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6В04201 – «Құқықтану» Білім беру бағдарламасы –ҚР БҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген МЖМБС, "ҚР 

БҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген МЖМБС өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2020 жылғы 18 
мамырдағы № 182 Бұйрығымен, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен 
бекітілген оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 
жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысымен бекітілген жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын 
типтік қағидаларына (07.04.2017 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен) сәйкес әзірленді. 
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1 Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

 
Білім беру бағдарламасының мақсаты Қызметі құқықтық нормаларды іске асыруға, қоғамдық және жеке мүдделерді қорғау және 

қорғау кезінде қоғамның әртүрлі салаларында заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету 
және заңдылықты нығайтуға бағытталған жоғары білікті кадрларды даярлау. 

Білім беру бағдарламасы бойынша кадр даярлау бағытының картасы 
Білім беру саласының коды мен атауы 6В042 –бизнес, басқарма, құқық 
Даярлау бағытының коды мен атауы 6В042 «Құқық» 
Білім беру бағдарламасының коды мен 
атауы 6В04201 «Құқықтану»  

Бітірушінің біліктілік сипаты 
Берілетін дәреже  6В04201 Құқық білім беру бағдарламасы бойынша құқық бакалавр   
Маман лауазымдарының 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. 

Кәсіби қызмет саласы  Заңгер-түлектің қызметі құқықтың түрлі салаларында білімді қолданумен байланысты 
және қоғам өмірінің барлық салаларында және мемлекеттің қызмет етуінде құқықтық 
міндеттерді шешуге бағытталған 

Заңгердің кәсіби қызметімен байланысты: 
Құқық қорғау саласы, саяси сала (мемлекетті басқару), экономикалық сала экономикалық 

қатынастар субъектілерінің қызметін құқықтық қамтамасыз ету), әлеуметтік сала 
(азаматтардың құқықтарын іске асыруды қамтамасыз ету) 

Кәсіби қызмет объектісі - заңды мәні бар оқиғалар мен іс-әрекеттер; 
- жұмыс істеу саласында туындайтын құқықтық қатынастар 
мемлекеттік институттар; 
- мемлекеттік органдар, жеке және заңды тұлғалар арасындағы құқықтық қатынастар   

Кәсіби қызмет функциясы 6В04201 құқықтану білім беру бағдарламасы бойынша құқық бакалаврының  кәсіби 
қызметінің функциялары болып табылатыны: 
−құқықрұқсатық; 
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−тіркеулік; 
−құқыққорғау; 
−кенестік; 
−алдын алу; 
−қылмыстық-статистикалык;  
−құқықтүсіндіру  

Кәсіби қызмет түрлері Түлек кәсіптік қызметтің мынадай түрлерін өз бетінше жүзеге асыра алады: 
– нормотворческую; 
- құқық қолдану; 
- құқық қорғау; 
- сараптамалық-консультациялық.  
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2 Құзыреттілік картасы 

 
Кодтар 
 Жалпы құзыреттілік Кодтар 

 Оқыту нәтижелері 

ЖҚ1 Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
меңгеру негізінде бәсекеге қабілетті болашақ маманның 
дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік 
ұстанымдарын қалыптастыруға, мемлекеттік, орыс және 
шет тілдерінде коммуникация бағдарламаларын құруға 
бағытталған, салауатты өмір салтына, өзін-өзі жетілдіруге 
және кәсіби жетістікке бағдарлану 

Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тұлғааралық 
Әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас жасау қабілеттерін 
дамыту 

Өз өмірі мен қызметінің барлық салаларында 
заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
меңгеру және пайдалану арқылы ақпараттық 
сауаттылықты дамытуға ықпал етеді 

Өмір бойы өзін-өзі дамыту және білім беру 
дағдыларын қалыптастырады 

Қазіргі әлемде ұтқырлыққа, сыни ойлауға және 
физикалық өзін-өзі жетілдіруге қабілетті тұлғаны 
қалыптастырады. 

 

ОН1 Ағымдағы құжаттаманы мемлекеттік, орыс және шет 
тілдерінде сауатты ресімдей алады. Қазақстан 
Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
заңнамасының негіздерін біледі.. 

ЖҚ2 Әлеуметтік-саяси модульді (саясаттану, психология, 
мәдениеттану, әлеуметтану) қалыптастыратын ғылымның 
барлық салаларының пәндік білімдерін (түсініктерін, 
идеяларын, теорияларын), қоғамның әлеуметтік-этикалық 
құндылықтарын осы пәндерді базалық білім беру 
жүйелеріндегі интеграциялық процестердің өнімі ретінде 
түсіндіруде және түрлендіруде;  

Дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік 
ұстанымдарының қалыптасуы негізінде болашақ маман 

ОН2 Қазақстанның құқықтық жүйесі туралы негізгі білімді 
көрсетеді. 

Жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін көрсетеді. 
Мемлекет пен құқықтың жалпы тұжырымдамасын 

түсінеді. 
Әлемдік саясат пен қазіргі саяси процестердің заңдары 

мен заңдылықтарын түсіндіреді және талдайды. 
Негізгі психологиялық заңдылықтарды сипаттайды 
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тұлғасының әлеуметтік-мәдени дамуын қамтамасыз ететін 
жалпы құзыреттілік жүйесін қалыптастырады. 

  

Түрлі құқықтық құбылыстарды, заңды фактілерді, 
құқықтық нормаларды талдау қабілетін көрсетеді.  

Құқықтық актілермен жұмыс істеу дағдыларын 
практикада пайдалануын және құқықтық дереккөздерді 
талдай алады.  

Мәселелерді шешуде сенімді дәлелдер құруды 
көрсетеді.  

Құқықтық құжаттардың әртүрлі түрлерін құрастыру 
дағдыларын көрсетеді. 

Өзінің моральдық және азаматтық ұстанымын 
қалыптастырады. 

Қазақстандық қоғамның қоғамдық, іскерлік, мәдени, 
құқықтық және этикалық нормаларын қолданады. 

Көпшілік алдында сауатты сөйлеу қабілетін көрсетеді. 
Мемлекеттердің тарихын, теориясын, табиғаты мен 

мәнін түсіну дағдыларын көрсетеді 
Қазақстан Республикасы мен шет елдердің құқық 

дамуының жалпы заңдылықтары туралы білімдерін 
көрсетеді. 

 
Кәсіби құзыреттілік 

 Оқу нәтижелері (жоғары білімнің бірінші 
деңгейіндегі Дублиндік дескрипторлар негізінде 

(бакалавриат 
КҚ3 Негізгі ұғымдарды, заңдар мен теорияларды игеру 

Теориялық және практикалық міндеттерді шешу үшін 
базалық ғылыми-теориялық білімді қолдана білу 

Нормативтік-құқықтық актілерді талдау, салыстыру 
және зерттеуді ұйымдастыру кезінде өз бетінше жұмыс 
істей білу 

Пәнаралық проблемаларды шешу тәсілдерін меңгеру. 
 
 

ОН3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заңгердің кәсіби қызметіндегі құқықтық актілердің 
маңызын түсіндіреді.Мемлекет пен құқықтың табиғаты мен 
мәнін зерттеу саласында білімі мен түсінігін көрсетеді. 

Мемлекеттік-құқықтық мәселелер бойынша өз 
көзқарасын дәлелдейді. 

Алған дағдыларын заңгердің кәсіби 
қызметінде.қолданады.   

Құқықтық қатынастарды құқықтық реттеудегі 
олқылықтарды анықтап, пайымдауларды қалыптастыру 
үшін ақпарат жинап, түсіндіреді. 
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Құқықтық қатынастарды құқықтық реттеу мәселелерін 
анықтап, ҚР конституциялық құрылысының ерекшеліктерін 
талдайды. Көшбасшылық қасиеттерін және жағдайға және 
оның өзгерістеріне тез әрекет ету қабілетін көрсетеді. 

Шетел елдерінің тәжірибесінен түрлі құқықтық 
құбылыстарды, заңды фактілерді талдай білу қабілетін 
көрсетеді. 

Қылмыстың мәні мен себептерін, сонымен қатар оның 
таралуына ықпал ететін жағдайларды дұрыс қарастыру, 
қылмыстың алдын алу, қылмыс жасауға ықпал ететін 
себептер мен жағдайларды анықтау және жою дағдыларын 
көрсетеді. 

Қылмыстың жекелеген түрлерінің белгілерін 
анықтайды. 

Криминологиялық зерттеу әдістерін талдайды. 
Құқықтық ұғымдардың мәні мен мазмұнын түсінеді 

және тұжырымдайды, олардың мәнін түсіндіреді және 
анықтайды, доктриналық және практикалық аспектілерін 
корреляциялайды. 

Криминологиялық болжау және жоспарлау 
саласындағы құқықтық құбылыстар мен процестерді 
талдайды, тексереді, салыстырады, ерекшеліктерін ашады. 

Криминалистиканың пәнін, әдісі мен жүйесін, тарихын 
түсіндіреді. Қылмыстың себептерін, сипатын және 
салдарын тұжырымдайды.Құқық бұзушылықтарды жіктейді 
және квалификациялайды, сәйкес себептерді анықтайды 
және оларды жою жолдарын ұсынады. Қолданыстағы 
қылмыстық заңнамаға байланысты фактілер мен мән-
жайларды саралаудың әртүрлі нұсқаларын талдайды.Шет 
мемлекеттердің қылмыстық заңнамасына сәйкес фактілер 
мен жағдайларды дұрыс квалификациялау дағдыларын 
көрсетеді. 
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КҚ4 Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және 

құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру 
қабілеті Құқық субъектілерінің заңнаманы сақтауын 
қамтамасыз ету қабілеті 

Сыбайлас жемқорлық мінез-құлқын анықтау, бағалау 
және оның жолын кесуге жәрдемдесу қабілеті 

 

ОН4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Құқық бұзушылық фактілерін анықтау кезінде кәсіби 
деңгейде білім мен түсініктерді қолданады. 

Құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік шараларын 
айқындайды. 

Нақты өмірлік жағдайларда құқық субъектілеріне және 
құқықтық міндеттерге құқықтық көмек көрсету кезінде 
проблемалар мен шешімдерді анықтайды. 

Нормативтік құқықтық актілердің құқықтық және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама дағдыларын 
көрсетеді. 

азаматтық және қылмыстық құқық нормаларын 
қолданады.  

Азаматтық және қылмыстық құқық негіздерін, жалпы 
қылмыстардың біліктілік негіздерін біледі. 

Авторлық және мұрагерлік құқықпен байланысты 
заңды құжаттарды дұрыс құрастыру және ресімдеу 
бойынша білімдерін практикада қолданады.Нормативтік 
құқықтық актілерді практикада қолдану, азаматтық іс 
жүргізу құжаттарын жасау қабілетін көрсетеді. 

Кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу 
құқығының нормаларын іске асыру кезінде қорытынды 
жасау қабілетін көрсетеді,азаматтық және қылмыстық 
құқық қатынастарды құқықтық реттеу проблемаларын 
анықтайды және талдайды, нормативтік актілердің 
жобаларына баға береді, жергілікті актілерді талдайды, сот 
практикасын жинақтайды. 

Құқықтық қызметтің нақты түрлерінде білікті 
құқықтық қорытындылар мен кеңестер беру, қылмыстарды 
дұрыс саралау дағдыларын көрсетеді.  

Оқу, жаңа білім алу және оларды кәсіби қызметте 
пайдалану қабілеттерін көрсетеді. 

Қазақстандық құқық жүйесіндегі отбасылық, еңбек 
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және әкімшілік құқықтың рөлі мен орнын, ҚР нотариатты 
ұйымдастыру ерекшеліктерін білетіндігін көрсетеді. 

Іс жүзінде құқықтық актілермен жұмыс істеу 
дағдыларын, отбасы-неке және еңбек қатынастарымен 
байланысты нотариалды ресімделген құжаттарды жасау 
әдістерін көрсетеді. 

Бұл заңды фактілерді және осыған байланысты 
туындайтын отбасылық-құқықтық және авторлық 
қатынастарды талдай алатындығын көрсетеді. 

Отбасы және еңбек құқығы саласында білікті заң 
қорытындылары мен кеңестер бере алатындығын көрсетеді. 

Қылмыстық статистика мен сот практикасын талдау 
қабілетін көрсетеді. 

КҚ5 Нормативтік құқықтық актілерді білікті түсіндіру 
қабілеті 

Өзінің кәсіби қызметі шеңберінде білікті заң 
қорытындылары мен консультациялар беру қабілеті 

Заңға дәл сәйкес шешім қабылдау және заңды 
әрекеттерді орындау мүмкіндігі 

 
  

ОН5 
 
 
 
 

Салалық заң ғылымдарының негізгі ережелерін 
түсіндіреді. 

Құқық нормаларын түсіндіру және оларды қолдану 
ерекшеліктері бойынша кәсіби деңгейде білім мен 
түсініктерді қолданады. 

ҚР еңбек заңнамасының негіздерін білетіндігін 
көрсетеді. 

Еңбек дауларын шешу қабілетін көрсетіп, 
әкімшілік құқықтың негізгі институттарын түсіндіреді 

және оларды іс жүзінде қолдана алады. 
Әкімшілік құқық саласындағы азаматтардың негізгі 

құқықтары мен міндеттерін сипаттайды. 
Әкімшілік жауапкершілікке тартылған кезде 

азаматтардың құқықтары мен мүдделерін қорғайды. 
Әкімшілік рәсімдер мен әкімшілік сот ісін жүргізудің 

міндеттері мен принциптерін түсіндіреді. 
Әкімшілік процеске қатысушылардың негізгі 

құқықтары мен міндеттерін талдайды. 
Әкімшілік шағым беру және оны қарау ережелерін 
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практикада қолданады. 

ҚР Кедендік құқығының негізгі институттарын 
айқындайды. 

ҚР кеден органдарының жүйесі мен құрылымын 
сипаттайды. 

ҚР кедендік шекарасы арқылы тауарлар мен көлік 
құралдарының жалпы ережелерін түсіндіреді. 

Еңбек қатынастарының құрылымын, ерекшеліктерін 
анықтайды, 

қызметкерлердің жекелеген санаттарының еңбегін 
реттеу ерекшеліктерін талдайды. 

Еңбек саласындағы ең төменгі әлеуметтік 
стандарттарды қолданады, талдайды және 
сыныптайды.Еңбек жағдайының нормативтік аспектілерін 
түсіндіреді 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОН6 

Кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолданады. 
Заңды құжаттарды дайындау және рәсімдеу кезінде 

дағдыларды көрсетеді. 
Құқық нормаларын түсіндіру және оларды қолдану 

ерекшеліктері бойынша кәсіби деңгейде білім мен 
түсініктерді қолданады. 

Құқықтық фактілерді және осыған байланысты 
туындайтын отбасылық-құқықтық қатынастарды талдайды. 

Білікті заң қорытындыларын және заң қызметінің 
нақты түрлерінде консультациялар беру кезінде ақпаратты, 
идеяларды, проблемалар мен шешімдерді хабарлайды. 

Азаматтық-құқықтық мәмілелер мен шарттар жасасады, 
мұрагерлік құқықпен байланысты заңды құжаттарды 

дұрыс құрастыру және ресімдеу бойынша білімді 
практикада қолданады. 

Экологиялық және жер құқығы нормаларын 
анықтайды. 
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Банк, сақтандыру, қаржы және салық құқығының 

негізгі институттары, олардың көздері туралы білімдерін 
көрсетеді. 

Заң құжаттарын дайындауды талдау, қорытындылар 
мен қорытындыларды тұжырымдау дағдыларын көрсетеді 

құқық салаларын реттейтін заңнама нормаларын 
қолдану. 

Жер қатынастарының мазмұны мен ерекшеліктерін 
сипаттайды, анықтайды. 

Жер құқығы нормаларын қолданады, талдайды және 
жіктейді. 

Жердің құқықтық режимдерін салыстырады және 
түсіндіреді. 

Мемлекеттің қаржылық қызметінің негізгі бағыттары 
мен әдістерін айқындайды және талдайды. 

Құқықтық қатынастар жүйесіндегі қаржылық 
қатынастардың құрылымын, ерекшеліктері мен орнын 
сипаттайды және анықтайды. 

Қаржылық-құқықтық нормалар мен қаржылық-
құқықтық актілерді қолданады және талдайды. 

Қаржылық құқықтық қатынастардан туындаған дау 
тараптарының позицияларын бағалайды, талдайды және 
салыстырады, осы даулы құқықтық қатынастарды шешеді. 

Мемлекеттің салық қызметі мен салық саясатының 
қағидаттарын, бағыттары мен әдістерін айқындайды және 
талдайды. 

Салықтық құқықтық қатынастардың құрылымын, 
ерекшеліктерін және құқықтық қатынастар жүйесіндегі 
орнын айқындайды. 

Салық құқығы нормаларын және салық заңнамасының 
актілерін қолданады және талдайды. 
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КҚ6 Адамның және азаматтың, заңды тұлғалардың, қоғам 

мен мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерін 
қорғауды, жеке, мемлекеттік меншік нысандарын 
қорғауды қамтамасыз ете отырып, кәсіби қызметті тиімді 
жүзеге асыру қабілеті 

Нормативтік-құқықтық актілерді қолдану, кәсіби 
қызметте материалдық және іс жүргізу құқығының 
нормаларын іске асыру қабілеті 

ОН7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОН8 

Нормативтік құқықтық актілерге құқықтық сараптама 
жүргізу әдістері мен тәсілдерін айқындау үшін ақпарат 
жинауды және түсіндіруді жүргізеді. 

Ойлау мәдениетінің дағдыларын, ақпаратты жалпылау, 
талдау, қабылдау, мақсат қою және оған қол жеткізу 
жолдарын таңдау қабілеттерін көрсетеді.  Заңдылық, 
қолайлылықтың негізділігі тұрғысынан құқықтық маңызды 
құбылыстарды талдауда білім мен түсініктерді қолданады. 

Құқық бұзушылықтарды саралау кезінде зерттелетін 
саланың мәселелерін шешеді және дәлелдерді дәлелдейді. 

Құқық бұзушылықты диагностикалау кезінде 
пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды 
және түсіндіруді және ықтимал құқықтық салдарды 
жүргізеді.  Адвокаттық практиканың тәжірибесін 
жинақтайды, сотта қорғау тактикасының ғылыми әдістерін 
талдайды. 

Оқу дағдыларын меңгеру үшін пән бойынша ғылыми 
ақпаратты түсіндіреді және жүйелейді.  
Криминалистикалық және сот-сараптама қызметінің 
теориялық, ұйымдастырушылық, құқықтық жақтарын 
талдайды және түсіндіреді. 

Білікті заңгерлік қорытындылар мен кеңестер 
көрсетеді. 

Кәсіби қызмет бейініне байланысты НҚА мазмұнын 
қалыптастыру кезінде оқыту дағдыларын қолданады. 

Криминалистикалық және сот-сараптамалық 
тараптардың теориялық, ұйымдастырушылық, құқықтық 
жақтарын талдайды және түсіндіреді. 

Зұлымдық пен әлеуметтік патологияның бір түрі 
ретінде қылмыс туралы ғылыми дүниетанымды 
қалыптастырудағы криминалистика мен сот 
сарапшыларының орны, рөлі туралы білімді көрсетеді. 
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Тергеу әрекеттері мен тактикалық операцияларды 

жүргізу кезінде тактикалық әдістерді практикада қолдануды 
көрсетеді. 

КҚ7 Заңдылық пен құқық тәртібін, жеке адамның, 
қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
жөніндегі лауазымдық міндеттерді орындауға қабілеттілігі 

Құқық бұзушылықтарды анықтау, бұзылған 
құқықтарды қалпына келтіруге уақтылы ден қою және 
қажетті шаралар қабылдау үшін теориялық білімді қолдану 
қабілеті 

Кәсіби қызмет бейініне сәйкес қылмыстар мен құқық 
бұзушылықтардың профилактикасын, алдын алуды, жолын 
кесуді жүзеге асыру, олардың жасалуына ықпал ететін 
себептер мен жағдайларды анықтау және жою қабілеті 

Құқықтық және қызметтік құжаттамаларда кәсіби 
қызмет нәтижелерін дұрыс және толық көрсете білу 

ОН9 
 
 
 
 
 

Техникалық-криминалистикалық құралдар мен 
әдістерді қолдану кезінде білімі мен дағдыларын көрсетеді. 

Техникалық-криминалистикалық құралдар мен 
әдістерге, тергеу әрекеттерін жүргізу тактикасына қатысты 
идеяларды, проблемалар мен шешімдерді ұсынады. 

Құқық құбылыстары мен процестерін, 
криминологиялық жағдайды  

криминологиялық талдауды ұсыну саласындағы 
білімдер мен түсініктерді көрсетеді. 

Тергеу тактикасының анықтамасын қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинау және түсіндіру дағдыларын көрсетеді. 

 
 

ОН10 

Тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде тактикалық 
тәсілдерді қолдану кезінде кәсіби деңгейде білім мен 
түсініктерді қолданады. 

Қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу 
процесінде арнайы білімін көрсетеді. 

Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды 
ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты түсіндіреді және жинайды. 

Іс бойынша тергеуді дұрыс жүргізе алу үшін 
криминалистикалық тактика мен әдістеме туралы білім мен 
дағдыларды қолданады. 
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3 Пәндер туралы ақпарат 

 
№ Цикл  

 
Пәндер атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы  

(30-50 сөз) 
Кредиттер 

көлемі 
Қалыптасқан 
құзыреттер 

(коды) 
1.  ЖБП\М

К 

Қазақстанның қазіргі 
тарихы 

Пәнді оқытудың мақсаты қазіргі Қазақстан тарихының негізгі 
кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастыру 
болып табылады. Мазмұны: Қазақстан халықтары жүріп өткен 
тарихи жолдың негізгі кезеңдерін анықтау және талдау; 
тарихтың тораптық проблемаларын өз бетінше зерделеу, ең аз 
қажетті тарихи-ұғымдық аппаратты қалыптастыру; тарихи 
әдебиетпен жұмыс істеудің бастапқы дағдыларын 
қалыптастыру.  

5 ЖК1\ОН1 

2.  ЖБП\М
К 

Философия Пәннің мақсаты-қоршаған әлемді түсінудің дүниетанымдық 
ұстанымын және ондағы адамның орнын қалыптастыру. 
Мазмұны: табиғат, қоғам және ойлау дамуының жалпы заңдары, 
сондай-ақ дүниетанымдық мәселелерді қалыптастыруға, 
талдауға, адамның әлемдегі орны, рөлі мен маңыздылығын 
анықтауға бағытталған адамның білімі мен рухани қызметі.  

5 ЖК1/ОН1 

3.  ЖБП\М
К 

Қазақ(орыс) тілі Пәннің мақсаты қазақ және орыс тілдерінің жеткілікті құзыретін 
қалыптастыру болып табылады. Мазмұны: студенттердің болашақ 
кәсіби қызметінде қазақ және орыс тілдерін қолдануға, студенттердің 
тілдік көкжиегін кеңейтуге, олардың жалпы мәдениеті мен білімін 
арттыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік құзыреттілікті 
меңгеруі.  

10 ЖК1/ОН1 

4.  ЖБП\М
К 

Шетел тілі Пәннің мақсаты шет тілінің қажетті құзыреттерін қалыптастыру 
болып табылады. Мазмұны: студенттердің болашақ кәсіби 
қызметінде шет тілін қолдануға мүмкіндік беретін 
коммуникативтік құзыреттілікті меңгеру курсы.  

10 ЖК1/ОН1 

5.  ЖБП\М
К 

Ақпараттық-
коммуникациялық 

технологиялар 
(ағылшын тілінде) 

Пәннің мақсаты ағылшын тілінде ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды қолдану бойынша құзыреттілікті 
қалыптастыру болып табылады. Мазмұны: студенттің танымдық 

5 ЖК1/ОН1 
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қабілетін дамыту және пәнді оқытудың негізгі мақсаттарына қол 
жеткізу, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру, ойлау 
мен есте сақтауды ынталандырады және дамытады.  

6.  ЖБП\М
К 

Әлеуметтік саяси 
білімдер модулі 
(саясаттану,психология, 
мәдениеттану, 
әлеуметтеану) 

Пәннің мақсаты-студенттердің әлеуметтік-саяси дүниетанымын 
қалыптастыру. Мазмұны: "болашаққа көзқарас: қоғамдық 
сананы жаңғырту" мемлекеттік бағдарламасында айқындалған 
қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу контексінде 
болашақ мамандардың психологиялық, әлеуметтік және мәдени 
тәртіпті білуін қалыптастыру.  

8 ЖК2/ОН1.2 

7.  ЖБП\М
К 

Дене шынықтыру Пәннің мақсаты-мәдениеттің бір бөлігі ретінде салауатты өмір 
салтын қалыптастыру. Денсаулықты нығайту және денені 
қатайту дененің үйлесімді дамуы және дененің физиологиялық 
функциялары физикалық және психикалық қасиеттерді жан-
жақты дамыту өнімділік пен шығармашылық ұзақ өмірдің 
жоғары деңгейін қамтамасыз ету. Мазмұны: адамның 
қабілеттерін физикалық және интеллектуалдық дамыту, оның 
моторикасын жетілдіру, дене тәрбиесі, дене шынықтыру және 
физикалық даму арқылы әлеуметтік бейімделу мақсатында 
қоғам құрған және пайдаланатын құндылықтар мен білім 
жиынтығын қалыптастыру.  

8 ЖК1/ОН1 

8.  ЖБП\Ж
ООК 

 Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 
мәдениет негіздері  

Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің құқықтық санасы мен 
құқықтық мәдениетін арттыру, сондай-ақ қоғамға қарсы 
құбылыс ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
бойынша білім жүйесі мен азаматтық ұстанымды қалыптастыру 
болып табылады. Мазмұны: құқықтың негізгі салаларының 
мәселелерін қарастырады, оның негізінде белгілі бір құқықтық 
нормалардың рөлі туралы жалпы түсінік қалыптасады, 
студенттер құқықтық мәселелерді шешуге бағдарлану үшін 
қажетті білім алады.  

5 ЖК1/ОН1,ОН2 

9.  БП\ЖО
ОК 

Мемлекет және құқық 
теориясы   

Пәннің мақсаты-студенттерде олардың динамикасындағы 
құқықтық және саяси шындықтар туралы қажетті және 

5 КҚ3/ОН2,ОН3,
ОН7 
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жеткілікті теориялық білім мен идеяларды қалыптастыру. 
Мазмұны: мемлекет пен құқықтың пайда болу, даму және 
жұмыс істеу заңдылықтарын көрсететін мемлекеттік-құқықтық 
құбылыстар мен процестер, саяси және құқықтық мәдениеттің 
негіздері, басқа да заң пәндерін меңгеру үшін қажетті жалпы 
теориялық білімдер туралы:  

10.  БП\ЖО
ОК 

ҚР Конституциялык 
құқығы  

Пәннің мақсаты негізгі конституциялық-құқықтық нормалар 
мен институттарды, олардың арасындағы өзара байланыстарды 
түсіндіру, мемлекеттік билікті жүзеге асырудың, мемлекеттік 
органдарды ұйымдастырудың мәні мен нысандарын зерделеу 
болып табылады. Мазмұны: конституциялық құқықтың негізгі 
теориялық түсініктері мен ережелері; ҚР Конституциясының 
мазмұны; Қазақстанның мемлекеттік құрылымының 
ерекшеліктері; адам мен азаматтың негізгі құқықтары, 
бостандықтары мен міндеттері; ҚР Сайлау жүйесі сияқты 
институттарды реттейтін қоғамдық қатынастарды зерттеу; 
мемлекеттік билік органдары мен жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының, сондай-ақ өзге де органдардың жүйесі.  

4 КҚ3/ 
ОН2,ОН3,ОН7 

11.  БП\ЖО
ОК 

ҚР азаматтық құқығы 
(жалпы бөлім) 

Пәннің мақсаты азаматтық құқық субъектілерінің заңдық 
теңдігі, олардың дербес мүліктік жауапкершілігі негізінде 
мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастарды азаматтық-
құқықтық реттеу тетігі, сондай-ақ азаматтық заңнама жүйесі, 
Азаматтық құқықтың өзге де көздері, алынған білімді кейіннен 
кәсіби қызмет процесінде пайдалану мақсатында азаматтық 
құқықтарды жүзеге асыру және қорғау тәсілдері туралы 
тұжырымдамалық білім алу болып табылады. Мазмұны: ғылым 
ережелері мен азаматтық заңнама нормаларын, мүліктік және 
жеке мүліктік емес қатынастарды реттеу мәселелері бойынша 
ғылым әзірлеген идеяларды, теориялар мен 
тұжырымдамаларды, азаматтық құқықтық қатынастар 
субъектілері мен олардың құқықтық мәртебесін, сондай-ақ 
қазіргі заманғы қазақстандық азаматтық заңнаманы одан әрі 

5  
КҚ3/ОН4,ОН6,

ОН7 
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дамыту және жетілдіру үрдістерін зерделейді.  

12.  БП\ЖО
ОК 

ҚР азаматтық құқығы 
(ерекше бөлім) 

Пәннің мақсаты азаматтық құқықтық қатынастар саласында 
кешенді жалпы мәдени және кәсіби құзыреттерді қалыптастыру, 
даулы жағдайларды шешудің практикалық дағдыларын игеру, 
азаматтық мамандарды практикалық қызметке дайындау, 
болашақ заңгерлердің шығармашылық тұлғасын қалыптастыру 
болып табылады. Мазмұны: салалық ғылымның негізгі 
ережелері, азаматтық заңнаманың нормалары, ғылым әзірлеген 
идеяларды зерделеу, азаматтық-құқықтық міндеттемелерді, 
зияткерлік меншік объектілерін қорғау бойынша туындайтын 
қатынастарды реттеу мәселелері бойынша теориялық 
ұстанымдар, тұжырымдамалар, қазіргі кезеңдегі қазақстандық 
азаматтық заңнаманы одан әрі дамыту және жетілдіру үрдістері.  

5 КҚ4/ОН4,ОН6,
ОН7 

13.  БП\ЖО
ОК 

ҚР Қылмыстық құқығы 
(жалпы бөлім) 

Пәннің мақсаты білім алушыларда қылмыстық құқықтың 
базалық санаттары мен институттары туралы тұрақты білімді 
қалыптастыру, қылмыстық-құқықтық нормаларды сауатты 
қолдану дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Мазмұны: 
ғылымның ережелерін және оның жалпы принциптерін, 
институттары мен санаттарын қарастыратын нормаларды 
зерттейді, қылмыстық жауапкершілік пен жазаның негіздері мен 
шектерін, қылмыстық жауапкершілік пен жазадан босатудың 
тәртібі мен шарттарын анықтайтын негізгі ережелерді бекітеді.  

5 КҚ3/ОН3,ОН7,
ОН10 

14.  БП\ЖО
ОК 

ҚР қылмыстық құқығы 
(ерекше бөлім) 

Пәннің мақсаты қылмыстық құқықтың Ерекше бөлігінің 
нормаларын талдау, түсіндіру, пайдалану, саралау және дұрыс 
қолдану үшін қажетті құзыреттілікті қалыптастыру болып 
табылады. Мазмұны: жеке адам, қоғам немесе мемлекет үшін 
қауіпті іс-әрекеттердің шеңбері мен заңдық белгілерін 
айқындайтын, шын мәнінде өзінің қылмыстық құқық 
бұзушылықтары болып табылатын, оларды нақты жіктеу 
негізінде Қазақстан Республикасы Қылмыстық құқығының 
ерекше бөлігінің нормаларын зерделеу және оларды қылмыстық 
деп тану, осы іс-әрекеттердің белгілерін айқындайтын және 

5 КҚ4/ОН4,ОН7,
ОН10 
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оларды жасағаны үшін жазаларды белгілейтін нормаларды 
зерделеу.  

15.  БП\ЖО
ОК 

Кәсіби бағытталған 
шетел тілі 

Пәннің мақсаты-маманның кәсіби құзіреттілігінің деңгейін 
арттыру үшін болашақ мамандардың кәсіби қызметінің әртүрлі 
аспектілерін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін Кәсіби шет 
тілінде сөйлеуді қалыптастыру. Мазмұны: білім берудің 
алдыңғы кезеңінде қол жеткізілген шет тілін меңгерудің 
бастапқы деңгейін қалыптастыру және арттыру және 
студенттермен кәсіби және ғылыми іс-әрекеттегі әлеуметтік-
коммуникативтік міндеттерді шешу үшін, серіктестермен 
қарым-қатынас кезінде, сондай-ақ одан әрі өзін-өзі тәрбиелеу 
және коммуникативтік мәдениетті арттыру үшін қажетті және 
жеткілікті коммуникативтік құзыреттілік деңгейін меңгеру.  

3 КҚ3/ОН1,ОН2 

16.  БП\ЖО
ОК 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі  Пәннің мақсаты студенттерге заң қызметі саласында жазбаша 
және ауызша қарым-қатынас құралы ретінде қазақ (орыс) тілін 
практикалық меңгеруді үйрету болып табылады. Мазмұны: 
мамандықтың кәсіби терминдерінің қалыптасуы мен мәні; 
кәсіби мәтінді құрылымдық - семантикалық және 
семантикалық-лингвистикалық талдаудың әдістері мен әдістері; 
Кәсіби қарым-қатынастағы тіл жүйесінің жұмыс істеу 
ерекшеліктері туралы.  

3 КҚ3/ОН1 

17.  БП\ЖО
ОК 

Оқу тәжірбиесі Оқу тәжірибесінің мақсаты студенттің алған теориялық 
білімдерін бекіту, кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру. 
Мазмұны: бұл студенттердің практикалық дайындығына 
бағытталған оқу әрекеті.  

2  

18.  БП\ТК Отбасы құқығы Бұл курсты оқудың мақсаты студенттер арасында қазіргі 
кезеңдегі отбасылық құқықтың маңыздылығын, жеке және 
мүліктік қатынастардың отбасылық-құқықтық нормаларын 
реттеу тетігін қалыптастыру, отбасылық құқықтың негізгі 
институттарын зерттеу, отбасында қалыптасқан құқықтық 
қатынастарды анықтау болып табылады. Мазмұны: неке ұғымы, 
оның құрылымы мен мөлшері, отбасы ішінде қалыптасқан 

5 КҚ5/ОН2,ОН6 
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қатынастардың сипаттамасы (мүліктік және жеке мүліктік 
емес), ерлі-зайыптылардың, ата-аналардың, балалардың, 
қорғаншылар мен қамқоршылардың негізгі құқықтары мен 
міндеттері, некені қиюдың және бұзудың құқықтық салдары, 
оны жарамсыз деп тану, бала асырап алу және ата-ана 
құқықтарынан айыру.  

19.  БП\ТК Мұрагерлік құқық Пәннің мақсаты студенттердің мұрагерлік құқық институттары 
арасында қатаң логикалық байланысын, сондай-ақ мұрагерлік 
саласындағы заңнаманы қолданудың кейбір дағдыларын 
қалыптастыру болып табылады. Мазмұны: қайтыс болған 
адамның құқықтары мен міндеттерін мұрагерлік тәртіппен басқа 
адамдарға беру рәсімін реттейтін құқықтық нормалардың 
жиынтығын зерттейді.  

5 КҚ5/ОН2,ОН6 

20.  БП\ТК Заң техникасы Пәннің мақсаты АКТ-құжатта акт-ерік білдіруді баяндау және 
студенттерді заң техникасының ғылыми тәсілдерін, тәсілдері 
мен әдістерін зерделеуге үйрету болып табылады. Мазмұны: оқу 
процесінде құқықтық қызметті жүзеге асырудың ең жалпы 
заңдылықтарын зерттеу, нәтижесінде құқықтық құжаттар 
қалыптасады.  

4  
КК6/ОН2,ОНО

Н3,ОН7 

21.  БП\ТК Салыстырмалы 
құқықтану 

Пәннің мақсаты-құқықтың дамуындағы жаңа заңдылықтарды 
анықтау және құқықтық теория мен құқықтық құрылыстың 
жалпы дамуын ынталандыру үшін осы заңдылықтарды қолдану 
мақсатында әртүрлі мемлекеттердің құқықтық жүйелерін 
зерттеу. Мазмұны: жүйелік білімнің тұтас жиынтығын, сондай-
ақ қазіргі әлемнің құқықтық жағдайын түсіну және талдау 
саласындағы арнайы білімді зерттеу.  

4 КҚ3/ОН2,ОН3,
ОН7 

22.  БП\ТК ҚР экологиялық құқығы Пәннің мақсаты студенттердің экологияның белгілі бір 
саласындағы қатынастарды реттейтін және құқықтың әртүрлі 
салаларына жататын құқықтық нормалардың жиынтығын 
зерделеу болып табылады. Мазмұны: салалық заң ғылымының, 
құқық саласының және сол атаудағы заңнама саласының 
мазмұнын зерттеумен анықталады, оның негізінде болашақ 

3 КҚ5/ОН3,ОН6,
ОН7 
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заңгерлердің білімі, дағдылары мен дағдылары қалыптасады.  

23.  БПТК ҚР Тау-кен құқығы Пәннің мақсаты студенттердің Қазақстан Республикасында жер 
қойнауы мен тау-кен ісін пайдалану және қорғау жөніндегі 
мемлекеттік басқару және бақылау мәселелерін зерделеуінен 
тұрады. Мазмұны: тау-кен құқығының пәні, әдісі және Жүйесі; 
тау-кен құқығының көздері, жер қойнауын пайдалану 
қатынастарының пайда болуы, өзгеруі және тоқтатылуы. жер 
қойнауын пайдалану және қорғау жөніндегі мемлекеттік 
басқарудың мәселелері мен проблемалары.  

3 КҚ5/ОН3,ОН6,
ОН7 

24.  БП\ТК ҚР әкімшілік құқығы Пәннің мақсаты Қазақстан Республикасында мұнайды барлау 
және өндіру саласында туындайтын қатынастарды құқықтық 
реттеуді зерделеу болып табылады. Мазмұны: мұнай барлау 
және өндіру саласында туындайтын қатынастарды реттейтін 
құқық нормаларының жиынтығын зерттеу.  

5 КҚ4/ОН4,ОН5,
ОН6 

25.  БП\ТК Әкімшілік-деликтік 
құқық 

Пәннің мақсаты студенттердің құқықтық нормалардың 
жиынтығын зерттеу болып табылады құқық әкімшілік 
жауапкершілікке негіз бола алатын Әкімшілік құқық 
бұзушылық болып табылатын әрекеттерді анықтайды. 
Мазмұны: әкімшілік азаптау құқығымен реттелген қоғамдық 
қатынастардың қатысушылары арасында құқықтық 
байланыстың пайда болуы, олардың әрқайсысының өзара 
субъективті құқықтары мен заңды міндеттері бар екенін 
білдіреді.  

5 КҚ3/ОН4,ОН5,
ОН6 

26.  БП\ТК ҚР әкімшілік іс жүргізу Пәннің мақсаты студенттерге әкімшілік процестің 
тұжырымдамасымен, принциптерімен және субъектілерімен 
байланысты теориялық мәселелерді зерттеу болып табылады, ол 
заңға сәйкес Басқару актілерін шығару және орындау болып 
табылады. Мазмұны: әкімшілік іс жүргізудің мәні, кезеңдері 
мен түрлері, сондай-ақ әкімшілік іс жүргізуді қарау, процесс 
субъектілері арасында туындайтын басқарушылық іс жүргізу 
қатынастары.  

5        КҚ5/ 
ОН4,ОН5,ОН6 

27.  БП\ТК Әкімшілік іс жүргізудегі Бұл пәннің мақсаты студенттердің әкімшілік құқық бұзушылықтар 5 КҚ6/ОН4,ОН5,
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дәлелдемелер және 

дәлелдеу 
бойынша дәлелдемелерді дәлелдеу және жинау бойынша 
нормашығармашылықпен не құқық қолдану қызметімен байланысты 
дәйекті іс-қимылдар жиынтығын зерделеуі болып табылады. 
Мазмұны: мән-жайларды толық, жан-жақты, объективті және 
уақтылы анықтау, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кез келген іс 
бойынша дәлелдемелерді дәлелдеу және жинау, құқық нормалары 
шеңберінде істерді шешу, қабылданған қаулының орындалуын 
қамтамасыз ету, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылықтар жасаудың 
себептері мен шарттарын анықтау.  

ОН6 

28.  БП\ТК ҚР кеден құқығы ҚР кеден құқығы аталған пәннің мақсаты студенттерде кедендік 
реттеу мен бақылаудың тиімді құқықтық шараларын 
қалыптастыру болып табылады. Мазмұны: тауарлар мен көлік 
құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы 
арқылы өткізудің, кедендік төлемдер мен салықтарды өндіріп 
алудың, кедендік ресімдеудің тәртібі мен шарттары, Кедендік 
бақылау және кеден саясатын жүзеге асырудың басқа да 
құралдары, сондай-ақ кеден органдары қызметінің құқықтық 
жүйе институты ретіндегі ұйымдық-құқықтық негіздері.  

3  КҚ6/ОН5,ОН7 

29.  БП\ТК Қазіргі замандағы кеден 
саясаты 

Пәннің мақсаты қазіргі жағдайда кедендік реттеуді дамыту 
перспективалары туралы түсінікті қалыптастыру болып 
табылады. Мазмұны: Ресей, Беларусь және Қазақстан 
құрамында Кеден одағы құрылғаннан кейін қалыптасқан 
өзгерістерге байланысты Еуразия континентіндегі геосаяси 
жағдай.  

3 КҚ3/ОН5,ОН7  

30.  БП\ТК ҚР Еңбек құқығы 
Пәннің мақсаты қоғамдық еңбек қатынастарын реттейтін құқық 
нормаларының мәнін түсіну, еңбек құқығы мен еңбек 
заңнамасының теориясын меңгеру, еңбек құқығы нормаларын 
қолданудың практикалық дағдыларын меңгеру болып 
табылады. Мазмұны: еңбек процесінде қалыптасатын қоғамдық 
қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығын 
зерттейді. 

3 КҚ5/ОН4,ОН5 
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31.  БП\ТК Әлеуметтік 

қамтамсыздандыру 
құқығы 

Пәннің мақсаты-студенттерді нарықтық жағдайда жұмыс 
істеуге үйрету, қазіргі заманғы нормативтік актілерді меңгеру, 
жаңадан пайда болған құқықтық құбылыстардың мәнін терең 
түсіну, әлеуметтік қамсыздандыру құқығы саласындағы 
заңнаманы қолдана білу және азаматтық, еңбек және әлеуметтік 
қамсыздандыру салаларында кең білімге ие болу. Мазмұны: 
Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы ұғым мен мәні 
мәселелері қарастырылады.  

3 КҚ6/ОН4,ОН5 

32.  БП/ТК Халықаралық 
бұқаралық құқығы Бұл пәннің мақсаты студенттердің Халықаралық жария 

құқықтың негізгі көздерін, институттарын, нормалары мен 
әдістерін меңгеруі болып табылады. Мазмұны: халықаралық 
қоғамдық құқықты өздері құрған халықаралық ұйымдар мен 
басқа да халықаралық қатынастар субъектілері арасындағы 
қатынастарды реттейтін арнайы құқықтық жүйе ретінде 
зерттейді.  

5   
КҚ3/ОН2,ОН3,

ОН6 

33.  БП\ТК Халықаралық 
гуманитарлық  құқығы Бұл пәннің мақсаты студенттердің Халықаралық гуманитарлык 

құқықтың негізгі көздерін, институттарын, нормалары мен 
әдістерін меңгеруі болып табылады. Мазмұны: халықаралық 
қоғамдық құқықты өздері құрған халықаралық ұйымдар мен 
басқа да халықаралық қатынастар субъектілері арасындағы 
қатынастарды реттейтін арнайы құқықтық жүйе ретінде 
зерттейді. 

5 КҚ3/ОН2,ОН3,
ОН6  

34.  БП\ТК ҚР қылмыстық атқару 
құқығы 

Пәннің мақсаты студенттердің қылмыстық жазалардың 
орындалуына байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарды 
реттейтін құқықтық нормаларды зерттеу болып табылады. 
Мазмұны: жазаның орындалуын қамтамасыз ету, 

3 КҚ6/ОН4,ОН7,
ОН8,ОН9,ОН1
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сотталғандарды түзеу, сотталғандардың да, өзге адамдардың да 
жаңа қылмыстар жасауының алдын алу жөніндегі мемлекет 
қызметінің мақсаттары, қағидаттары, стратегиясы, негізгі 
бағыттары, нысандары мен әдістері.  

35.  БП\ТК Жедел іздестіру 
қызметін құқықтық 

реттеу 

Пәннің мақсаты жедел-іздестіру органдарының 
ұйымдастырылуы мен жұмыс істеуін регламенттейтін 
заңнамалық негіздер мен нормативтік актілерді зерделеу, яғни 
студенттерге ЖІҚ саласындағы нормативтік-құқықтық 
актілермен жұмыс істеудің бастапқы дағдыларын үйрету болып 
табылады. Мазмұны: Жария және жария емес жедел іздестіру, 
ұйымдастыру және басқару іс-шаралары жүйесінің құқықтық 
және ғылыми негізділігі айқындалады.  

3 КҚ7/ 
ОН4,ОН7,ОН8,

ОН9,ОН10 

36.  БП\ТК ҚР салық құқығы 
Пәннің мақсаты студенттерге салық салудың құқықтық 
негіздерін және салық және мемлекеттік бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер туралы заңнаманың негізгі 
проблемаларын қазіргі кезеңде зерделеу болып табылады. 
Мазмұны: қолданыстағы салық заңнамасын, оның әртүрлі 
қоғамдық салық қатынастары жүйесіндегі функцияларын 
зерттеу, қолданыстағы салық заңнамасының нормаларын 
практикалық қызметте қолданудың туындайтын мәселелерін 
талдау.  

4 КҚ5/ОН4,ОН5,
ОН6 

37.  БП\ТК ҚР Бюджеттік құқығы 
Пәннің мақсаты студенттердің әр түрлі деңгейдегі бюджет 
кірістері мен шығыстарын қалыптастыру мәселелері бойынша 
теориялық және практикалық білімдерін қалыптастыру, 
олардың орындалуын ұйымдастыру болып табылады. Мазмұны: 
мемлекеттік мекеме және оларды қаржыландыру туралы жан-
жақты ақпарат алу үшін терминдер ұғымдарын, бюджет 
кірістері мен шығыстарының сыныптамасын, ерекшеліктер 

4 КҚ5/ОН4,ОН5,
ОН6  
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және олардың мәні бойынша есептерді білу.  

38.  БП\ТК ҚР қаржы құқығы Пәннің мақсаты студенттердің мемлекеттегі қаржылық 
қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығын 
игеруі болып табылады. Мазмұны: осы құқықтық саланың 
жалпы және Ерекше бөлігінің институттары, құқықтық 
қатынастардағы нормаларды іске асыру тәртібі, құқық көздері, 
нормаларды түсіндірудің практикалық дағдылары және оларды 
нақты құқықтық жағдайларға қолдану.  

3 КК5/ 
ОН4,ОН5,ОН6 

39.  БП\ТК Сауда құқығы Пәннің мақсаты студенттердің сауда құқығын сауда 
саласындағы қызметті реттейтін жеке құқық саласы ретінде 
зерттеу болып табылады. Мазмұны: нарықтың кәсіби 
қатысушылары арасында тауарларды сатып алу-сату, 
Коммерциялық заңды тұлғаларды тіркеу, коммерциялық 
делдалдық қатынастар, бағалы қағаздар айналымы және басқа 
да салалар.  

3 КҚ5/ 
ОН4,ОН5,ОН6  

40.  БП\ТК ҚР жер құқығы Пәннің мақсаты білім алушылардың жер құқығы қатынастарын 
құқықтық реттеу саласында жүйеленген білім алуы болып 
табылады. Мазмұны: ҚР жер заңнамасындағы қатынастарды 
құқықтық реттеу механизмін анықтайтын ұғымдар мен 
категориялар.  

3  КҚ5/ОН6,ОН7 

41.  БП\ТК ҚР аграрлық құқығы 
Пәннің мақсаты студенттердің ауыл шаруашылығы өндірісі мен 
ауылдық аумақтарды дамыту саласында туындайтын қоғамдық 
қатынастарды құқықтық реттеудің ерекшеліктері мен тетігі 
туралы қажетті білім алу, дербес құқықтық ойлауды, болашақ 
заңгерлердің кең ой-өрісін және кәсіби эрудициясын 
қалыптастыруға ықпал ету болып табылады. Мазмұны: 
аграрлық құқықтың пәні мен әдісі; аграрлық құқық саласындағы 
заңнамалық база, аграрлық құқықтық қатынастардың 
субъектілері, олардың мәртебесі.  

3 КҚ5/ ОН6,ОН7  
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42.  БП\МК ҚР Келісімшарт құқығы 

Пәннің мақсаты білім алушыларда кәсіптік қызметте қажетті 
шарттық қатынастар саласында теориялық білім мен 
практикалық дағдыларды қалыптастыру, сондай-ақ оларды 
кейінгі кәсіптік қызметте іске асыру қабілеті болып табылады. 
Сондай-ақ қазіргі заманғы азаматтық құқық саласында білім 
жүйесін қалыптастыру, сондай-ақ оларды кәсіби қызметте 
қолдану дағдыларын дамыту. Мазмұны: шарттық қатынастарды 
құқықтық реттеу; жекелеген, жаңа аталмаған шарттардың 
құқықтық сипатын белгілеу, шарттарды жасасу, өзгерту және 
тоқтату тәртібін регламенттеу.  

4 КҚ5/ОН4,ОН5,
ОН6 

43.  БП\МК ҚР міндеттемелік құқық 
Пәннің мақсаты студенттердің негізгі білім алуы және шарттық 
міндеттемелер бойынша дауларды шешу түсінігі, түрлері, 
негіздері мен тәртібін меңгеру болып табылады. Мазмұны: 
қазақстандық құқық жүйесіндегі міндеттемелік құқық; 
міндеттемелік құқық жүйесі мен көздері, Міндеттемелік 
құқықтық қатынастарды реттейтін қолданыстағы заңнама; 
мәмілелер, міндеттемелер мен шарттар туралы жалпы ережелер; 
мүлікті меншікке, иеленуге және (немесе) пайдалануға беру 
жөніндегі міндеттемелер, жұмыстарды орындау жөніндегі 
міндеттемелер.  

4 КҚ5/ 
ОН4,ОН5,ОН6 

44.  БП\ТК Кәсіпкерлік құқық 
Пәннің мақсаты студенттердің кәсіпкерлік құқық саласындағы 
құзыретін кеңейту және тереңдету болып табылады. Мазмұны: 
кәсіпкерлік қызметті реттеу саласындағы мемлекет саясатының 
құқықтық негіздері және Қазақстан Республикасының 
Кәсіпкерлік құқығының негізгі институттары туралы теориялық 
ережелер, Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік туралы 
заңнамалық және заңға тәуелді актілер; Қазақстан 

3         КҚ3/ 
ОН4,ОН5,ОН6 
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Республикасының заңнамасында көзделген шаруашылық 
жүргізуші субъектілердің ұйымдық-құқықтық нысандары; 
кәсіпкерлік қатынастарды құқықтық реттеу ерекшеліктері.  

45.  БП\ТК ҚР меншік құқығы 
 Пәннің мақсаты студенттердің меншік құқығы мен өзге де 
заттық құқықтардың теориясы мен практикасы мәселелері 
бойынша ғылыми білім мен құзыреттілік жүйесін зерделеу 
болып табылады. Мазмұны: меншік құқығының теориялық және 
практикалық мәселелері; меншік құқығы саласындағы 
тұжырымдамалық ережелер мен проблемаларды зерттеу; 
меншік құқығымен байланысты проблемаларды зерделеу 
кезінде өз бетінше білім алу біліктері мен дағдыларын 
қалыптастыру.  

3  
КҚ3/ 

ОН4,ОН5,ОН6 

46.  БП\ТК Халықаралық дербес 
құқығы Пәннің мақсаты-студенттерді Халықаралық жеке құқықтың 

негізгі көздерін, институттары мен әдістерін игеру. Мазмұны: 
Халықаралық жеке құқықтың түсінігі, мәні және құқықтық 
реттеу әдісі; Халықаралық жеке құқықтың міндеттері, 
қағидаттары мен көздері; халықаралық жеке құқық 
субъектілерінің құқықтық жағдайы; шетелдік элемент 
қатысатын құқықтық қатынастарды құқықтық реттеу.  

5 КҚ3/ 
ОН4,ОН5,ОН6 
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47.  БП\ТК СЭҚ құқықтық реттеу 

Пәннің мақсаты сыртқы экономикалық қызмет саласында 
туындайтын қатынастардың құқықтық табиғатын мемлекеттік 
реттеу және құқықтық қамтамасыз ету негіздері бойынша 
алынған теориялық білім мен практикалық дағдылар негізінде 
жан-жақты терең түсінуге қол жеткізу болып табылады. 
Мазмұны: сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеудің 
негізгі ережелері мен санаттары; сыртқы экономикалық 
қызметті құқықтық реттеу мәселелерін халықаралық-құқықтық 
реттеу; халықаралық қатынастарды, мемлекеттің сыртқы саяси 
қызметін бағалау және талдау, СЭҚ саласындағы ұлттық 
заңнаманы талдау.  

5 КҚ3/ 
ОН4,ОН5,ОН6 

48.  БП\ТК Криминология Пәннің мақсаты қылмысқа қарсы күрестің тиімділігін арттыру 
бойынша ғылыми және практикалық ұсынымдар, ережелер мен 
қорытындылар әзірлеу болып табылады. Сондай-ақ қылмыстың 
жағдайына, деңгейіне, құрылымына және динамикасына әсер 
ететін объективті және субъективті факторларды зерттеу. 
Мазмұны: криминология негіздері, қылмыстың табиғаты, оның 
жеке түрлері, қылмыстың детерминанттары, қылмыскердің жеке 
басы, қылмыстың алдын-алу жолдарын жасау.  

5 КҚ3/ОН3,ОН7,
ОН9 

49.  БП\ТК Виктимология 
Пәннің мақсаты - қылмыстық шабуыл құрбанының мінез-
құлқының ерекшеліктері мен заңдылықтары туралы идеяларды 
қалыптастыру. Сондай-ақ қылмыстың Виктимологиялық 
профилактикасы бойынша құзыреттілікті әзірлеу.  

5 КҚ6/ 
ОН3,ОН7,ОН9 

50.  БП\ТК ҚР прокурорлық 
қадағалау 

Пәннің мақсаты студенттердің прокурорлық қадағалау туралы, 
яғни адвокаттың кәсіби қызметінде қажет заңдардың нақты 
және біркелкі қолданылуы туралы білімдерін қалыптастыру 
болып табылады. Мазмұны: прокурорлық қадағалау ұғымы 
және оның көздері; прокуратура мекемелері мен органдарының 
жүйесі, прокурорлық қадағалаудың мәні, мақсаты, міндеттері 

5  
КҚ4/ОН2,ОН3

ОН4 
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мен функциялары; прокурордың прокурорлық қадағалау 
қызметін ұйымдастыру құқықтары мен міндеттері.  

51.  БП\ТК Әкімшілік өндірістің 
заңдылығын сақтауды 

прокурорлық қадағалау 

Пәннің мақсаты студенттердің әкімшілік іс жүргізу кезінде адам 
мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуына 
прокурорлық қадағалауды ұйымдастырудың және оған ден 
қоюдың арнайы шараларының ерекшеліктері туралы білімдерін 
қалыптастыру болып табылады. Мазмұны: әкімшілік іс жүргізу 
істері бойынша прокурорлық қадағалаудың мәні мен міндеттері. 
Прокурорлық қадағалаудың құқықтық құралдары және олардың 
жіктелуі. Прокурорлық қадағалауды құқықтық реттеу. 
Прокурорлық қадағалау пәні және жүйесі.  

5 КҚ4/ 
ОН2,ОН3ОН4 

52.  БП\ТК 

ҚР құқық қорғау жүйесі 

Пәннің мақсаты студенттерде ҚР Құқық қорғау жүйесінің мәні 
мен ерекшелігі туралы үйлесімді түсінік қалыптастыру болып 
табылады. Мазмұны: құқық қорғау жүйесінің мәні, құрылымы 
және функциялары туралы жалпы теориялық білім.  

5  КҚ3/ 
ОН2,ОН3ОН4 

53.  БП\ТК 

Шет елдерінің құқық 
қорғау жүйесі 

Пәннің мақсаты-салыстырмалы талдау мүмкіндігін алу үшін 
студенттердің шет елдердің құқық қорғау жүйесі туралы 
тұрақты түсініктерін қалыптастыру. Мазмұны: шет елдердің 
құқық қорғау жүйесінің құрылымы, олардың қызметін реттейтін 
нормативтік базаны зерделеу, олардың мемлекеттер ішінде және 
мемлекетаралық деңгейде бір-бірімен өзара іс-қимылын 
бағалау.  

5 КҚ3/ 
ОН2,ОН3ОН4 

54.  БеП\ЖО
ОК 

ҚР қылмыстық 
процестік құқығы 

Пәннің мақсаты Қылмыстан зардап шеккен адамдар мен 
ұйымдардың, сондай-ақ қылмыс жасағаны үшін заңсыз және 
негізсіз айыпталған немесе сотталған не олардың құқықтары 
мен бостандықтарында заңсыз шектелген адамдардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудан тұратын 
қылмыстық сот ісін жүргізу нормаларын жетік білетін жоғары 

5         
КК6\ОН7,ОН8,
ОН9,ОН10 



 
 

 
«Bolashaq» академиясы 

Сапа менеджмент жүйесі 
Білім беру бағдарламасы 
6В04201 – «Құқықтану» 

СМЖ БББ-2019 
01 Нұсқа 

күні 31.08.2021 ж. 
41 беттің 30 беті 

 
білікті мамандарды даярлау болып табылады. Мазмұны: 
қылмыстық іс жүргізу құқығы нормаларының мақсаттары, 
міндеттері және негізгі ұғымдары мен ережелері, сондай-ақ оны 
қолдану практикасы.  

55.  БеП\ЖО
ОК 

ҚР Азаматтық 
процестік құқығы 

Пәннің мақсаты болашақ заңгерлердің азаматтық іс жүргізу 
заңнамасын, сот практикасын, азаматтық процеске қатысты 
теориялық ғалымдардың ұстанымдарын тұрақты білуін 
қалыптастыру; практикалық міндеттерді сауатты және тиімді 
шешудің біліктері мен дағдыларын қалыптастыру болып 
табылады. Мазмұны: Негізгі іс жүргізу институттары, 
азаматтық іс жүргізу құқығының мәні, сот төрелігін жүзеге 
асыру бойынша сот қызметі ретіндегі Азаматтық процесс, іс 
жүргізу қатынастарының ерекшелігі, сот пен іске қатысатын 
адамдардың құқықтары мен міндеттері, процесс кезеңдері.  

3 КҚ6/ОН4,ОН6,
ОН7 

56.  БеП\ЖО
ОК 

Өндірістік практика Өндірістік практиканың мақсаты теориялық білімді жүйелеу, 
жалпылау және тереңдету, студенттер практикадан өтетін 
ұйымдардың жұмысын зерделеу негізінде практикалық 
дағдыларды, жалпы мәдени, кәсіби құзыреттер мен бейіннің 
кәсіби құзыреттерін қалыптастыру болып табылады. Мазмұны: 
Теориялық оқыту нәтижелерін бекіту және нақтылау, 
студенттердің білім беру бағдарламасы бойынша практикалық 
жұмыс құзыреттерін алуы.  

10 КҚ/ОН7  

57.  БеП\ЖО
ОК 

Дипломалды практика Диплом алдындағы практиканың мақсаты-оқу жоспарында 
қарастырылған пәндерді оқу кезінде алынған теориялық білімді 
бекіту, өзекті ғылыми мәселені зерттеуде тәжірибе жинау және 
дипломдық жұмысты орындауға дайындау. Мазмұны: болашақ 
маманның кәсіби қызметке теориялық ережелерін сынау және 
тексеру.  

5  

58.  БеП\ТК Заңгердің кәсіби 
этикасы 

Пәннің мақсаты-Кәсіби этиканың теориялық және практикалық 
компоненттеріне сүйене отырып, студенттерді кәсіби этика 
талаптарына сәйкес келетін білім, түсінік және мінез-құлық 
тәжірибесіне үйрету. Мазмұны: ғылым ретінде этиканың 

3 КҚ3/ОН2,ОН7,
ОН8 
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теориялық негіздері, заң саласының әртүрлі мамандарында 
кәсіби этика көріністерінің ерекшеліктерін анықтау, маманның 
этикалық негізделген мінез-құлыққа дайындығын 
қалыптастыру, олардың қызметіндегі экстремалды, жанжалды 
жағдайларда дұрыс шешім қабылдау.  

59.   
БеП\ТК 

ҚР мемлекет және 
құқық тарихы 

 

Пәннің мақсаты-ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі 
қазақтардың мемлекеттілігін қалыптастыру және дамыту. 
Мазмұны: Қазақстан тарихында мемлекеттілікті қалыптастыру, 
сондай-ақ олардың қоғамдық және саяси құрылысын, қоғамдық 
және саяси қатынастарды реттеудің құқықтық құралдарын 
зерделеу, қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуындағы құқықтық 
мәселелер, даму кезеңдері, құқықтық жүйелердің саяси 
сипаттамалары мен институттары. 

3 КҚ3/ОН2,ОН7,
ОН8 

60.  БеП\ТК Сот дәлелдеу теориясы Пәннің мақсаты студенттердің сот дәлелдемелері теориясы 
саласындағы тұтас білім жүйесін меңгеруі болып табылады. 
Мазмұны: дәлелдемелерді ішкі сенім, дәлелдемелердің 
қатыстылығы мен жарамдылығы бойынша бағалау 
принциптерін зерттеу, дәлелдемелердің негізгі көздерін 
анықтау, қылмыстық істі тергеу мен қараудың әртүрлі 
кезеңдерінде дәлелдемелерді іс жүргізу арқылы бекіту және 
анықтау, зерттеу және пайдалану.  

3  
КҚ5/ОН8,ОН9,

ОН10 

61.  БеП\ТК Сотқа дейінгі тергеудің 
психологиялық 

аспектілері 
Пәннің мақсаты студенттерді тергеудің психологиялық 
аспектілерімен таныстыру, адамның қалыптасуы мен құқықтық 
санасының психологиялық заңдылықтарын және оның 
құқықтық мінез-құлқы мен қызметінің динамикасын ашу болып 
табылады. Мазмұны: сотқа дейінгі тергеу психологиясының 
пәні, әдістері мен салалары, оның негізгі салалары және 
адамдардың құқықтық санасы мен құқықтық мінез-құлқын 
зерттеу әдістері.  

3 КҚ3/ 
ОН8,ОН9,ОН1
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62.  БеП\ТК Саяси және құқықтық 

ілімдердің тарихы Пәннің мақсаты студенттерге әлеуметтік-гуманитарлық 
ғылымдардың жалпы жүйесіндегі саяси, құқықтық ілімдер 
тарихының пәні, міндеттері, әдісі, орны туралы жалпы түсінік 
беру; мазмұны: саясат, мемлекет және құқық туралы теориялық 
білімнің пайда болуы және дамуы, олардың даму 
заңдылықтары, олардың қоғамдағы орны мен рөлі туралы 
идеялар. 

3          
КҚ3/ОН2,ОН3 

63.  БеП\ТК Келісімшарт құқығы 
бойынша практикум Пәннің мақсаты студенттердің шарттық қатынастар 

саласындағы өз міндеттерін орындау үшін қажетті дағдылар 
кешенін дамыту болып табылады. Мазмұны: Шарттық құқық 
бойынша практикалық дағдыларды қалыптастырады. 

3 КҚ5/ОН2,ОН3 

64.  БеП\ТК Шет елдердің мемлекет 
және құқық тарихы Пәннің мақсаты студенттердің шет елдердің тарихи-құқықтық 

ойларын дамыту туралы теориялық білімдерін қалыптастыру, 
курстың доктриналық мәселелерінің мәнін ашу болып 
табылады. Мазмұны: мемлекеттік-құқықтық тарих ұғымы, 
заңдар мен құқықтың қоғам өмірі мен дамуындағы рөлі, сондай-
ақ құқықтық рәсімнің принциптері. 

3 КҚ3/ОН2,ОН3 

65.  БП\ТК Өмір мен денсаулыққа 
қарсы қылмыстарды 

жіктеу бойынша 
практикум 

Пәннің мақсаты студенттердің өмірі мен денсаулығына қарсы 
қылмыстарды саралаудың қолданбалы дағдыларын 
қалыптастыру болып табылады. Мазмұны: студенттердің 
қылмыстарды саралау процесінде қылмыстық-құқықтық 
ақпаратты пайдалану дағдылары мен дағдыларын дамыту, 
пайдалану дағдыларын жүйелеу және шоғырландыру, сонымен 
қатар қылмыстарды дұрыс саралау үшін қажет қылмыстық 

3 КҚ6/ ОН2,ОН3 
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құқық саласындағы білімдерін толықтыру. 

66.  БеП\ТК Шет елдердің 
конституциялық құқығы Пәннің мақсаты студенттердің шет елдердің конституциялық 

құқығының негіздерін жан-жақты зерттеуі болып табылады. 
Мазмұны: шет елдердің конституциялық құқығының теориялық 
ережелері, адам мен азаматтың құқықтық жағдайының 
негіздері, мемлекеттік органдар жүйесі, сайлау құқығы және 
сайлау жүйесі, азаматтық институты.  

5 КҚ3/ ОН2,ОН3 

67.  БеП\ТК Заттық құқық бойынша 
практикум Пәннің мақсаты студенттерге заттық құқық нормалары мен 

институттарын қолдану бойынша қолданбалы дағдыларды 
үйрету болып табылады. Мазмұны: студенттер алған білімдерін 
қолдануға үйренеді, яғни белгілі бір өмірлік жағдайларға құқық 
нормаларын қолдану, заттық құқық ғылымындағы даулы 
мәселелер бойынша пікірталастарға қатысу, өз көзқарастарын 
қалыптастыру және қорғау қабілетіне ие болады. 

5 КҚ6/ ОН2,ОН3 

68.  БеП\ТК Шет елдердің 
қылмыстық құқығы Пәннің мақсаты студенттердің салыстырмалы кәсіби 

құзыреттіліктерін қалыптастыру мақсатында шет елдердің 
қылмыстық құқығы саласындағы өкілдігін қалыптастыру болып 
табылады. Мазмұны: қазіргі уақытта жұмыс істеп тұрған шет 
елдердің негізгі құқықтық жүйелерінің жалпы сипаттамасы, 
сондай-ақ Германия, Франция, Англия, АҚШ мысалында шет 
елдердің қылмыстық құқығының жекелеген ережелері 
қарастырылады. 

5 КҚ3/ОН2.ОН3,
ОН6,ОН7 

69.  БеП\ТК Сотқа дейін қылмыстық 
істерді дайындау 

бойынша практикум 

Пәннің мақсаты білім алушыларда қылмыстық іс жүргізу 
заңнамасының нормаларын практикалық қолдану біліктері мен 
дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Мазмұны: семинар-бұл 
сот және тергеу практикасына негізделген оқу материалдарының 

5 КҚ7/ 
ОН2.ОН3,ОН6,

ОН7 
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жиынтығы, оларды зерттеу тиісті пәнді сәтті игеруге мүмкіндік 
береді, бұл өз кезегінде нақты құқық қолдану жағдайларында 
теориялық білімді қолдану дағдыларын дамытуға көмектеседі. 
Қылмыстық іс жүргізу құқықтық қатынастарына тартылған 
адамдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін 
қамтамасыз ету мәселелеріне ерекше назар аударылды. 

70.  БеП\ТК Адвокатура 
Пәннің мақсаты студенттердің құқықтарын, бостандықтары мен 
мүдделерін қорғау, сондай-ақ сот төрелігіне қол жеткізуді 
қамтамасыз ету мақсатында жеке және заңды тұлғаларға (сенім 
білдірушілерге) кәсіби негізде білікті заң көмегін көрсету 
туралы жеткілікті түсінік қалыптастыру болып табылады. 
Мазмұны: адвокатураны ұйымдастыруды және адвокаттық 
қызметті регламенттейтін Қазақстан Республикасының 
заңнамасы.  

5 КҚ6/ОН7,ОН8,
ОН9,ОН10 

71.  БеП\ТК Қорғаушының сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруге 
қатысуының процестік 

және тактикалық 
аспектілері 

Пәннің мақсаты-студенттердің қылмыстық іс бойынша тергеуді 
қорғаудың тактикалық ерекшеліктерінің рөлі туралы нақты 
түсініктерін қалыптастыру. Мазмұны: адвокат тактикасының 
түсінігі, негіздері және түрлері, адвокаттық тактиканың 
құрылымы (кәсіби қорғау және өкілдік ету тактикасы). 
Адвокаттың мақсаттары мен міндеттері, олардың адвокаттық 
қорғау үшін маңызы. Адвокаттық қызметтегі тактикалық 
тәсілдер. Қорғау жағдайлары: түсінігі, мағынасы, мазмұны және 
түрлері. Қорғау нұсқалары. Қорғау мен өкілдікті жоспарлау.  

5 КҚ6/ 
ОН7,ОН8,ОН9,

ОН10 

72.  БеП\ТК Криминалистика Пәннің мақсаты қылмыстық құқық бұзушылықтарды ашуды 
және тергеуді толық және уақтылы техникалық-
криминалистикалық қамтамасыз ету және сүйемелдеу болып 
табылады. Қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасау 
практикасында және оларды тергеу жөніндегі қызметте 
объективті заңдылықтар мен құбылыстарды анықтау және 

5 КҚ7/ 
ОН7,ОН8,ОН9 
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зерттеу. Мазмұны: қылмыс механизмінің заңдылықтарын, 
қылмыс пен оның қатысушылары туралы ақпараттың пайда 
болуын, дәлелдемелерді жинау, зерттеу, бағалау және 
пайдалану заңдылықтарын және осы заңдылықтарды білуге 
негізделген сот-зерттеу және алдын-алу құралдары мен 
әдістерін зерттеу.  

73.  БеП\ТК Криминалистикалык 
тактика 

Пәннің мақсаты-қылмыстық құқық бұзушылықтарды жедел 
және толық ашу, іс бойынша шындықты анықтау, соттың әділ 
үкімін қамтамасыз ету. Мазмұны: криминалистикалық 
тактиканың және жекелеген тергеу әрекеттерін жүргізу 
тактикасының негізгі ережелері; криминалистикалық әдістемені 
зерделеу және қылмыстардың жекелеген түрлері мен топтарын 
тергеу дағдыларын, тәсілдерін, тәсілдері мен әдістемесін 
меңгеру; 

5 КҚ7/ 
ОН7,ОН8,ОН9 

74.  БеП\ТК Сот сараптамасы 
Пәннің мақсаты-сарапшының пікірін қолдана отырып, істің 
мән-жайы бойынша дәлелдеу үшін қажетті арнайы білімді 
қалыптастыру. Мазмұны: сот сараптамаларын тағайындауды, 
ұйымдастыруды және жүргізуді құқықтық реттеудің 
ерекшеліктері, олардың жіктелуі, сот сарапшысының зерттеу 
қызметінің әдіснамасын зерделеу, қылмыстық, азаматтық, 
әкімшілік сот ісін жүргізудегі арнайы білім.  

5 КҚ6/ОН8,ОН9,
ОН10 

75.  БеП\ТК Сот психиатриясы Сот психиатриясының мақсаты-сот төрелігіне айыпталушының 
ақыл-есінің немесе ақыл-есінің жоқтығын анықтауға көмектесу. 
Мазмұны: сот-психиатриялық сараптама жүргізу және 
қылмыстық процесс субъектілерінің іс жүргізу әрекетке 
қабілеттілігінің қылмыстық процесінде есі дұрыс еместігін 
анықтау, диагностика және сот-психиатриялық бағалау және сау 
адамдардың психикалық аурулардың алдын алу симуляциясын 
және психикалық науқастардың патологиялық симуляциясын 
сот-психиатриялық бағалау. 

5 КҚ6/ОН8,ОН9,
ОН10 
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ЖМ 

ӘК 01 
Әлеуметтік-

құқықтық 

МК KKZT 1101 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 5 150 1 МЕ ЖК1\ОН1 
МК Sht 1104 Шетел тілі 10 300 1,2 Е,Е ЖК1/ОН1 
МК DSh 1107 Дене шынықтыру 8 240 1,2, 

3,4 
Д/с ЖК1/ОН1 

МК K (O )T 
1103 Қазақ (орыс) тілі 10 300 1,2 Е,Е ЖК1/ОН1 

ЖК SZhKMN11
08 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 
негіздері 

5 150 2 Е ЖК1/ОН1,ОН2 

ЖК KBShT2207 Кәсіби бағытталған шетел тілі  3 90 3 Е ЖК1\ОН1,ОН2 
МК Fil2102 Философия 5 150 3 Е ЖК1/ОН1 
МК АCT  2105 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 
5 150 3 Е ЖК1/ОН1 

  ЖК КК(О)Т 
3208 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 3 90 5 Е ЖК1/ОН1,ОН2 

 1 Модуль бойынша барлығы  54 1620  10  
ЖМ  

ASB 02 
Әлеуметтік-саяси 

білімдер 

МК ASBM1106 Әлеуметтік саяси білімдер модулі 
(саясаттану,психология, мәдениеттану, 
әлеуметтеану) 

8 240 1,1 
2,2 

Е,Е 
Е,Е 

ЖК2/ОН1.2 

 2 модуль бойынша барлығы  8 240  4  
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ЖМ  

 
 

ТК 
03Теоретикалык-

құқықтық 

ЖК МКТ1201 Мемлекет және құқық теориясы 5 150 1 Е КҚ3/ОН2,ОН3, 
ОН7 

ЖМ ЖК KRKK1202 ҚР конституциялық құқығы 4 120 1 Е КҚ3/ 
ОН2,ОН3,ОН7 

ЖМ ЖК KRAK(ZhB
)2203 ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім)  5 150 3 Е КҚ3/ 

ОН4,ОН6,ОН7 
ЖМ ЖК КRKK(ZhB

)2205 ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім) 5 150 3 Е КҚ3/ОН3, 
ОН4,ОН7,ОН10 

ЖМ ТК НВК2217 Халықаралық бұқаралық құқығы 5 
 

150 4 
 

Е КҚ3/ОН2, 
ОН3,ОН6 

ЖМ  HGK2217 Халықаралық гуманитарлық  құқығы      КҚ3/ ОН2, 
ОН3,ОН6 

ЖМ ТК Kri4225 
 Криминология 5 

 
150 

 
7 
 

Е 
 

КҚ3/ОН3, ОН7, 
ОН9 

ЖМ  Vik4225 
 Виктимология     КҚ6/ ОН3, ОН7, 

ОН9 
ЖМ ТК 

 
KRKKZh12
27 ҚР құқық қорғау жүйесі 5 

 
150 3 E КҚ3/ОН2, ОН3, 

ОН4  
  ShEKKZh1

227 
Шет елдерінің құқық қорғау жүйесі 
 

    КҚ3/ ОН2, ОН3, 
ОН4 

 ТК SDT3306 Сот дәлелдеу теориясы 3 
 

90 5 Е 
 

КҚ5/ ОН8, ОН9, 
ОН10 

  SDTPA330
6 

Сотқа дейінгі тергеудің психологиялық 
аспектілері 

    КҚ3/ ОН8, ОН9, 
ОН10 

 ТК HDK4224 Халықаралық дербес құқығы  5 150 
 

7 Е КҚ3/ ОН4, ОН5, 
ОН6 

  SEKKR422
4 

СЭҚ құқықтық реттеу     КҚ3/ ОН4, ОН5, 
ОН6 

 ТК SKIT3307 Саяси және құқықтық ілімдердің 
тарихы 

3 90 
 

4 Е 
 

КҚ3/ОН2,ОН3 

  KShKBP23
07 

Келісімшарт құқығы бойынша 
практикум  

    КҚ5/ ОН2,ОН3 
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 ТК ShMKT 330 Шет елдердің мемлекет және құқық 

тарихы 
3 
 

90 
 

5 Е 
 

КҚ3/ ОН2,ОН3 
 

 
 

ODKKZhB
P 3308 

Өмір мен денсаулыққа қарсы 
қылмыстарды жіктеу бойынша 
практикум 

 
 

 
 

КҚ6/ ОН2,ОН3 
 

 ТК SHEKK 
3309 

Шет елдердің конституциялық құқығы  5 
 

150 
 

6 
 

Е КҚ3/ ОН2,ОН3 

  ZKBP 3309 
 

Заттық құқық бойынша практикум     КҚ6/ ОН2,ОН3 
 

 
ТК 

ShEKK 
3310 
 

Шет елдердің қылмыстық құқығы 5 
 
 

150 
 
 

6 
 
 

Е 
 
 

КҚ3/ 
ОН2,ОН3,ОН6,О
Н7 

  
 

SDKIDBP 
3310 

Сотқа дейін қылмыстық істерді 
дайындау бойынша практикум 

    КҚ7/ 
ОН2,ОН3,ОН6,О
Н7 

 3 модуль бойынша барлығы  58 1740  13  
 
 
 
 
KMat 04 Қадағалаулық-
материалды 

 

ЖК 
 
ЖК 

KRAK2204 ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім) 5 150 4 Е КҚ4\ОН4,ОН6, 
ОН7 

KRKK2206 ҚР қылмыстық құқығы (ерекше бөлім) 5 150 4 Е КҚ4\ОН4, 
ОН7,ОН10 

ТК KRAK2213 
 

ҚР әкімшілік құқығы 5 150 
 

4 Е 
 

КҚ4/ОН4, 
ОН5,ОН6 

 ADK22113 Әкімшілік деликтік құқық 
 

    КҚ4/ ОН4, 
ОН5,ОН6 

TK KRPK 4226 ҚР прокурорлық қадағалау 5 150 
 

7 Е 
 

КҚ4/ОН2,ОН3,О
Н4 

ТК 
ATZSPK 

4226 
Әкімшілік өндірістің заңдылығын 
сақтауды прокурорлық қадағалау 

5 
 

 
 

КҚ4/ 
ОН2,ОН3,ОН4 

 
ЖК UP2209 Оқу практикасы 2 60 4 Есеп КҚ4\ОН4 

 4 модуль бойынша барлығы  27 660  4  
  TK KREK3216 ҚР еңбек құқығы 3 120 6 Е КҚ5\ОН4,ОН5 
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ЖМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ӘЕң05Әлеуметтік
-еңбеқтік 

 

   
 АКК3216 Әлеуметтік қамтамсыздандыру құқығы     КҚ6/ ОН4,ОН5 

ЖК ОК1210 Отбасы құқығы 5 
 

150 
 

2 
 

Е 
 

КҚ5\ОН2,ОН6 

 MK 1210 Мұрагерлік құқық     КҚ5\ОН2,ОН6 

ТК KREK 2212 ҚР экологиялық құқығы 3 
 

90 
 

4 Е 
 

КҚ5\ОН3,ОН6, 
ОН7 

 KRTKK 
1217 

ҚР тау-кен құқығы     КҚ5\ 
ОН3,ОН6,ОН7 

ТК KRKK 3215 ҚР кеден құқығы 3 
 

90 
 

5 Е 
 

КҚ6\ОН5,ОН7 

 KZKS 3215 Қазіргі замандағы кеден саясаты     КҚ3\ОН5,ОН7 

ТК KRKShK 
3222 

ҚР келісім шарт құқығы 4 
 

120 
 

6 Е 
 

КҚ5\ОН4,ОН5, 
ОН6 

 MK 3222 ҚР міндеттемелік құқық     КҚ5\ОН4,ОН5, 
ОН6 

ТК KRSK 3215 ҚР салық құқығы 4 
 

120 
 

5 Е 
 

КҚ5\ 
ОН4,ОН5,ОН6 

 KR BK 
3215 

ҚР Бюджеттік құқығы     КҚ5\ 
ОН4,ОН5,ОН6 

ТК KRKK 3220 ҚР қаржы құқығы 3 
 

90 
 

5 Е 
 

КҚ5\ 
ОН4,ОН5,ОН6 

 SK 3220 Сауда құқығы     КҚ5\ 
ОН4,ОН5,ОН6 

ТК KK 3223 Кәсіпкерлік құқық 3 90 5 Е КҚ3\ 
ОН4,ОН5,ОН6 

 KR MK 
3223 

ҚР меншік құқығы     КҚ3\ 
ОН4,ОН5,ОН6 

ТК KRZhK 
3223 

ҚР жер құқығы 3 90 6 Е КҚ5\ОН6,ОН7 
 

 KRAK 3223 ҚР аграрлық құқығы     КҚ5\ОН6,ОН7 
ТК KRKAK ҚР қылмыстық атқару құқығы 3 90 6 Е КҚ5\ОН4,ОН7, 
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3218 ОН8,ОН9,ОН10 

 
ZhIKKR 

3218 
Жедел іздестіру қызметін құқықтық 
реттеу   

 
 

КҚ7/ 
ОН4,ОН7,ОН8,О

Н9,ОН10 

ЖК ОР4303 Өндірістік практика 
 

10 300 8 Есеп КҚ\ОН7 

 5 модуль бойынша барлығы  45 1380  10  
ЖМ MatPr06 

Материалдік-
процессуалдік 

ТК ZT1211 Заң техникасы 4 120 2 Е КҚ6/ОН2,ОН3,О
Н7 

 ZK1211 Салыстырмалы құқықтану     КҚ3/ОН2,ОН3,О
Н7 

ТК KRAIZh 
3214 

ҚР әкімшілік іс жүргізу 5 150 6 Е КҚ5\ОН4,ОН5,О
Н6 

 AIZhDD 
3214 

Әкімшілік іс жүргізудегі дәлелдемелер 
және дәлелдеу     КҚ6/ 

ОН4,ОН5,ОН6 

ЖК KRKIZhK 
3301 

ҚР қылмыстық процестік құқығы 5 150 5 Е КҚ6\ОН7,ОН8,О
Н9,ОН10 

МК KRAPK 
3302 

ҚР азаматтық процестік құқығы 3 90 5 Е КҚ6\ОН4,ОН6,О
Н7 

ТК ZKE4305 Заңгердің кәсіби этикасы 3 90 7 Е КҚ3\ОН2,ОН7,О
Н8 

 KRMKT 
4305 

ҚР мемлекет және құқық тарихы  
 

    КҚ3\ 
ОН2,ОН7,ОН8 

ТК Adv 4311 Адвокатура 5 150 7 Е КҚ6\ОН7,ОН8,О
Н9,ОН10 

 
KCDTTKP

TA 4311 
Қорғаушының сотқа дейінгі тергеп-
тексеруге қатысуының процестік және 
тактикалық аспектілері 

    КҚ6/ 
ОН7,ОН8,ОН9,О
Н10 

ТК Kri 4312 Криминалистика 5 150 7 Е КҚ7\ОН7,ОН8,О
Н9 

 KT 4312 Криминалистикалық тактика     КҚ7\ 
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ОН7,ОН8,ОН9 

ТК SS 4313 Сот сараптамасы 5 150 7 Е КҚ6\ОН8,ОН9,О
Н10 

   SP4313 Cот психитариасы     КҚ6\ОН8,ОН9,О
Н10 

 6 модуль бойынша барлығы  35 1050  8  
 
ММ 

 
 МК DP4304 Дипломалды практика 5 150 8 Eсеп  

 7 модуль бойынша барлығы  5 150    

 08Аттестациялы МК 
 Диплом жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немес екі бейіндеуші пән 
бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру 

12 360 
   

  8 модуль бойынша барлығы  12 360    
 Жұмыс жоспары бойынша барлығы:  240 7200  49  


