға, басқа өңірлерге көшуге, сондай-ақ мамандықты 

өзгертуге байланысты маманның әлеуметтік, экономикалық, 

кәсіптің өзгеруіне бейімделе алу 

КҚ3 Құзіретті болуы: 

Пайымдаулар қалыптастыруда: 

 

ON6 Шешім қабылдау және олардың тиімділігін бағалау 

дағдыларын игеру 

ON10 Көптеген ғылыми ақпаратпен жұмыс істей білу, әртүрлі 

дереккөздерді қолдана білу, алынған нәтижелерді өңдей алу, 

ларды статистикалық және есептік деректерді есепке ала 
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отырып, талдау және түсіндіре білу 

КҚ4 Құзіретті болуы:  

Жеке тұлғалық қабілеттерді дамытуда: 
ON7 Нормативтік құқықтық актілерді әзірлей алу 

КҚ5 Құзіретті болуы: 

Қабілеттілікті дамытуда және білімді қолдануға дайын 

болуда 

 

ON8 Нормативтік құқықтық актілерді құқықтық қызметтің нақты 

бағыттарында шебер қолдана білу, кәсіптік қызметте 

материалдық және іс жүргізу құқығы нормаларын жүзеге 

асыру 

ON9 Құқық тәртібін, адамның, қоғамның, мемлекеттің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтік міндеттерін 

орындай алу 
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3 Пәндер туралы ақпарат 
 

№ Цикл  

 

Пәндер атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз) 

Кредиттер 

көлемі 

Қалыптаса

тын 

оқытунәти

желері 

(кодтар) 

1 

БП/ЖҚ 
Ғылым тарихы және 

философиясы 

Ғылымның даму тарихының негізгі сатылары, ойшылдары және 

зерттеу жұмысын жүргізудің негізгі әдіс-тәсілдері 

қарастырылады. Сонымен қатар, отандық ғылым жүйесінің 

қалыптасуына шетелдік ғылым философиясының тигізген әсеріне 

талдау жүргізіледі. Отандық ғылым философиясының өзекті 

мәселелері қарастырылады. 

4 ON1 

2 

БП/ЖҚ Шетел тілі (кәсіби) 

Заң саласында қолданылатын шет тілінің терминдері, ұғымдары 

қарастырылады. Шет тілінде заңдық құжаттарды жасау тәсілдері 

оқытылады. Сондай-ақ, қажетті мөлшерде грамматикалық 

ережелер үйретіледі. 

5 ON3 

3 

БП/ЖК 
Жоғарғы мектеп 

педагогикасы 

Педагогтан магистрантқа адамды қалыптастыру қызметінде 

тәрбиелеудің мазмұны, нысаны мен әдістері, білім беру мен оқыту 

және әлеуметтік тәжірибені педагогтан магистрантқа беру 

қызметін жүйелеу мен арнайы мақсатты ұйымдастыратын ғылым.  

Пән педагогиканың пәні мен объектісі туралы әлеуметтік, 

танымдық, идеологиялық және практикалық мәселелері және 

оларды шешу әдістері туралы сұрақтар қарастырады; 

педагогиканың теория және практикалық арақатынасы туралы 

мәселелерді зерттейді.  

4 ON2 

4 

БП/ЖК Басқару психологиясы 

Психология саласындағы білімді практикада қолданудың 

тәсілдері қарастырылады. Ақпарат жинау әдістері (байқау, 

қызметтің нәтижелерін зерттеу, құжаттарды зерттеу, зерттеу әдісі, 

сынақ әдісі, эксперимент, өмірбаяндық әдіс). Деректерді өңдеу 

әдістері (статистикалық талдау, басқа математикалық әдістер). 

Психологиялық әсер ету әдістері (талқылау, оқыту, 

қалыптастырушы эксперимент, сендіру, көндіру, релаксация және 

4 ON5 
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басқалар). 

5 БП/ТК Жалпы құқық 

теориясының қазіргі 

мәселелері 

«Жалпы құқық теориясының заманауи мәселелері» курсы 

теориялық юриспруденцияны ғылым мен ЖОО білім беру 

арасындағы алшақтықты заманауи заң ғылымы деңгейінде 

еңсеруге және тереңдеп зерттеуге бағытталған базалық заң 

пәндерінің бірі болып табылады.  

Теориялық заңи догмаларының дәстүрлі мәселелерін (норма, 

қайнар көздер, жүйе, құқықтық жауапкершілік, құқықтық түсінік 

және құқықтық мәдениет және т.б.) қазіргі заманғы ғылыми 

түсініктеріне үлкен көңіл бөлінеді. 

4 ON10 

6 БП/ТК Ғылыми зерттеулердің 

әдіснамасы 

Пәнді оқыту барысында кез келген ғылыми зерттеулерді жазудың 

методикасы оқытылады.  Пәнде келесідей мәселелер зерттеледі: 

ғылыми зерттеулердің жалпы ұғымы мен тәртібі зерттеледі; 

диссертация жұмысты дайындаудың негізгі кезеңдері; зерттеу 

тақырыбының өзектілігі; зерттеу объектісі мен пәні; жұмыс 

мақсаты; мақсаттары мен зерттеу әдістері; қорғаудың негізгі 

ғылыми ережелері; жұмыстың ғылыми жаңалығы; жұмыстың 

практикалық маңызы; жұмысты апробациялау; жарияланымдар; 

диссертацияның көлемі мен құрылымы; ғылыми мақалаларды 

қолдану. 

4 ON10 

7 БП/ТК Диссертациялық 

жұмысты жазу 

нысанының модельдері 

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. 

4 ON10 

8 КП/ТК Қазақстан 

Республикасында қазіргі 

кездегі заңдық білім беру 

мәселелері 

Пән кәсіби заң қызметімен айналысу үшін негіз беретін мемлекет, 

басқару, құқық туралы білімнің жиынтығы туралы болады. 

Қазақстан Республикасында қазіргі заманғы құқықтық білім беру 

проблемаларына айрықша назар аударылады және мүмкін 

3 ON2 
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шешімдер ұсынылады. 

9 КП/ТК Педагогикалық техника Пәнде қылмыстық процесте қорғауды ұйымдастырудың 

жалпытеориялық және қолданбалы мәселелері, оны жүзеге 

асырудың тәртібі, тактикасы мен стратегиясы оқытылады. Ерекше 

назар адвокатура секілді әлеуметтік-құқықтық институтқа 

бөлінеді. Оның негізгі проблемалары анықталады. Қылмыстық 

процесте азаматтарға білікті заң көмегін жүзеге асыратын 

қорғаушының нақты мәртебесі анықталады. Сондай-ақ 

қылмыстық процестегі қорғаушының тараптар арасындағы 

тәуелсіз, даралық процессуалдық жағдайы, қызметінің сипаты, 

адвокаттың орны, қорғалушы алдындағы оның рөлі секілді 

мәселелер зерделенеді. 

3 ON8 

10 КП/ТК Педагогикалық процесс Педагогикалық процесс педагогикалық міндеттерді шешумен 

тығыз байланысты. Нақты педагогикалық ситуацияны дұрыс 

шеше білу, оның шарттары мен мақсатын жүзеге асырудан 

қалыптасады. Педагогикалық процесс динамикасы педагогтың бір 

міндеттен екінші міндетке ауысуынан көрінеді. Магистранттар 

педагогикалық процесс мазмұнын меңгеру арқылы тәжірибе 

алмасады. 

3 ON8 

11 БП/ТК Азаматтық және 

азаматтық іс жүргізу 

заңнамасын қолданудың 

теориясы және 

практикасы 

Пән азаматтық құқықтың пәні, әдістері, жүйесі мен қайнар көздері 

туралы, азаматтық құқық нормаларымен реттелетін қатынастар 

туралы, азаматтық құқықтың субъектілері туралы, азаматтық 

құқықтарды жүзеге асыру мен қорғау туралы, мәселелер туралы, 

заттық құқықтар туралы, міндеттемелер туралы, айрықша 

құқықтар туралы, мұрагерлік туралы, жеке және заңды 

тұлғалардың арасындағы азаматтық-құқықтық қатынастарды 

реттеудің процессуалдық аспектілері туралы теориялық және 

практикалық мәселелерді қамтиды.  

4 ON9 

12 БП/ТК Тұрғын үй 

заңдылығының өзекті 

мәселелері 

Тұрғын үй қатынастарының мәні, ұғымы мен белгілері, олардың 

жіктелуі туралы; тұрғын үй қатынастары саласындағы 

цивилистикалық ғылым мен құқық қолдану практикасының басты 

мәселелерін ұғыну туралы жүйелік түсінігін зерттейді.  

4 ON11 
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13 БП/ТК Келісім-шарт құқығының 

өзекті мәселелері 

Бұл пәнді зерттеу азаматтар мен ұйымдар арасында жасалатын 

барлық азаматтық-құқықтық мәмілелерінің жиынтығы ретінде 

қарастыруға болатын қоғамдық айналымды, құқықтық реттеудегі 

келісім-шарттардың орталықтандырылған орны болуымен 

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

арасындағы қарым-қатынастың әртүрлі түрлерін дамыту, 

тараптардың келісімге келуі, заң шығарушы немесе өздері 

ұсынған құқықтық үлгілерді заңдық модельдер жасау үшін 

қолдана отырып, оларды мүмкіндігінше пайдалану мүмкіндігін 

ұсынды. Келісімшарттар осындай модельге айналды.  

4 ON11 

14 БП/ТК Қылмыстық процестің 

заңнамасын қолданудың 

теориясы мен іс- 

тәжірибесі 

Пәнде қазіргі кездегі қылмыстық құқық пен қылмыстық процестің 

теориялық және қолданбалы аспектілері оқытылады. Бұған 

қылмыстық құқық пен процесс теориясында қарастырылатын 

тәжірибелік пен теориялық мағынасы бар түйінді мәселелер 

енгізіледі. Халықаралық-құқықтық стандарттар аясындағы 

қолданыстағы қылмыстық және қылмыстық-процессуалдық 

заңнамаға талдау, қылмыстық сот өндірісі аясындағы шетел 

заңнамасына салыстырмалық талдау жүргізіледі, қылмыстық сот 

өндірісінің теориялық және тәжірибелік мәселелері, қылмыстық-

процессуалдық нысандардың дамуы мен жетілдрірілуіне талдау 

жүргізу, қылмыстық құқықтың теориясы мен тәжірибесінің 

мәселелері зерттеледі. 

4 ON8 

15 БП/ТК Шет елдердің қылмыстық 

құқығы 

Пәнде англосакондық және роман-германдық құқық топтарына 

жататын мемлекеттердің қылмыстық-құқықтық саясатының 

жағдайы мен негізгі бағыттары, қайнар көздер жүйесі, қылмыстық 

құқықтың Жалпы және Ерекше бөліктерінің негізгі институттары, 

бұл мемлекеттердің қылмыстық істер бойынша соттық тәжірибесі, 

қарастырылып отырған мемлекеттердің қылмыстық 

құқықтарындағы даулы мәселелерін зерделеудегі негізгі 

докториалды ұстанымдар оқытылады. 

4 ON10 

16 БП/ТК Халықаралық қылмыстық 

құқық 

Пән халықаралық қылмыстарға қатысты мемлекеттердің 

ынтымақтастығын реттейтін, оларды анықтап, тергеп, жазалайтын  

4 ON10 
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халықаралық жария құқығының жеке-дара саласына арналады. 

Оның классикалық халықаралық құқықтан ең басты 

айырмашылығы, белгілі бір әрекетті жасайтын мемлекетті 

тұтастай емес, ең алдымен адамды субъект ретінде 

реттейтіндігінде.  

17 БП/ЖК Құқықтық талдаудың 

әдіснамасы 

Пән ғылыми қызметтің әдістері мен процедураларын оқытады. 

Соның ішінде жалпы ұғымдары, құқықтық талдау жасаудың 

ерекшелігі мен тәртібі қарастырылады. Құқықтық қызмет аясында 

қолданылатын белгілі бір әдіс-тәсілдер мен операциялар жүйесі 

анықталады. Құқықтық білімнің құрылымы мен дамуы, құқықтық 

талдаудың құралдары мен әдістерін, нәтижелерді негіздеу 

тәсілдерін, білімнің тәжірибеде жүзеге асуының механизмдері мен 

нысандарын зерттейді. Заң ғылымы үшін танымның формальды-

логикалық және жалпығылымилық әдістерінің ерекше маңызы 

бар. Сондай-ақ жалпығылымилық таным деңгейінде жүйелік әдіс, 

анализ және синтез, индукция мен дедукция, тарихи әдіс, 

функционалды, герменевтикалық, синергетикалық және тағы 

басқа дәстүрлі тану әдістері қолданылады. Бұлар философиялық 

әдіс секілді бүкіл ғылыми танымды қамтымайды, тек олардың 

жеке сатыларында қолданылады.  

3 ON8 

18 КП/ТК Әкімшілік және әкімшілік 

іс жүргізу заңдылығының 

теориясы мен практикасы 

Мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың мемлекеттік 

биліктің атқарушы органдарымен жүзеге асыру процесінде 

мемлекеттің қоғамдық функцияларын орындау бойынша басқару 

қызметі аясындағы қоғамдық қатынастарды реттеу туралы пән.  

Мемлекеттік басқару жүйесіндегі қатынастарды реттейтін заңдар 

туралы мемлекеттік және әкімшілік-басқару көзқарастары, 

идеялары, идеялары, оның әлеуметтік шарттығы мен тиімділігі, 

заңдар, әкімшілік заңнаманы дамытудағы реформалар мен 

тенденциялар, әкімшілік құқық қағидаттары, тарихы мен даму 

перспективалары туралы заң ғылымының бөлігі. 

5 ON5 

19 КП/ТК Әкімшілік жауаптылық 

институтының құқықтық-

Әкімшілік жауаптілік институтының құқықтық-процессуалдық 

ерекшеліктері қарастырылады. Атап айтқанда, әкімшілік 

5 ON6 
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процессуалдық 

ерекшілектері 

процесстің сатылары, әкімшілік жауапкершіліктің түсінігі, 

ерекшеліктері, әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша іс-

жүргізу тәртібі, әкімшілік жазалардың жүйесі зерттеледі. 

20 КП/ТК Әкімшілік 

құқықбұзушылык істері 

бойынша өндірістің 

теориялық және 

практикалык мәселелері 

Әкімшілік құқықбұзушылык істері боиынша өндірістің теориялық 

және практикалык мәселелері қарастырылады. Атап айтқанда, 

әкімшілік процесстің сатылары, әкімшілік жауапкершіліктің 

түсінігі, ерекшеліктері, әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша 

іс-жүргізу тәртібі, әкімшілік жазалардың жүйесі қарастырылады. 

5 ON8 

21 КП/ТК Салыстырмалы 

қылмыстық құқық 

Әр түрлі мемлекеттердің қылмыстық-құқықтық жүйесін 

қылмыстық құқықтың институттарын, негізгі принциптері мен 

категорияларын, олардың тарихы мен даму заңдылықтарын 

сәйкестендіріп салыстыруға бағытталған құқықтанудың (заң 

ғылымының) саласы (тарауы). Салыстырмалы қылмыстық құқық 

жалпы мен арнайы, типтік және біріңғай қылмыстық-құқықтық 

шындық зерттелетін салыстырмалы-құқықтық әдісті қолдану 

жолы шегіндегі ғылыми бағытты көрсетеді.  

Салыстырмалы әдіс арқылы әртүрлі мемлекеттердің қылмыстық-

құқықтық жүйесі, халықаралық құқықтың ұлттық құқықтық 

жүйелерге, қылмыстық саясатқа, қылмыстық құқыққа, сот 

практикасына, қылмыстық құқық доктриналарына, сондай-ақ 

тарихи тарихи және қазіргі жағдайға қатысты басқа салыстыру 

субъектілеріне әсері зерттеледі.  

6 ON10 

22 КП/ТК Қылмыстық құқықтың 

өзекті мәселелері 

Пәнде оқытылады: қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері, 

қылмыстық құқықтың Жалпы бөлігінің және оның жүйесінің 

институционалдық құрылуының теориялық және қолданбалы 

мәселелері қарастырылады. Зерттеу барысында қылмыстарды 

саралау, себеп-салдарлық байланысты анықтаудың формуласы, 

қылмыстардың жекелеген түрлерінің құрамдарының белгілерін 

толығырақ сипаттау қолданылады.  

6 ON10 

23 КП/ТК Криминологияның өзекті 

мәселелері 

 

"Криминологияның өзекті мәселелері" курсы қылмыстың алдын-

алу, алдын-алу және оған қарсы тұру туралы заманауи теориялық 

және практикалық тұжырымдарды қолдана отырып, қылмыс 

6 ON8 
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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 

24 БП/ТК Қылмыстарды 

саралаудың ғылыми 

негіздері 

Пән қоғамға қауіпті нақты әрекетті қылмыстық-құқықтық 

тұрғыдан бағалаудың, басқаша айтқанда қылмысты саралаудың 

ғылыми негізделген аспектілерін зерттейді. Қылмысты саралау 

қоғамға қауіпті жасалған әрекеттің белгілері мен қылмыстық 

заңнаманың нормаларында қарастырылатын белгілерінің 

арасындағы сәйкестілікті анықтайды. Оқыту барысында 

қылмысты саралау теориясының негізгі ережелері беріліп, 

қылмыстық дұрыс саралаудың дағдыларын, қылмысты қылмысқа 

жатпайтын құқық бұзушылықтар мен аморальды теріс қылықтар 

шегін айыра білуді, қылмыстық заңнаманың кемшін тұстарын 

анықтай алуды, қылмыстық-құқық нормалары мен құқық 

коллизияларының бәсекелестігін, қылмысты саралау барысында 

туындайтын мәселелерді шешу жолдарын анықтау дағдыларын 

қалыптастырады. 

4 ON8 

25 БП/ТК Экономикалық қызмет 

саласындағы 

қылмыстарды саралау 

мәселесі 

Пән экономикалық қылмыстарды саралау ерекшеліктерін, 

экономикалық қылмыстарды дұрыс саралауда туындайтын 

қиындықтар мен оларды шешу жолдарын анықтайды. Оқыту 

барысында қылмысты саралау теориясының негізгі ережелері 

беріліп, экономикалық қылмыстарды дұрыс саралаудың 

дағдыларын, экономикалық қылмыстарды қылмысқа жатпайтын 

құқық бұзушылықтар мен аморальды теріс қылықтардан айыра 

4 ON8 
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білуді, қылмыстық заңнаманың кемшін тұстарын анықтай алуды, 

қылмыстық-құқық нормалары мен құқық коллизияларының 

бәсекелестігін, экономикалық қылмысты саралау барысында 

туындайтын мәселелерді шешу жолдарын анықтау дағдыларын 

қалыптастырады. 

26 БП/ТК Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы қылмыстарды 

саралау мәселесі 

Пәнде сыбайлас жемқорлық қылмыстарын саралау ерекшеліктері 

оқытылады, сыбайлас жемқорлық қылмыстарын дұрыс саралауда 

туындайтын қиындықтар мен оларды  шешу жолдары 

анықталады. Оқыту барысында қылмысты саралау теориясының 

негізгі ережелері беріліп, сыбайлас жемқорлық қылмыстарын 

дұрыс саралаудың дағдыларын, сыбайлас жемқорлық 

қылмыстарын қылмысқа жатпайтын құқық бұзушылықтар мен 

аморальды теріс қылықтардан айыра білуді, қылмыстық 

заңнаманың кемшін тұстарын анықтай алуды, қылмыстық-құқық 

нормалары мен құқық коллизияларының бәсекелестігін, сыбайлас 

жемқорлық қылмыстарын саралау барысында туындайтын 

мәселелерді шешу жолдарын анықтау дағдыларын 

қалыптастырады. 

4 ON8 

27 КП/ТК ҚР Адвокатурасы мен 

адвокаттық қызмет 

мәселелері 

Пән бойынша адвокаттың қылмыстық іс жүргізуге қорғаушының 

қатысу 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. 

6 ON8 

28 КП/ТК Қылмыстық сот 

өндірісіндегі қорғаудың 

теориялық және 

қолданбалы мәселелері 

Пәнде қылмыстық процесте қорғауды ұйымдастырудың 

жалпытеориялық және қолданбалы мәселелері, оны жүзеге 

асырудың тәртібі, тактикасы мен стратегиясы оқытылады. Ерекше 

назар адвокатура секілді әлеуметтік-құқықтық институтқа 

бөлінеді. Оның негізгі проблемалары анықталады. Қылмыстық 

процесте азаматтарға білікті заң көмегін жүзеге асыратын 

қорғаушының нақты мәртебесі анықталады. Сондай-ақ 

қылмыстық процестегі қорғаушының тараптар арасындағы 

тәуелсіз, даралық процессуалдық жағдайы, қызметінің сипаты, 

6 ON3 
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адвокаттың орны, қорғалушы алдындағы оның рөлі секілді 

мәселелер зерделенеді. 

29 КП/ТК Қылмыстық іс 

жүргізудегі қорғаудың 

өзекті мәселелері 

Пәнде қылмыстық процестегі қорғаушының қатысуы мен 

процессуалдық мәртебесі аспектілерінің мәселелері, қылмыстық 

процестің сот сатыларындағы адвокаттың қызметі, қылмыстық 

процестегі адвокат қызметінің тактикалық негіздері оқытылады. 

Сондай-ақ қылмыстық процестегі қорғаушының құқықтарын 

қорғау аспектілерінің мәселелері, қылмыстық процестегі белгілі 

бір мән-жайлардағы адвокаттың өзінің процессуалдық 

құқықтарын жүзеге асыру мүмкіндіктері анықталады. Адвокаттық 

қызметтің заңнамалық және іс жүзінде қамтамасыз ету мәселелері 

қарастырылады.  

6 ON8 

30 КП/ТК ҚР қазіргі кезеңдегі 

мемлекеттік басқарудың 

және мемлекеттік 

қызметтің мәселелері 

Пән қазіргі кезеңдегі мемлекеттік басқару мен мемлекеттік 

қызметтің мәселелерін талдауға арналған.  

Мемлекеттік басқарудың этатикалық принципі негізделген, ол 

заңның бар болуын мемлекеттің бар-жоқтығынан ажыратпайды 

және мемлекеттің рұқсат еткеннен басқа заңдарды 

мойындамайды. Әрі қарай мемлекеттік қызметтегі 

меритЖҚратиялық принциптерді түсіндіреді. 

5 ON5 

31 КП/ТК Құқыққорғау қызметінің 

тиімділік мәселесі 

Пән құқықтарды қорғауды белгіленген тәртіпте заңнамада 

белгіленгендей қатаң сәйкестікте заңдық ықпал ету шараларын 

қолдану жолымен жүзеге асыратын мемлекеттік қызмет түрі. 

Негізгі функциясы олардың негізгі қызметінің бағытынан 

көрінеді. Барлық құқықорғау органдарының өздеріне жүктелген 

әр түрлі міндеттері бар. Олардың бірі тек қана бір ғана функцияны 

атқарса, басқаларына бірнеше міндеттер жүктелген.  

5 ON4 

32 КП/ТК Қазақстан 

Республикасында 

прокурорлық 

қадағалаудың мәселесі 

Қазақстан Республикасындағы прокуратура органдарының 

заңдылықты анықтау, қамтамасыз ету, жою мен заң бұзулардың 

алдын алу бойынша қызметінің нысандары туралы пән. 

Прокуратура органдарының құзыретін, қадағалау актілерін 

зерттеледі. ҚР прокурорлық қадағалаудың негізгі нысандары 

қарастырылады. Прокурорлық қадағалау жүйесінің тиімділігін 

5 ON11 
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арттыру үшін қажетті шараларды, өзекті мәселелерді қарыстыру 

33 КП/ТК Кәсіпкерлік қызмет 

субъектілерінің 

құқықтарын іске асыру 

мен қорғау 

Пән бәсекеге қабілетті, толерантты және құзыретті, құқықтық 

мәдениет пен құқықтық сананың жоғары деңгейіне ие, құқық 

шығармашылығы, құқық қолдану, құқық қорғау, сараптамалық-

консультативтік, ұйымдастырушылық-басқарушылық, ғылыми-

зерттеу және педагогикалық қызмет саласында іргелі білімі бар, 

мемлекет пен қоғам талап ететін кәсіби мамандарды тереңдетіп 

және сапалы даярлауды зерделеуге бағытталған. Пәнді оқу 

аясында түлектерді: Азаматтық құқық; Шарттық құқық, 

Кәсіпкерлік құқық, коммерциялық құқық, төрелік процесс, 

экономикалық істердің жекелеген санаттарын төрелік сотта қарау, 

банкроттық және медиация салаларында терең білімге 

бағыттайды. 

5 ON7 

34 КП/ТК Салық құқығының өзекті 

мәселелері 

Оқу пәні магистранттарды қазақстандық салық құқығының 

теориясы мен практикасының негізгі проблематикасымен 

таныстырады. Салықтардағы экономика мен құқықтың 

арақатынасына, салық салу принциптерінің практикалық мәніне, 

адамдар тобының салық салу жүйесін дамытуға, салықты 

оңтайландырудың құқықтық шектеріне және салықтық теріс 

пайдалануға қарсы іс-қимыл тетіктеріне, салықтық құқық 

бұзушылықтар мен қылмыстар үшін жауапкершілікке, Бизнестің 

салықтық қауіпсіздігіне ерекше назар аударылады. Пән қаржылық 

құқықты зерттеу барысында алынған білімді шоғырландыруға, 

тәуелсіз кәсіби қызметке дайындалуға және салық саласындағы 

зерттеулер үшін тақырыптарды таңдауға ықпал етеді 

5 ON10 

35 КП/ТК Азаматтық процестік 

құқығының өзекті 

мәселелері 

"Азаматтық процестің өзекті мәселелері"пәнін меңгеру 

мақсаттары қорғау проблемаларына байланысты теориялық 

мәселелерді зерттеу болып табылады азаматтық және төрелік іс 

жүргізу ұғымымен, азаматтық және төрелік іс жүргізу құқығы, іс 

жүргізу нысаны; процессуалдық құқық принциптерін теориялық 

жіктеу мәселелері; азаматтық іс жүргізу қатынастарымен; 

азаматтық іс жүргізу азаматтық процеске қатысушылардың 

5 ON10 
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соттылығы, құқықтық жағдайы; "талап қою" ұғымына әр түрлі 

түсіндірумен және оның түрлерімен; сот арқылы дәлелдеумен; сот 

талқылауы және оның кезеңдері; сот қаулыларының түрлері, сот 

билігі тәуелсіздігінің тұжырымдамалық негіздері. 

36 БП/ТК Заң пәндерін оқыту 

әдістемесі 

Пәнде кәсіби заң қызметімен айналысу үшін негіз беретін 

мемлекет, басқару, құқық туралы білімдер жиынтығы 

қарастырылады. Заң пәндерін оқытудың ғылыми негізделген 

сапалы әдістемесі заманауи білімнің қажетті құрамдас бөлігі бола 

отырып үлкен маңызға ие. Ол білім беру қызметінің сапасын 

арттыруға, студенттерді кәсіби даярлау деңгейін арттыруға және 

алатын мамандыққа деген қызығушылығын арттыруға бағытталуы 

керек. 

4 ON1 

37 БП/ТК Қылмыстық-құқықтық 

пәндерді оқыту 

ерекшеліктері 

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. 

4 ON2 

38 БП/ТК Азаматтық-құқықтық 

пәндерді оқыту 

ерекшеліктері 

Азаматтық құқықтағы өзекті проблемаларды зерттеу үшін әдіс 

тәсілдер, оларды ғылыми тұрғыда негізделе отырып зерттеліп 

оқытылады. 

4 ON3 

39 

БП/ МК Педагогикалық практика 

Педагогикалық практика оқыту мен оқу әдістемесінің 

практикалық дағдыларын қалыптастыру мақсатында өткізіледі. 

Бұл ретте магистранттар бакалавриатта сабақ өтуге тартылуы 

мүмкін. 

3 ON10 

40 

ЖК 
Зерттеу практикасы 

 

Отандық және шетелдік зерттеушілердің нәтижелерін жалпылау 

және сыни бағалау мүмкіндігі. Перспективалық бағыттарды 

анықтау және зерттеу бағдарламасын құру мүмкіндігі. Таңдалған 

ғылыми зерттеу тақырыбының өзектілігін, теориялық және 

практикалық маңыздылығын негіздеу. Зерттеу нәтижелерін 

мақала немесе есеп түрінде ұсыну. 

Әзірленген бағдарламаға сәйкес өз бетінше зерттеу жүргізу 

мүмкіндігі, командада және топта жұмыс істей білу, 

12 ON10 
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әріптестермен, басшылықпен, тұтынушылармен тиімді қарым-

қатынас жасау, жұмысқа жауапкершілікпен қарау және 

тапсырмалардың нәтижесі, біліктілікті арттыруды саналы түрде 

жоспарлау, үнемі өзгеріп тұратын ортада жүре білу дағдылары 

заңнамалық база, еңбек қауіпсіздігі талаптарының сақталуы, 

іскерлік этикеттің, қарым-қатынас мәдениеті мен психологиялық 

негіздерінің, нормалар мен мінез-құлық ережелерінің сақталуы 

бас тарту, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік, магистрлік 

диссертацияны жазу үшін мәліметтер мен материалдар жинау, 

тәжірибе туралы есеп жазу және қорғау. 

41 
МҒЗЖ/

МК 

Магистрлік 

диссертацияны 

орындауды қоса 

есептегендегі 

магистранттың 

тәжірибелік-зерттеу 

жұмысы 

Магистрлік диссертацияны жазу үшін қажетті жұмыстар 

атқарылады. Қажетті әдебиеттер тізімімен танысу, ақпараттар 

және статистикалық мәсліметтерді жинау жұмысы жүргізіледі. 

Магистрлік диссертацияның жұмыс жоспарының жобасы 

құрылады, және атқарылған жұмыс барысы бойынша ғылыми 

жетекшіден консультациялар алынады. 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. 

24 ON10 
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4. Білімберубағдарламасыныңмазмұны 

 

Модуль 

түрі 

Модуль 

атауы мен 

шифры 

МК/

ЖК/

ТК 

Пән коды Құзырет қалыптастыратын пәндер атауы 

ECTS 

кредит

тер 

көлемі 
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МБММ 

EG 01 

Әлеуметті-

гуманитарлы

қ 

 ЖК GTF 5201  Ғылым тарихы және философиясы 4 120 1 Е ON1 

МБММ   ЖК ShT 5202  Шетел тілі (кәсіби) 5 150 1 Е ON3 

МБММ ТК  
ZhKTKM 

5205  

Жалпы құқық теориясының қазіргі 

мәселелері 
4 120 1 Е 

ON10 

   ТК  GZA 5205  Ғылыми зертеулердің әдіснамасы     ON10 

 ТК 
DZhZhNM 

5205 

Диссертациялық жұмысты жазу нысаның 

моделдері     
ON10 

  Модуль бойынша барлығы 1 13 390  3  

МБММ РР-02 

Психологиял

ық-

педагогиқал

ық 

 ЖК  ZhMP 5203 Жоғарғы мектеп педагогикасы 4 120 1 Е ON2 

МБММ   ЖК BP 5204 Басқару психологиясы 4 120 1 Е ON5 

МБММ  ЖК  GТA 5301 Құқықтықталдаудың әдіснамасы 3 90 1 Е 
ON8 

  Модуль бойынша барлығы 2 11 330  3  

МБММ 

GB 03 

Ғылыми-

білім беретін 

 ТК KSGN 5303 Қылмыстарды саралаудың ғылыми негіздері 4 120 1 Е ON8 

   ТК 
EKSKSM 

5303 
Экономикалық қызмет саласындағы 

қылмыстарды саралау мәселесі 
    

ON8 

  
ТК SZhKKSM53

0 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

қылмыстарды саралау мәселесі 
       

ON8 



 
«Bolashaq» академиясы 

Сапа менеджмент жүйесі 
Білім беру бағдарламасы 

7М04202 - Құқықтану 

СМЖ БББ-2021 

01 Нұсқа 

Күні: 31.08.2021 

26 беттің20 беті 

 

МБММ 

ТК 
AAIShZKTP 

5207 

Азаматтық және азаматтық іс жүргізу 

заңнамасын қолданудың теориясы және 

практикасы 

4 120 2 Е 
ON9 

  
ТК TUZOM 

5207 
Тұрғын үйз аңдылығының өзекті мәселелері     

ON11 

  
ТК KShKOM 

5207 
Келісім-шартқұқығыныңөзектімәселелері     

ON11 

МБММ 
ТК KPZKTIT 

5208 

Қылмыстық процестік заңнамасын 

қолданудың теориясы мен практикасы 
4 120 2 Е 

ON8 

  ТК 
ShEKK 5208 Шетелдердің қылмыстық құқығы     ON10 

  ТК 
HKK 5208 Халықаралыққылмыстыққұқық     ON10 

МБММ 

ТК 
KKMBMKM 

5306 ҚР  

ҚР қазіргі кезеңдегі мемлекеттік 

басқарудың және мемлекеттік қызметтің 

мәселесі 

5 150 2 Е 
ON10 

  ТК KKTM 5306  Құқық қорғау қызметінің тиімділік мәселесі     ON4 

  
ТК KRPKM 

5306  

Қазақстан Республикасында прокурорлық 

қадағалаудың мәселесі 
      

ON11 

      Модуль бойыншабарлығы 3 16 480  4 
 

МБММ 

KY 04 

Ұйымдастыр

ушылық-

құқық 

ТК KRKKZBB

M 6304  

Қазақстан Республикасында қазіргі 

кезеңдегі заңдық білім беру мәселелері 
3 90 2 Е 

ON2 

  ТК РТ 6304  Педагогикалық техника     ON8 

  ТК РР 6304  Педагогикалық процесс     ON8 

 
ТК AAIZhZTP 

6302  

Әкімшілік және әкімшілік іс жүргізу 

заңдылығының теориясы мен практикасы 
5 150 2 Е 

ON5 

 
ТК 

ZKZh 6302  
 Әкімшілік жауаптылық институтының 

құқықтық-процессуалдық ерекшілектері 
    

ON6 

 
ТК ZhMMT 

6302  

 Әкімшілік құқық бұзушылык істері 

бойынша өндірістің теориялық және 
    

ON8 
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практикалык мәселелері 

  Модуль бойынша барлығы 4 8 240  2  

МБММ 

Аdi 05 

Әдістемелік 

ТК NKZZhYA 

6305  

Қылмыстық сот өндірісіндегі қорғаудың 

теориялық және қолданбалы мәселелері 
6 180 3 Е 

ON3 

  
ТК KRAKAM 

6305 

ҚР адвокатурасы және адвокаттық қызмет 

мәселелері 
    

ON8 

  
ТК KIZhKOMM 

6305   

Қылмыстық іс жүргізудегі қорғаудың өзекті 

мәселелері 
    

ON8 

МБММ ТК ZPOA 6308  Заң пәндерін оқыту әдістемесі 4 120 3 Е ON1 

  
ТК 

KKPOE 6308  
Қылмыстық-құқықтық пәндерді оқыту 

ерекшеліктері 
    

ON2 

  
ТК 

AKPOE 6308  
Азаматтық-құқықтық пәндерді оқыту 

ерекшеліктері 
    

ON3 

 
ТК KKSKIAK 

6303 

Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің 

құқықтарын іске асыру мен қорғау 
5 150 3 Е 

ON7 

 ТК SKOM 6303 Салық құқығының өзекті мәселелері     ON10 

 
ТК APKOM 

6303 

Азаматтық процестік құқығының өзекті 

мәселелері 
    

ON10 

ОҚТ  ЖК  Педагогикалық практика 3 90 3  ON10 

  Модуль бойынша барлығы 5 18 540  3  

МБММ 

OK 06 

Өзекті-

құқықтық 

ТК SKK 6303  Салыстырмалы қылмыстық құқық 6 180 3 Е ON10 

  ТК KKOM 6303  Қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері     ON10 

  ТК KОM 6301 Криминологияның өзекті мәселелері     ON10 

БММ ЖК  Зерттеу практикасы 12 360 4  ON10 

МБММ МК МҒЗЖ 

Магистрлік диссертацияның орындалуын 

қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

24 720 1,2,3,4  
ON10 
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  Модуль бойынша барлығы 6 42 1260  1  

МБММ 
Att 07 

Аттестациял

ық 

МК МДРжҚ 
Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 
12 360   

 

  Модуль бойынша барлығы 7 12 360    

   Оқу жоспары бойынша барлығы: 120 3600  16  

 

 

 

 


