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Мамандықтардың базалық модульдік пəндері 
Білім беру траекториясының пəндері

Мазмұны
Кіріспе
Ұсынбалы А траекториясы. Теория жəне құқық негіздері
Ұсынбалы Б траекториясы. Азаматтық құқық жəне азаматтық-құқықтық құжаттарды ресімдеу тəжірибесі
Ұсынбалы B траекториясы. Қылмыстық құқық
Мамандықтың базалық модуль пəндері 



Кіріспе
Оқу барысында əрбір студент, оқу нысанына жəне негізгі біліміне қарамастан, таңдалған мамандығы бойынша бакалавр дəрежесін алу үшін, міндетті компонент пен 
таңдау бойынша компоненттерден (элективті пəндер) тұратын, ең аз көлемі - теориялық оқудың 129* кредитін құрайтын білім беру бағдарламасын меңгеруге міндетті.
Міндетті компонент (МК) - студент таңдалған білім беру траекториясына қарамастан міндетті түрде зерделейтін, кредиттердің тиісті көлеміне ие оқу пəндері.
Таңдау бойынша компонент (ТК) - студент, олардың пререквизиттері мен постреквизиттерін ескере отырып, кез келген академиялық кезеңде зерделеуге таңдайтын 
жəне нақты білім беру траекториясының ерекшелігін көрсететін кредиттердің тиісті көлеміне ие оқу пəндері болып табылады.
Білім беру траекториясы - МК жəне ТК пəндерінің жиынтығы болып табылады, оларды ойдағыдай зерделеудің нəтижесінде, студент кəсіби қызметтің белгіленген 
түрлеріне қажетті білімнің, дағдылар мен машықтардың жиынтығына ие болады.
Оқудың кредиттің технологиясы шарттарында əрбір студент эдвайзердің көмегімен өзінің білім беру траекториясын (бағдарламасын) қалыптастырады.
Студенттің оқу траекториясын жан-жақтан икемді жəне дербес түрде анықтау мүмкіндігін жасау мақсатымен ЭПК - элективті пəндер каталогы жасалды; аталған 
каталог, білім беру траекторияларын (мамандануларын) ескере отырып, таңдау бойынша компонентке кіретін пəндердің тізбесін білдіреді.
Əрбір пəнде қысқаша мазмұн келтірілген, пəнді зерделеудің мақсаттары мен міндеттері көрсетілген жəне пəнді зерделеуден күтілетін нəтижелер сипатталған жəне 
пəннің кредит түріндегі көлемі көрсетілген.
 Білім беру траекториясын қалыптастыру үшін мыналар ұсынылады:
- оқуды тəмамдағаннан кейін кəсіби қызметтің қалаулы саласын анықтау;
- осы қызмет саласы үшін талап етілетін құзыреттерді анықтау;
- осы құзыреттерді қалыптастыратын ТК пəндерін таңдап алу;
- ТК жəне МК пəндерінің пререквизиттері мен постреквизиттерін ескере отырып, оларды зерделеудің реттілігін анықтау, сондай-ақ оқу семестрлерінің санын жəне 
семестрде ұсынылатын орташа жүктемені анықтау (күндізгі оқу нысанының студенттері үшін - 18-21 кредит, сырттай оқу нысанының студенттері үшін - 15-17 кредит, 
кешкі оқу нысанының студенттері үшін - 12-15 кредит).
Элективті пəндерді тəртіпсіз таңдауға жол бермес үшін, студенттерге, еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің талаптарын ескере отырып, «Мирас» 
университетінің мамандары тарапынан əзірленген үш білім беру траекториясы** (А, Б, В) таңдауға ұсынылады.
Білім беру бағдарламасы, таңдалатын білім беру траекториясына қарамастан студент тарапынан зерделенетін міндетті компонент пен таңдау бойынша компоненттің 
пəндерінен құралған мамандықтың базалық модульдерін, сондай-ақ студент тарапынан мамандықты алу мақсатымен зерделенетін таңдау бойынша компоненттің 
пəндерінен құралған мамандықтың модульдерін қамтиды.
Жоғары білім мамандығының мамандануы бойынша білім беру бағдарламасын сапалы түрде меңгеру үшін, оқу аяқталғанға дейін таңдалған траекторияны ұстанған 
жөн.

* Кəсіби тəжірибені, дене шынықтыруды, теориялық пəндерді жəне қорытынды аттестаттауды өз ішіне алатын, оқудың қосымша түрлерін (ОҚТ) қоспағанда
** Білім беру траекториялары ұсыну сипатына ие болып табылады жəне студентті жеке білім беру траекториясын қалыптастыру құқығынан айырмайды



Ұсынылатын траектория А 
Теория жəне құқық негіздері

Ие болған құзыреттіліктер мен дағдылар:
- қажетті іс-жүргізу құжаттарды рəсімдей жəне құрастыра білу; 
- тиімді кəсіби қатынас үдерістерін ұйымдастыра алу жəне жүзеге асыра білу - қатынастың əр түрлі қатысушыларымен байланыс орнықтыру;   
- сот жарыссөздеріне қатыса алу жəне жауаб алуды жүргізе білу; 
- кəсіби қызметіне байланысты мақсаттарды анықтай алу жəне міндеттерді қалыптастыра білу; 
- азаматтардың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыруда жəрдем беру мен қорғау мақсатында құқықтық көмек көрсетуді білу; 
- құқықтану саласында ғылыми зерттеулерді жүргізудің бағдарламалары мен жоспарларын дайындай алу;                                                                                      
 - алған білімдерін кəсіби қызметінде пайдалана білу;                                                                                                                                                                              
- кəсіби қызмет саласына кіретін құқықтық қатынастар мен құқықтық нормаларлы талдай алу;                                                                                                          
- кəсіби заң қызметінде алған теорялық білімдерін қолдана білу;                                                                                                                                                             
- қолданыстағы заңнаманы сындарлы талдай білу;                                                                                                                                                                                 
-келіссөздер жүргізе білу: клиенттермен келіссөздер жүргізу, сұхбат жүргізу, мəжіліс, сот отырыстарын, жауаб алуды, беттестіруді өткізу; 
 - негізгі ұғымдарды, заңдар мен теорияларды пайдалана алу, оларды үш тілде: казақша, орысша жəне ағылшынша -
  салыстыра білу.                                                                                                                                                                                                               
Ықтимал қызмет салалары:
- мемлекеттік қызмет жəне басқарудың атқарушы жəне өкілді органдарының, сот қызметі саласындағы құқықтық нормаларды жүзеге асыру;  
- адвокатура туралы заң нормаларын қолдану; 
- нотариат қызметі арқылы құқықтық қорғауды қолдану; 
- сақтандыру компанияларының қызметтерінде сақтандыру заңнамаларын қолдану; 
- банк қызметі саласында заңнама нормаларын қолдану; 
- құқыққорғау органдары саласында теориялық білімдерін жүзеге асыру (əкімшілік жəне атқару өндірісінде, тергеу жəне анықтауда, жедел-іздестіру қызметі аясында); 
- прокуратура қызметінде  қадағалау функцияларын қолдану;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- қаржы органдарындағы  қаржы заңнамалары нормаларын жүзеге асыру; 
- əлеуметтік қамсыздандыру органдарында,  АХАТ органдары қызметінде əлеуметтік қорғау нормаларын бейімдеу;                                                                                                                                                                                                                                                        
- мемлекеттік жəне мемлекеттік емес кəсіпорындарында заңды көмек берушілердің қызметінде құқықтық нормаларды қолдану;                                                                                               
- салық  органдары жүйесінде салық нормаларын жүзеге асыру.



Ұсынылатын траектория Б
Азаматтық құқық жəне азаматтық-құқықтық құжаттарды ресімдеу тəжірибесі

Ие болған құзыреттіліктер мен дағдылар:
- құқықтық қызметтің нақты салаларында нормативтік құқықтық актілерді білікті қолдана білу, кəсіби қызметте материалдық жəне процессуалдық құқық нормаларын 
жүзеге асыра білу; 
- сындарлы диалог пен көп мəдениетті, көп əдепті жəне көп конфессионалды қоғамда қатынасуды құруда дағдылар мен икемділіктері, ынтмақтастық жасауға қабілетті 
болу;                                                                                                                                                                                                                                           
- құқық бұзушылықтарды алдын-алуды жүргізе алу, оларды жасауға ықпалын тигізетін себептер мен жағдайларды анықтай жəне жоя білу;                                     
 - формалды-құқықтық, салыстырмалы-құқықтық жəне басқа да арнайы танымдық əдістерді қолдана отырып заңи маңызды ақпаратты іздестіре, талдай жəне өндей алу;                                                                                                                                                                                                                                                    
- сот жарыссөздеріне қатыса алу;                                                                                                                                                                                                                  
- азаматтық істер бойынша қорғауды ұйымдастыра алу; кəсіби құқықтық қызмет мақсаты үшін мамандандырылған құқықтық жүйелермен (мəліметтер базасы) жұмыс 
жасай алу;                                                                                                                                                                                                                                      
 - құқықтық техника ережелеріне сəйкес құқықтық қорытындылар, арыздар, талаптар, талаптарға пікірлер, шағымдар, жолдаулар, келісім-шарттар мен басқа да 
құқықтық мəселелер бойынша кеңес бере білу;  
- нормативтік құқықтық актілермен, іскерлік айналымның əдет-ғұрыптарымен жұмыс істей білу;
- арыздарды, талаптарды, талаптарға пікір, шағымдар, жолдаулар, келісім-шарттар мен басқа да құқықты жүзеге асыратын актілерді құрастыра білу;
- мемлекеттік органның, кəсіпорынның, ұйымның, мекеменің шаруашылық пен басқа да қызметің қамтамасыз ету жөнінде құқықтық жəне шағымдық-талаптық 
жұмысты жүргізе білу.
Ықтимал қызмет салалары
-  мемлекеттік биліктің атқарушы жəне өкілді органдары, сот органдар қызметі саласында құқықтық нормаларды жүзеге асыру;
- мемлекеттік басқару органдарында қызмет ету;
- сақтандыру ұйымдар қызметінде сақтандыру заңнамасын қолдану;
- банк саласында банктар туралы заңдарды қолдану;
- аудиторлік ұйымдарда, əкімшілік жəне атқару өндірістер саласында құқықтанудың салалары бойынша теориялық білімдерді жүзеге асыру;
- əкімшіліктер жанындағы тұрғын үй комиссияларымен тұрғын ұй заңнамасының нормаларын қолдану;
- қаржы органдарында қаржы заңнамасының нормаларын жүзеге асыру;
-  əлеуметтік қамсыздандыру органдарында,  АХАТ органдары қызметінде əлеуметтік қорғау нормаларын бейімдеу;   
- нотариат қызметінде əлеуметтік көмек көрсету нормаларын қолдану;
- салық жүйесінде салық нормаларын жүзеге асыру.



Ұсынылатын траектория В 
  Қылмыстық құқық

Ие болған құзыреттіліктер мен дағдылар:
-  құқық қорғау қызметінің əр түрлі бағыттары бойынша ғылыми зерттеулер жүргізе алу, шығарылған нəтижелерді сындарлы бағалап тұжырымдар жасай білу;
- шет мемлекеттерінің құқық қорғау жəне басқа да құзыретті органдарымен ынтымақтастық жасау дағдыларына ие бола білу;
- локалды құқықшығарушылық актілері мен нормативтік құқықтық актілерді құрастыра білу;
- қылмыстардың іздерін кəсіби бекіте алу (фотобекіту, бейнебекіту, саусақ іздерін бекіту);
- əр түрлі кəсіптік қызметті жүзеге асыра білу жəне оларды құқықтық пен уəсіби этикалық нормалар негізінде басқара алу;
- əкспортты-импорттық операцияларды реттейтін нормативтік құжаттарды құрастыра білу;
- ақпараттық жүйелер мен технологияларды пайдалана отырып кедендік бақылауда жатқан тауарларды жəне олармен жасалатын кедендік операцияларды есепке ала 
білу;
- құқықтық көмек ұйымдастыра алу жəне құқықтық қызмет көрсете алу мен құқықтық үгіт-насихатты қамтамасыз ете білу;
- сот сараптамалық қызметін ұйымдастыра жəне жұзеге асыра білу;
- келісім-шарттардың, сенімхаттардың, бұйрықтардың, үкімдердің құқықтық сараптамасын жүргізе білу;
- мемлекеттік органдардан, жеке жəне заңды тұлғалардан келіп түсетін сұраныстар мен жолдаулардың сараптамасын жүргізе білу;
- құқықтық қортындыларды дайындай білу;
Ықтимал қызмет салалары
-  мемлекеттік билік пен басқарудың атқарушы мен өкілді органдары, сот органдары қызметі салаларында құқықтық нормаларды жүзеге асыру;
- құқық қорғау органдары (жедел-іздестіру қызметі, алдын-алу жəне тергеу, əкімшілік жəне атқару өндірісі) қызметі саласында құқықтану салалары бойынша 
теориялық білімдерді жүзеге асыру;
- прокуратура қызметінде қадағалау функцияларын қолдану;
- қаржы органдарында қаржы заңнамасының нормаларын жүзеге асыру;
- мемлекеттік жəне мемлекеттік емес кəсіпорындарының заң кеңесшілерінің қызметінде құқықтық нормаларды қолдану.
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А Саясаттану жəне 
əлеуметтану

Мақсаты: студенттердің бойында саяси сана мен саяси мəдениет, 
студенттердің белсенді өмірлік ұстанымын,  қоғам алдында 
əлеуметтік жауапкершілігін, жан дүниесін, қабілетін қалыптастыра 
отырып Қазақстан Республикасының алдында тұрған міндеттерді 
шешуде белсенді қатысуға үйрету. 
Міндеттері: əлеуметтік ғылым саласында білім мен дағдыны 
қалыптастыру. Əлеуметтік əлем бойынша болашақ мамандардың 
ғылыми танымын қалыптастыруда меңгерту əдістемесін пайдалану.  
Əлеуметтік өзара əрекеттестік туралы түсінікті  қалыптастыру, 
олардың даму ерекшеліктері жəне əлеуметтік институттар, əлеуметтік 
құрылым жəне əлеуметтік қатынастар, өзара байланыстар адамның 
əлеуметтік нақтылығы жəне олардың əлемдік қоғамдастық даму 
тенденциялары туралы түсінік қалыптастыру.

Əлеуметтану жəне саясаттану əлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар 
құрылымында. Əлеуметтану жəне саясаттану ғылымының  негізгі 
бағыттары. Қоғам, əлеуметтік жəне саяси жүйе ретінде. Саяси ой тарихи 
өлшемде. Табиғат билік. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік. 
Құқықтық мемлекет жəне азаматтық қоғам. Қазақстандағы саяси жүйені 
демократияландыру жəне саяси процесстер. Саясаттану ғылым ретінде. 
Саяси ғылымның қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері. Саяси 
əлеуметтану. Отбасы əлеуметтануы. Əлеуметтану құрылымында əлеуметтік-
гуманитарлық ғылымдар жүйесі. Əлеуметтану тарихының негізгі 
бағыттары. Қоғам əлеуметтік жүйе ретінде. Əлеуметтік институттар жəне 
əлеуметтік үдерістер. Əлеуметтік құрылым жəне əлеуметтік стратификация. 
Білім əлеуметтануы экономикалық əлеуметтану. Əдістері мен техникасы, 
нақты-əлеуметтік зерттеулер. Саяси партиялар жəне қоғамдық қозғалыстар. 
Əлемдік саясат жəне халықаралық қатынастар. Саясат жүйесіндегі 
қоғамдық өмір. Билік саяси феномен.

Азаматтық ұстанымды танытуға жəне қоғамдық-саяси белсенділікті 
арттыруды меңгеру, əр түрлі нысандағы саяси процесстерге қарсы тұруға,  
əлеуметтік-мəдени, идеялық-саяси жəне діни айырмашылықтарды ескере 
отырып жаңа қалыптасқан қоғамға бейімделу. Қоғамдағы болып жатқан 
саяси процесстерге талдау жасауды игеру.

Қазақстан 
тарихының мектеп 
курсы

Саяси жəне 
құқықтық ілімдер 
тарихы

Б Мəдениеттану Мақсаты: өзінің де, өзгенің  де мəдениетін білу, түсіну.
Міндеттері: Мəдениеттану пəнінің міндеті  тарихи-мəдени процессті 
ғана зерттеп қоймай оны болжау, сондай-ақ даму ерекшеліктерін жəне 
басқаруды түсіне білу. Мəдениеттанудың негізі бұл адам бойында 
қандайда бір қоғамда қалыптасу үшін мəдени-шығармашылық 
қабылеттердің құрылымының заңдылықтарын ашу болып табылады. 
Мəдениеттану пəнінің міндеттері мəдениеттану ғылымын неғұрлым 
терең  толық зерттеп,  оның мəні, мазмұны, белгілері мен 
функцияларын анықтау; жалпы мəдениеттін генезисін анықтау 
(құрылымы мен дамуын),  сонымен қатар мəдениеттанудағы жеке 
құбылыстар мен процесстердің адам өміріндегі рөлін анықтау; 
мəдениеттануды зерттеудегі əдістердың негізі мен категорияларын 
анықтау;  басқа ғылым салаларымен байланысын анықтау; 
мəдениеттану туралы зерттеулер; философия, дінтану, өнер жəне т.б. 
саладан келген мəдени процесстер мен құбылыстардың негізін, жеке 
аймақтардағы халықтардың мəдениетін, мəдени танымын зерттеу 
болып табылады.

Мəдениеттану пəні. Мəдениеттану əлеуметтік гуманитарлық 
жаратылыстану ғылымдар жүйесіндегі білім. Негізгі мəдениеттану 
концепциясы. Мəдени-тарихи процесстер жəне оның негізгі заңдылықтары. 
Мəдениеттің тарихи типтері.  Процесстерге өркениеттік жəне формациялық 
əдістер арқылы тарихи мəдени дамудың ерекшеліктері. Алғашқы қауымдық 
мəдениет жəне оның ерекшеліктері.  Ежелгі Шығыс мəдениеті. Антикалық 
дəуірдегі ежелгі Грекия жəне Рим. Ортағасырлық мəдениеттің 
ерекшеліктері. Қайта өркениет жəне жаңа қоғамдағы мəдениет. 21 
ғасырдағы мəдениеттің тарихы. Қазіргі мəдениет жəне оның негізгі 
мəселелері. Қазақ халқы мəдениетінің негізгі ұлттық мəселелері. Қазақ 
мəдениетінің дара ерекшелігі. Ежелгі заманнан қазіргі күнге дейінгі қазақ 
халқы мəдениетінің тарихы.  Көшпелілік мəдениеттің бір түрі ретінде. 
Қазақ мəдениетінің тарихи кезеңдеінің даму этаптары. Көпұлтты қазіргі 
қазақ халқы мəдениетінің мəселелері.

Мəдени-тарихи үдерісті жəне оның негізгі заңдылықтарын, мəдени 
тұжырымдама, мəдениеттің тарихи түрлерін, формациялық жəне 
өркениеттік тəсілдер процесіндегі мəдени-тарихи дамуды білу. зерттеу 
процестерін құру жəне  əлемдегі абсолюттік құндылықтарды білу; мəдени 
нысандар мен феномендердің мазмұнын  білу,  олардың кеңістікті-
уақыттық өзара байланыстағы өзара байланыстарды зерттеу. Мəдениетті  
қоғамның өзін өзі ұйымдастыру технологияларының  бір түрі ретінде 
зерттеуді меңгеру,  мəдени контекст түрлі тарихи құбылыстар, теориялар, 
əлеуметтік жүйелерді білу.

Өзін-өзі танудың 
мектеп курсы

Халықаралық 
шарттар құқығы

В Мəңгілік ел Мақсаты: жаңа буынды, жоғары деңгейлі əлеуметтік белсенді қоғам 
мүшелері ұлттық сана-сезімі жоғары, ұлттық рухы, патриоттық сезімі 
ояу, əлеуметтік сана мен тарихи танымы жоғары, бəсекеге қабілетті 
жəне патриоттық рухы мықты, мемлекеттің тəуелсізідігін  жəне 
мемлекеттік қауіпсіздікті  сақтай  алатын, басқа ұлттың өкілдерімен 
қарым қатынас жасай алатын мамандарды тəрбиелеу.
Міндеттері: Қазақстан халқының батырлық мысалдары арқылы 
ұлттық тарихты зерттеу; жастар арасында ұлттық рухты жəне  өзіндік 
тарихи ойды көтеру; Сəулеттік көздер бойынша туған өлке тарихын 
зерттеу арқылы ұлттық мəдени құндылықтарды сақтау жəне көбейту.

Пəннің мəні ұғымдар "тəрбие", "этникалық тəрбие", "ұлттық тəрбие".  
Болашақ мамандарға ұлттық тəрбие  контекстінде ұлттық тəрбие беру. 
Ұлттық сана-сезімді қалыптастыру, болашақ мамандарды үш құрамдас 
бөлігі-ұлттық "Мəңгілік Ел"идеясы моделі туралы білімді қалыптастыру. 
"Мəңгілік Ел" ұлттық идеясының негізі бұл ұлттық тəрбиенің 
методологиясы. "Мəңгілік Ел"ұлттық идеясының негізі ұлттық саясат 
аясындағы Қазақстан Республикасының Президентінің стратегиялық 
құжаттары  болып табылады. "Ұлттық идея", "Ұлттық рух", "Ұлттық 
идеал". "Ұлттық лидер", "Ұлттық элита" ұғымдарының мəні.Этномəдени 
жəне азаматтық түсінігін ұлттық идеялар. Азаматтықжəне этномəдени 
түсінігіндегі ұлттық идеялар мен ұлттық идеалдың дүниетанымы. Олардың 
бірлігі мен байланысы.   Қазақстанның ұлттық идеясы: келісімнің 
этникалық сəйкестену мен  топтастырылуы. Мəңгілік ел ұлттық идеясы 
тұрғысынан жаңа қазақстандық азаматтарды патриоттық сезімге баулу 
жəне тəрбиелеу. Қазақстандағы  «Мəнгіліқ Ел» ұлттық идеясы 
философиялық-əдіснамалық негізде.  «Мəнгіліқ Ел» ұлттық идеясы 
болашақ мамандарды ұлттық тəрбиеде тəрбиелеу.

Болашақ мамандардың бойында ұлттық сана сезім мен қазіргі заманғы 
əлеуметтік-мəдени жағдайларды түсіндіре отырып интеллектуалды 
дамыған, бəсекеге қабілетті, креативті, дені сау, өзін өзі дамыта алатын 
дамыған, жаңа қоғамда өз орнын таба алатын, Отанды құрметтейтін 
қорғайтын  жан-жақты тұлғаны тəрбиелеу, оларды өз өзін дамытуға уйрету.

Қазақстан 
тарихының мектеп 
курсы

Құқық қорғау 
органдарының 
əкімшілік қызметі

Жалпы модульдің пəндері
Пəнд
ердің 
цикл

ЖБП 3 5

Пəндерді оқуда күтілетін нəтижелер:Пəнді оқыту мақсаттары мен міндеттері қысқаша мазмұны
Пререквизиттер кредит 

саны
Постреквизиттар

Пəндер



Б Еңбекті қорғау Мақсаты: Болашақ бакалаврларға қауіпсіз жəне зиянсыз еңбек 
жағдайларын жасау мен тіршілік қауіпсіздігі туралы  білім беру.
Міндеттері: Өндірістік жабдықтарды орнату жəне қызмет көрсету 
кезінде қауіпсіздік шаралары сақталуы; төтенше жағдайларды болжау 
жəне сауатты шешім қабылдау, халықтың денсаулығын сақтау  жəне 
өндірістік персоналды шаруашылық объектілерде түрлі орын алған  
аварияларлық зардаптарды, табиғи апаттарды алдын алу, 
зардаптарын жою кезінде қазіргі заманғы құралдарын пайдалану. 
Халықтың денсаулығы мен қауіпсіздігі мəселелерін зерттеуге жүйелі 
көзқарас көрсету, еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау нормаларын 
қамтитын нормативтік құқықтық актілерді қолдануға, сондай-ақ 
олардың сақталуын бақылауды жүзеге асыруға қабілетін дамыту; 
жұмыс орнында жəне өнеркəсіптік процестерде қауіп-қатерді алдын 
алу жəне төмендету бойынша іс-шараларды енгізу.

Курстың негізгі міндеттері, мамандарды дайындаудағы рөлі. Еңбекті 
қорғауды қамтамасыз етудің теориялық негізі. Ұғымдар мен анықтамалар: 
қауіпті жəне зиянды өндірістік факторлар. Еңбекті қорғаудың құқықтық 
жəне нормативтік негіздері. Қазақстан Республикасының негізгі 
заңнамалық жəне нормативтік-техникалық актілері. Еңбекті қорғаудың 
ұйымдастырушылық негізі. Еңбекті қорғау жəне денсаулық сақтау, олардың 
құрылымы мен функциясы саласындағы бақылау жəне қадағалау 
органдары. Кəсіпорында еңбекті қорғау, жай-күйiн бағалау жəне талдау 
əдістері. Еңбек гигиенасы жəне өнеркəсіптік санитария. Адам ағзасына 
жəне жұмыс аймағының ауасындағы шекті рұқсат етілген концентрациялы 
зиянды заттардың əсері. Өндірістік жабдықтарды орнату жəне техникалық 
қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздік. Электр қауіпсіздігі негіздері. Өрттің 
пайда болу себептері мен жіктелуі. Жарылыс нысандары мен жану 
шарттары. Өрт қауіпсіздігі бойынша өндірістердің жіктелуі. Ғимараттар 
мен құрылыстардың өртке төзімділігі.

Еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, еңбекті жəне гигиена бойынша негізгі 
нормативтік құқықтық жəне техникалық реттеу, мемлекеттік қадағалау мен 
еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қоғамдық бақылау жүйесін; кəсіпорынның, 
саланың ерекшелігін қауіпті жəне зиянды өндірістік факторлар еңбек 
қорғауды ұйымдастыру туралы; өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеу; 
өндірістік мекемелер мен жұмыс орындарын негізгі талаптары; қауіпті 
жəне зиянды факторлардың əсерінен қорғау əдістері; өрт қауіпсіздігі жəне 
өртке қарсы құрал-жабдықтар техникалық іс-шаралар туралы білу;
жеке жəне ұжымдық қорғану құралдарын пайдалану мүмкіндігі; кəсіби 
қызмет саласында травматикалық жəне зиянды факторларды анықтау жəне 
талдау; техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар жəне табиғи құбылыстар 
кезінде болжау əзірлемелер мен əсерді бағалау принциптері туралы білім 
қалыптастыру; 
-техникалық жабдықтар мен технологиялық процестердің қауіпсіздігін 
күшейту үшін құралдар мен əдістерін пайдалану мүмкіндігі туралы білу.

Мектептегі биология 
курсы, Құқық 
негіздері, Алғашқы 
əскери дайындық

Мемлекеттік 
басқарудың 
теориясы

В Саламатты 
Қазақстан

Мақсаты: елiмiздiң орнықты əлеуметтiк-демографиялық мақсаты 
дамуын қамтамасыз ету үшiн, денсаулығын жақсарту, гигиеналық 
шараларды сақтау, өмір салтын қалыптастыру.
Еліміздің өскелең ұрпақтары студенттерге, медициналық білім  
қалыптастыру үшін университет медбикелері тарапынан дəріс  
өткізілуін дəстүрге айналдыру. 
Міндеттері: тұрғындардың денсаулығын сақтау мəселесі бойынша 
мемлекеттік саясат ұстанымдарын таныстыру. Саламатты Қазақстан 
мемлекеттік бағдарламасы аясында еліміздің барлық тұрғындарына 
салауатты өмір салтын қалыптастыруға үйрету жəне жалпы 
денсаулығын сақтауда профилактикалық шараларды сақтауды 
қамтамасыз ету.

Медициналық-демографиялық жағдай жəне сырқаттанушылық. Саламатты 
өмір салты жəне мінез-құлық факторларына негізделген əлеуметтік мəні 
бар аурулардың деңгейін төмендету. Дұрыс тамақтану. Мектеп оқушылары 
мен жасөспірімдердің денсаулығы. Адам денсаулығына қауіпті жаман 
əдеттер. Тубекулезбен, АИТВ/ЖИТС күресу жолдары. Аса қауіпті 
инфекциялардың (конго-қырым геморрагиялық қызбасы (бұдан əріКҚГҚ) 
профилактикасы. Жыныстық қатынастан жұғатын аурулар жəне 
профилактикасы. Ерте жүктілік. Кəмелетке толмағандар арасындағы ерте 
жүктілік.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) жəне тұрғындардың 
денсаулығын сақтау халықаралық ынтымақтастық қорғау жөніндегі басқа 
да халықаралық ұйымдардың  жұмыс жасау бағыттарын білу; 
Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін ұлттық денсаулық 
сақтау жүйесін ұйымдастыру бағдарламаларының қағидаларын білу;
қоғамдық денсаулық сақтау көрсеткіштері жəне оларды анықтау 
факторлары,  олардың міндеттері, құрылымы жəне денсаулық сақтау 
ұйымдарында талдау сипаттамалары; негізгі принциптері, əдістері жəне 
гигиеналық білім беру жəне халықты оқыту құралдары;, мемлекеттік 
санитарлық қадағалау қызметі институттарының қызметінің құқықтық 
жұмысын ұйымдастыру мен мазмұны негіздері, əсіресе басқару, жоспарлау, 
қаржыландыру мəселелерін игеру. 
практикалық жəне ғылыми  зерттеу жұмыстарында да статистикалық 
əдістерді  қолдана білу;
-халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету 
проблемаларын шешу; 
қоршаған ортаның жағдайына байланысты денсаулық сақтау жағдайын 
бағалау үшін əлеуметтік-гигиеналық мониторинг нəтижелерін пайдалану.

Мектептегі биология 
жəне өзін-өзі тану 
курсы

Еңбектi қорғауды 
құқықтық реттеу

А  «Тіршілік қауіпсіздік негіздері, экология жəне тұрақты даму» пəнінің 
мақсаты жəне міндеті. Тіршілік əрекетінің қауіпсіздігі саласындағы заңды 
жəне құқықтық актілер. Қазақстан Республикасындағы азаматтық 
қорғаныстың (АҚ) міндеттері,  құру жəне жұмыс істеу принциптері. Жеке 
қорғану құралдары. Радиациялық жəне химиялық қауіптілік. Жаппай жою 
қаруынан қорғау. Техносфероның жəне техносфералық қауіптіліктің қазіргі 
күйі. Қауіпті жəне зиянды факторларды жіктеу. Адамды жəне мекендеу 
ортасын табиғи жəне техногенді текті зиянды жəне қауіпті факторлардан 
қорғау. Əртүрлі сипатты төтенше жағдайларды жіктеу. Төтенше 
жағдайларда экономика объектілерінің жұмыс істеу тұрақтылығы. Төтенше 
жағдайларда халықты қорғаудың негізгі принциптерімен тəсілдері. Жер 
сілкінісі кезіндегі қауіпсіздікті ұйымдастырудың практикалық шаралары. 
Су тасқыны. Су тасқыны жиі болатын аймақтар. Стихиялық апаттарды 
өрттерде өндірістік объектілердегі апаттарда жəне жарылыстарда халықты 
қорғау. Апаттан құтқару жұмыстарын ұйымдастыру жəне жүргізу негіздері. 
Озон қабатының бұзылуы. Қышқылдық жаңбыр. Парниктік эффекті. 
Экология жəне қазіргі өркениет мəселелері. Экология жəне техникалық 
прогресc. Ғаламдық экологиялық мəселелер. Ағзалар жəне тіршілік ету 
ортасы. Экологиялық факторлар. Экожүйенің функционалдық құрылымы, 
экологиялық бағыттары. Биосфера жəне оның тұрақтылығы. Биосфера 
эволюциясы. Биосфераның құрылымы. Биосферадағы биохимиялық 
үрдістері. Тірі зат концепциясы. Заманауи биосфера. Ғаламдық  
биогеохимиялық айналымдар. Заманауи өркениеттің экологиялық 
дағдарыстары жəне мəселелері. Тұрақты даму стратегиясы, мақсаты жəне 
қағидалары. Тұрақты дамудың экологиялық қағидалары. Экоэнергетика. 
ХХІ ғасырдың ғаламдық энегоэкологиялық тұрақты даму стратегиясы.  Су 
ресурстарын басқару. Су – ХХІ ғасырдың стратегиялық ресурсы. Қалпына 
келетін энергия көздері. Тұрақты даму мақсатында ғаламдық 
ынтымақтастық. Тұрақты дамудың экономикалық аспектілері. Жасыл 
экономика жəне тұрақты даму. Қазақстанның қорықтары. Сирек кездесетін 
жəне жойылып бара жатқан түрлерді қорғау.

Мектептегі биология 
курсы

ЖБП

Қазақстан 
Республикасының 
еңбек құқығы

Мақсаты: адам мен тіршілік ортасының өзара қарым-қатынасы жəне 
қауіпті жəне өте қауіпті жағдайлардағы негативті факторлардан 
қорғаудың негіздері  саласында білім мен дағдылды қалыптастыру. 
Студенттерді адамның мекендеу ортасымымен (өндірістік, 
тұрмыстық, қалалық) қауіпсіз өзара əрекет негіздерімен, қауіпті жəне 
төтенше қауіпті жағдайларда жағымсыз фаторлардан қорғау 
негіздерімен таныстыру болып табылады, экологиялық танымды 
қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың тұрақты даму негіздері туралы 
терең білім алу, қоршаған ортаны қорғау жəне табиғи ресурстарды 
тиімді пайдаланудың заманауи тəсілдері бойынша теориялық жəне 
практикалық білімді қалыптастыру. 
Міндеттері – экология, қоршаған ортаны қорғау жəне тұрақты 
дамудың күрделі, əрі өткір мəселелерін талдауда кешенді нысанды 
жəне шығармашылақ ойлау қабілетін қалыптастыру, зерделеу жəне 
тəжірибелік дағдыларды иемдену жаратылыстану ғылымдары 
жүйесіндегі орнын анықтау. Мемлекеттің тіршілік əрекетінің 
қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі ролін білу. Адамдардың қорғау 
қызметінің эволюциялық дамуы: қауіпсіздік техникасы, еңбек қорғау, 
қоршаған ортаны қорғау, азаматтық қорғаныс, төтенше жағдайларда 
қорғау, тіршілік əрекетінің қауіпсіздігін, зерделеу жəне тəжірибелік 
дағдыларды иемдену.

ТҚН, экология 
жəне тұрақты 
даму

Хабарлы болуы: адамның жұмыска қабілеттілігін, денсаулығын сақтауға 
кепілділік беретін, оны экстремальды жағдайларда əрекет етуге 
дайындайтын тиімді кəсіптік қызметтің техника қауіпсіздігіне жəне 
адамның қорғалғандығына қойылатын талаптармен үздіксіз бірлігі туралы, 
табиғат пен  қоғам арасындағы негізгі заңдылықтар;
ептілігі болуы: жағымсыз əсерлер параметрлерін бақлау жəне олардың 
деңгейлерін бағалау, тіршілік əрекетінің қауіпсіздігін арттыру бойнша 
шараларды жоспарлау жəне жүзеге асыру,  қоршаған ортаға өндірістің 
техногенді əсерін бағалай білу;
дағдыланған болуы: құтқару жұмыстарын жоспарлау жəне қатысу; жеке 
қорғаныш құралдарын қолдану зардапшегушілерге дəрігерге дейін көмек 
көрсету, табиғатты қорғау міндеттерін шешуге байланысты тақырыптарда 
логикалық пікірталас ұйымдастыру.
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Б Психология Мақсаты: барабар ұсыну туралы нысанасы, психологиялық ғылым 
əдістері жəне міндеттері  жəне тəжірибені қалыптастыру үшін жағдай 
жасау, негізгі феноменді, фактілер мен психикасының 
заңдылықтарын түсіну, классикалық жəне заманауи психологиялық 
зерттеу нəтижелерін жəне заңдылықтарын түсіну.  психологияның 
негізгі əдістерімен бағыттарымен танысу, сонымен қатар заманауи 
психологияның əртүрлі саласындағыжалпы психологиялық 
заңдылықтардың əртүрлі трансформациясымен танысу.
Міндеттері: адам мінез-құлықы мен ойы жəне психикасын ғылыми 
жəне тұрмыстық көз-қараста салыстыруды меңгеру; психология 
пəнінің құрылуы мен замануи дамуымен, негізгі түсініктерімен, 
мəселелерə жəне оларды шешу принциптерімен, психикалық даму 
заңдылықтарымен танысу;  адамдық танымдық үрдісті үйренудегі 
тəсіл мен заңдылықтарды, негізгі фактілерді меңгеру; сезіну, 
қабылдау, ойлау, ест сақтау, көңіл мен қиялдық зерттеулерді 
эксперименттік жəне қолданбалық түрде қарастыру; адамның 
қабілетін, темперамент жəне сипаттық ішкі (эмоционалдық жəне ерік) 
реттеу қызметін жəне жекеше ерекшеліктерін білу.

Психология пəні мен əдістері.Психология іс-əрекеті жəне көрсету түсінігі. 
Жануарладрдың мінез-құлықы жəне психикасы. Табиғат жəне адамның 
мəні. Адам психикасының ерекшелігі. Көрсетілу деңгейі. Саналы жəне 
саналы емес түрдегі психикалық процестер. Қазіргі заманғы психология 
құрылымы. Субъект ретінде адамның қызметі. Қажеттіліктер, мотивтер, 
эмоциялар, ерік-жігер. Іс-əрекет қажеттіліктері мен себептері. 
Эмоционалдық процестер. Іс-əрекеттің ерікті реттелуі. Жеке тұлға 
психологиясы.Тұлға жайындағы жалпы түсінік. Қабілеттілік психологиясы. 
Темперамент. Сипаты. Субъект ретінде адамды тану. Адамның танымдық 
процестері. Назар аудару жəне есте сақтау. Адамның танымдық саладағы 
жалпы сипаттамасы. Түйсік жəне қабылдау. Ойлау жəне сөйлеу. Есте 
сақтау.Назар аудару. Қиял.

Ғылым жүйесіндегі психологияның орны, психология міндеттері мен 
əдістері, пəн туралы түсінік; психикалық құбылыстар мен процестер, 
ұғымдық аппараты, негізгі фактілер, психологиялық заңдар мен теориялар 
білуге оқытылатын: пайда болуы туралы жəне эволюцияда психика 
дамуының, қызметін дамыту мен адам психикасын əлеуметтік мəн ретінде 
оқыту; психологиядан ғылыми жұмыстарды бағдарлай жəне талдай білу; 
көптеген психологиялық тақырыптарда пікір таластар өткізу,  
психологиядан баяндамалар мен рефераттар дайындау; психология 
саласында қызықтыратын тақырып бойынша ғылыми əдебиеттерді іздеу 
дағдысын меңгеру; əртүрлі міндеттерді топтық шешуде, дөңгелек үстел 
жəне пікр таластарға қатысуға тəжірибесі болуы тиіс.

Өзін-өзі танудың 
мектеп курсы

Корпоративтік 
құқық: тəжірибе 
жəне қолдану 
тəжірибесі

В Медиация 
негіздері

Мақсаты: Жан-жалдық жағдайда адамдармен тіл табысуды 
қалыптастыру дағдылары.
Міндеттері: студенттерде жан-жалда ынтымақтастық  қарым-қатынас 
орнатуға, дайындығын қалыптастыру; дауларды (жанжалдарды) 
шешудің тиімді тəсілдерін қалыптастыру; студенттік қоғамдастықта 
профессорлық-оқытушылар құрамымен жəне өзара жан-жалдық 
қарым-қатынасты  қалыптастыру.

Əлеуметтік педагогика білім саласы ретінде. Əлеуметтік педагогиканың 
концептуалды идеялары мен принциптері. Əлеуметтік-педагогикалық 
процесс жəне оны дамыту жолдары. Адамды əлеуметтік дамыту 
ерекшеліктері. Əлеуметтік тəрбиелеу: мəні жəне мазмұны. Отбасы 
тəрбиенің əлеуметтік-мəдени ортасы жəне тұлғаны дамыту. Оқу-тəрбие 
мекемелері өскелең жас ұрпақты əлеуметтанудыру институты ретінде. 
Балалар субмəдениеті жəне балалардың əлеуметтік-мəдени əлемі. 
Əлеуметтік ауытқау, олардың себептері жəне жеңу жолдары. Қиын 
тəрбиеленетін балар, мəні, себептері, мəселері. Əлеуметтік-педагогикалық 
қызмет процесс ретінде. Тұлғамен əлеуметтік-педагогикалық жұмыстың 
əдістемесі жəне технологиясы. Отбасымен леуметтік-педагогикалық 
жұмыстың əдістемесі жəне технологиясы. Баланың əлеуметтік-
педагогикалық құқықтарын қорғаудың технологиясы.

Ұғыну керек:
 медиация рəсімін жəне басқа да баламалы рəсімдерді дауларды шешу 
принциптерді жүзеге асыру қолжетімділігінің рөлі туралы;
 қақтығысты (жан-жалды) шешудегі медиациялық тəсілдің ерекшеліктері; 
жан-жалдың медиалылығы, жан-жал динамикасы, қақтығыс жағдайда 
тұлғаның мінез-құлық стратегиясын;
білу керек медиацияны қолдану жəне өткізуді;
 екі жақты келісім, медиациялық рəсімді реттеу;
 медиация рəсімінің түрі мен этаптары, медиациялық сессияға 
қатысушылардың мінез-құлық динамикасын.

Өзін-өзі танудың 
мектеп курсы

Меншік құқығы мен 
өзге де заттық 
құқықтарды қорғау 
құқықтық реттеу 
практикалық 
аспектілері

Тұлғаның өмірлік табысының стратегиясы. Табысты тұлғаның мінезін 
моделдеу.   Табысты коммуникацияның технологиясы.  Конфликтология. 
Іскерлік хат жазысу. Іскерлік келіссөздер дағдылары. Маманның тұлғасын 
əртүрлі тіршілік салаларында қалыптастыру. Адам жəне билік. Тұлға жəне 
меншік. Кəсіпкерліктің əлеуметтік-мəдени жəне технологиялық негіздері. 
Бизнес-жоспарлау. Өз бюджетін əлеуметтік-экономиклық бірлік ретінде 
бюджеттеу жəне жоспарлау дағдылары. Адам ақпараттық-технотронды 
əлемде. Қызметтік міндеттерді орындау шеңберінде компьютерлеу. 
Электронды техникамен жəне ақпараттың негізгі түрлері жəне деректерді 
өңдеумен жұмыс жасау 

 іскерлік қарым-қатынастар ортасында жəне жалпы адамдық ортада жұмыс 
жасайтын негізгі философиялық-этикалық принциптер мен нормаларды 
білу 
 бюджеттеу жəне бюджетті жоспарлау дағдылары 
 мақсат қою қабілеті, оған жету жолын таңдау қабілеті, кəсіби мəселелерді 
философиялық-этикалық нормалармен жəне принцптермен сəйкес шешу 
қабілеті 
 іскерлік этикет нормаларын меңгеру, сауатты сөйлеуге жəне хатты 
баяндаудың стилистикасына ие болу 
 нəтижеге (сапа, жеделдік) жетуге бағытталу, ұйымдастырушылық 
дағдылары, дұрыс əрі уақытылы құжат алмасуды қамтамасыз ету; 
Презентабельді образды қалыптастыру 
 ойлау жүйелілігі, мықты сараптамалық қабілеттер 
 Электронды техниканы қолдану жəне  ақпараттың негізгі түрлері жəне 
деректерді өңдеумен жұмыс жасаудың практикалық дағдыларын меңгеру, 
ДК, Outlook, Excel қолдану қабілеті Уақытты жоспарлау жəне жұмыста 
басымдықты анықтай білу қабілеті  коммуникативтік құзыреттілік жəне 
ұжымдық жəне жобалық-бағытталған ортада жұмыс жасай қабілеті 
 көп міндеттер режимінде еңбек ету қабілеті, əрдайым білім алу жəне даму, 
тəжірибе жинауға ынта болуы.

А Жетістік 
философиясы

Мақсаты: табысты əлеуметтік мінез-құлықтың негізі ретінде 
əлеуметтік құзыреттілікті қалыптастыру, қаржылық, өмірлік жəне 
кəсіби сəттілікке жетуге əсер ететін тұлғалық қасиеттерді дамыту 
Міндеттері: адамның бəсекеге қабілеттілігінің өсуін ұлттың табыс 
факторы ретінде қамтамасыз ету 
 нақты мақсаттарға жетуге аса назар аудара отырып, білімге, 
салауатты өмір салтына жəне кəсіби табысқа аса назар аудара отырып 
рационалды өмір сүруді қалыптастыру 
 білім беру мəдениетін қалыптастыру, білімболашақтағы табыстың ең 
бастапқы факторы екенін түсіну 
 заманауи маманның маңызды қасиеті ретінде компьютерлік 
сауаттылықты қалыптастыру 
 көшбасшылық қасиеттерді, практикалық қабілеттер мен табысты 
коммуникация дағдыларын, аналитикалық қабілеттерді қалыптастыру 
 бейімделген кəсіби автоматтандыру, ахуалдық бағдарлау, 
халықаралық тəжірибені  хабарландыру арқылы практикалық 
дағдыларды көтеру 
 көркем мінез-құлық қабілетін дамыту, оның ішінде қиын өмірлік 
жағдайларда көркем мінез таныту қабілетін дамыту 
 əрбір адам өзінің жеке салымы жəне жеке кəсіби қасиеттері бойынша 
бағаланатын əділетті қоғам тұрғызу туралы түсінік қалыптастыру 
 Ғылыми терминологияны адекватты қолдану білімін, оқу материалын 
таңдау жəне құрылымдау, ауызша баяндамалар жəне 
презентацияларды дайындау қабілетін қалыптастыру.  

Өзін-өзі танудың 
мектеп курсы
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KZТ ЕСТS

А Шет елдерінің 
мемлекет жəне 
құқық тарихы 

Пəнді оқыту мақсаттары:  шетелдердің тарихи тəжірибесі негізінде 
мемлекетке дейінгі кезеңдегі, сондай -ақ мемлекеттік 
ұйымдастырылған қоғамдағы құқықтың даму логикасын түсіну.
Пəнді оқытудың міндеттері:   құқықты өркениеттің ежелгі феномені 
ретінде зерттеу, əлемдік өркениеттің қазіргі кезеңінде шет елдердің 
мемлекет жəне құқық тарихының ролінің жетілуін зерттеу.

Пəннің қысқаша мазмұны:   ежелгі  Шығыс елдерінднгі мемлекет пен 
құқық (ежелгі шығыс өркениеттері):  Мысыр, Вавилон, Үнді, Қытай. 
Антикалық өркениеттер жəне антикалық мемлекеттер:  Ежелгі Греция жəне 
Ежелгі Рим. Рим құқығының тарихы.Батыс жəне Шығыс ортағасыр 
өркениетінің дамуының екі жолы. Европа елдеріндегі феодальдық мемлекет 
жəне құқық. (Англия, Франция, Германия жəне т. б.). Католик шіркеуінің 
жəне христиандықтың ролі. Шығыстың ортағасыр мемлекеттері:  Ислам 
əлемі жəне Араб халифаты,Үнді, Жапон, Қытай. Мұсылман құқығы. 
Буржуазиялық мемлекет пен құқықтың пайда болуы мен дамуы (Англия, 
АҚШ, Франция, Германия  жəне т. б.). Англосаксондық жəне 
континентальді құқық жүйесінің қалыптасуы.Жаңа заман мемлекеті мен 
құқығы (АҚШ,Ұлыбритания, Франция, Германия жəне т.б.).  Орталық жəне 
Оңтүстік-Шығыс Европа, Америка, Азия жəне Африка елдеріндегі 
мемлекет пен құқық. XX ғ.шет елдердегі мемлекет пен құқықтың дамуының 
негізгі үрдістері.

 буржуазиялық мемлекет пен құқықтарының (Англия,АҚШ, Фран¬ция, 
Германия)  пайда болуы мен дамуының ерекше белгілерін жəне жалпы  
үдерістерін білу, Орталық жəне Оңтүстік-Шығыс Европа, Америка, Азия 
жəне Африка елдерінің мемлекеттік-құқықтық тарихының ерекшелігін 
жəне жалпы заңдылықтарын білу
  

Дүниежүзілік 
тарихтың мектептегі 
курсы

Халықаралық 
көпшілік құқығы

Б Салыстырмалы 
құқықтану 

Пəнді оқыту мақсаттары:  негізгі құқық жүйесі туралы жүйеленген 
білімді, əр түрлі мемлекеттердің конституциялық ерекшелігін зерттеу, 
ТМД елерінің құқықтық реттелуіне салыстырмалы сараптама жасау.
Пəнді оқытудың міндеттері: жеке құқық салалары мен жеке 
мемлекеттердің құқықтық жүйесін кешенді зерттеу,барлық құқық 
жүйесін слыстырмалы түрде сараптау.

Пəннің қысқаша мазмұны:  Салыстырмалы құқықтанудың методологиясы. 
Салыстырмалы құқықтанудың  қызметтері.Қазіргі қоғамның құқық 
жүйелерін танудың деңгейлері, олардың даму заңдылықтары. 
Салыстырмалы құқықтану идеяларының қалыптасуы мен дамуы.Ұлттық 
заңдар мен құқықтық жүйелерді зерттеу дəстүрі. Салыстырмалы құқықтану 
ғылымының дамуы. Ұлттық құқықтық жүйелерді өзара əсерлестіру жəне 
ұштастыру механизмі. 

өзбетінше əртүрлі құқықтық жүйелерді бағдарлап пайымдай  алады; 
шетелдік заң актілеріне тəуелсіз мониторинг жүргізу, оқыту барысында 
алынған əдіснамалық негіздерді пайдалана білу; құқықтық жағдайларды 
шешу кезінде алынған теориялық білімдерді қолдану білу.

Құқық негіздері 
мектеп курсынан  

Шетелдердегі жəне 
Қазақстан 
Республикасындағы 
коммерциялық 
қызметті құқықтық 
реттеу

В Мемлекеттік 
басқару тарихы

Пəнді оқыту мақсаттары:  мемлекеттік басқарудың ғылыми тарихи 
негіздерін, мемлекеттік аппараттың құрылымы мен жұмыс Пəнді 
оқытудың міндеттері:   мемлекетті басқару жəне мемлекеттік қызметті 
ұйымдастыру мəселесі бойынша   фундаментальді жəне қолданбалы 
ғылыми зерттеулерді жүргізу.

Пəннің қысқаша мазмұны:  мемлекеттің пайда болуы, маңызы мен негізгі 
сипаты.мемлекеттің пайда болуы туралы теориялардың негізгн бағыттары 
жəне оның басқару билігі, мемлекеттік құрылымы мен сяси тəртібі 
нысандары типологиясы. Мемлекеттік құрылыстғы унитарлық и 
федеративтік. Басқарудың президенттік жəне парламенттік нысандары. 
Монархия, аристократия жəне демократияның ерекшеліктері мен мəні. 
Мемлекетті басқарудың объективті қажеттілігі. Басқару жүйесі қоғамдық-
экономикалық дамудың институты ретінде.

негізгі басты ұғымдарды, экономиканың мəселелерін жəне заңдылықтарын 
біледі, мемлекеттік билік саласында нормативтік құжаттармен, 
əдебиеттермен, статистикалық мəліметтермен жұмыс істей алады,абстракті 
ойлау қаблетін игерген;

Құқық негіздері 
мектеп курсынан  

Халықаралық құқық 
жəне геосаясат

А Қазақстан 
Республикасының 
мемлекет жəне 
құқық тарихы 

Пəнді оқыту мақсаттары:  Қазақстан мемлекеті мен құқығының пайда 
болуы, қалыптасуы жəне даму тарихы жөнінде толық көзқарастар 
туралы білім алу.
Пəнді оқытудың міндеттері:  Қазақстан жерінде ежелгі кезден қазіргі 
заманға дейінгі  мемлекет пен құқық жүйелерінің барлық 
нысандарын, типтерін хронологиялық тəртіпте зерттеу.

Пəннің қысқаша мазмұны:  Қазақстанның мемлекет жəне құқығы 
ғылымының басқа ғылым арасындағы орны жəне ролі.ҚР жеріндегі 
алғашқы мемлекеттік құрылымдардың пайда болуы мен дамуы.Қазақстан 
аумағыгдағы ерте феодальдық монархияларШынғыс хан империи\ясы жəне 
Қазақстан жеріндегі мемлекеттік құрылымдарҚазақ Ордасының құрылуы 
мен дамуы. Казахстан Ресей империясының құрамында. Кеңестік Қазақстан 
мемлекеті мен құқығы.  1950-1990жж. Қазақстанның мемлекеттік -
құқықтық дамуы 

ҚР мемлекеті мен құқығының трихын білу, ҚР-дағы мемлекеттік-құқықтық 
құбылыстардың эволюциясының жалпы жəне ерекше заңдылықтарын білу; 
көшпенді өркениеттің ерекшелігін еске ала отырып мемлекет пен құқықтың 
даму заңдылықтарын сараптай алады.

Қазақстан 
тарихының 
мектептегі курсы

Саяси жəне 
құқықтық ілімдер 
тарихы

Б Қазақстандағы 
құқықтану 
ілімінің тарихы 

Пəнді оқыту мақсаттары: Белгілі бір тарихи кезеңдерге байланысты 
Қазақстандағы құқықтық ойлардың тарихы жөнінде ғылыми негізі, 
əдістері жəне қағидалары туралы көзқарастардың кешенді жүйесін 
меңгеру жəне оның өзектілігін анықтау.
Пəнді оқытудың міндеттері:  Қазақстан Республикасындағы саяси-
құқықтық көзқарастардың, ілімдердің идеялардың негізгі бағыттарын 
анықтауҚазақстан Республикасындағы саяси-құқықтық ілімдердің 
негізінде Қазақстан ғалымдарының ғылыми зерттеулері жөнінде  
білімді тереңдету. 

Пəннің қысқаша мазмұны: Казахстан саяси ұйымдастырушылық 
жағдайында дамыйды. Мемлекет пен құқық бастан бас саяси күрестің 
эпицентрі Қазақстанның қазіргі идеялары мен қоғамның саяи-құқықтық 
рецептері мен үлгілерін саяси-құқықтық талдау жасағанда ғана емес 
,сонымен бірге өткендегінің ілімдері мен жобаларын сараптағанда нағыз 
идеологиялық ғылыми-тəжірибелік күрес жүріп жатады.Оны белгілі бір 
өркениетті деңгейге келтіру үшін саяси ілімдердің тарихын туралы білімді 
тереңдету қажет,айталық, Қазақстан Республикасындағы саяси-құқықтық 
ілімдер мен көзқарастарды.

теориялық алған білімін болашақ кəсіби қызметінде пайдалана алады.  
Қазақстандағы саяси жəне құқықтық доктриналардың негізінде 
қазақстандық ғалымдардың ғылыми зерттеулерін талдау мүмкіндігі;  
заманауи құқықтық жүйеде белгілі бір жүйелі өзгерістерді тиісті қабылдау 
үшін еліміздің саяси өміріне қызығушылықты сақтауға жəне бағыттауға;

Қазақстан 
тарихының 
мектептегі курсы

Халықаралық 
шарттар құқығы

Пəндер
Пəнде
рдің 

циклі

 кредит 
саны

Пəнді оқыту мақсаттары мен міндеттері қысқаша мазмұны Пəндерді оқуда күтілетін нəтижелер:

Пререквизиттер Постреквизитар

Мамандықтың базалық модульдің пəндері

БП 3 5

БП 3 5



В Қазақстан 
Республикасының 
құқықтық саясаты

Пəнді оқыту мақсаттары: Қазақстан Республикасының құқықтық 
саясаты жөнінде, құқықтық саясаттың қалыптасуы мен дамуы туралы 
біртұтас жан-жақты көзқарастарды зерттеу.
Пəнді оқытудың міндеттері: мемлекеттік басқару шеңберіндегі билік 
органдарының қызметін ұйымдастыру жəне оны реттейтін 
заңдылықтар туралы білімді түсіну

Пəннің қысқаша мазмұны:  Қазақстан Республикасының  құқықтық 
саясаты:  мазмұны мен ерекшелігі. Саяси жəне құқықтық жүйені жетілдіру. 
Қазақстан Республикасының құқықтық саясатының даму үрдістері. 
Құқықтық əсер етудің тиімділігі. Құқықты қолдану; ұғымы мен негізгі 
бағыттары.Заңдарды жетілдіру. Қазақстандағы реформаны жалғастыру 
құралы ретінде. Адам жəне азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
қамтамасыз етудін құқықтық тəсілдері.Конституция Қазақстан 
Республикасында құқықтық саясатты жүргізудің  фундаменальдық негізі 
ретінде .Құқықтық реттеушіліктегі кемшіліктердің орнын толтыру жəне оны 
өте маңызды қоғамдық қатынастардың шеңберінде тереңдету.Құқықтық 
саясаттағы реформаларды əлеуметтік-экономиклық жəне саяси бағыттармен 
келістіру. Сайлау заңдылықтарын жетілдіру.Азаматтық қоғам 
институттарын нығайту.  

алынған теориялық білімін,тəжірибелік іскерлігі мен дағдысын болашақта 
кəсіптік қызметінде пайдалана алады .  мемлекет пен заңның даму 
тенденцияларын талдай білу, табу жəне пайдалану болашақ кəсіби 
міндеттерді шешу үшін қажетті ақпарат; құқықтық мəселелерді, сондай-ақ 
оларды жеңу жолдарын талдай білу.  

Құқық негіздері 
мектеп курсынан  

Құқық қорғау 
органдарының 
əкімшілік қызметі

А Рим құқығы Пəнді оқыту мақсаттары:  римдік құлиеленушілік мемлекеттің 
құқықтық жүйесі туралы түсінік алу.  
Пəнді оқытудың міндеттері:  рим құқығының теориялық негізін 
ұғынып алу, рим құқығы нормаларын талқылауда дағдыларды 
нығайту. 

Пəннің қысқаша мазмұны:  Римдік азаматтық құқықтың пəні; римдік 
азаматтық құқықтың негізгі жүйесі. Рим құқығының қайнар көздері, 
түсінігі жəне талап арыздардың түрлері. Рим жеке құқығының субъектілері.  
Заңды тұлғалар. Неке отбасы құқықтық қатынастар. Ерлі зайыптылардың 
құқықтық қатынастары. Ерлі зайыптылардың мүліктік қатынастары.  
Əкелік билік. Меншік құқығы; иелену. Меншік құқығының құрғау; бөтен 
мүлікке құқық;   эмфитевзис и суперфициялар. Кепіл жəне оның 
нысандары. Міндеттемелер мен келісім шарттар туралы жалпы ілім. 
Борышкердің жауаптылығы. Міндеттемелердің тоқтатылуы.  Ынталандыру:  
келісім шарттар мен пактылар.  Сатып-алу сату. Эвикция; жалдау шарты 
жəне оның түрлері. Серіктестіктер келісім шарттар. Тапсырма шарты.  
Атаусыз контрактілер. Міндеттемелер келісім шарттарынан.  
Міндеттемелер құқық бұзушылықтарынан. Мұрагерліктің түрлері жəне 
түсінгігі. Заң бойынша, өсиет бойынша мұрагерлік.   

Негізгі құқықтық институттардың пайда болуы мен олардың өзгеруіне əсер 
ететін  Ежелгі Римнің мемлкеттік тарихи дамуының жағдайлары мен  
оқиғаларын  анықтай білу;  рим құқығының   ескерткіштерін талдай білу; 
нормативтік-құқықтық материалдарды қолдана отырып,  тəжірибелік 
тапсырмаларды шеше білу. 

Мемлекет жəне 
құқық теориясы

Саяси жəне 
құқықтық ілімдер 
тарихы

Б Халықаралық 
құқық жəне 
халықаралық  
қатынастар 
тарихы 

Пəнді оқыту мақсаттары:  пəннің ғылыми-теориялық негіздерін кəсіби 
түсінуін, дамуын жəне пайда болуын оқып үйрену.  
Пəнді оқытудың міндеттері:  халықаралық қатынастардың жəне 
халықаралық құқықтың қатынасы туралы білімді, халықаралық 
құқықтың негізгі дəлелдеусіз қабылданатын негізгі пікірлерін, оның 
əртүрлі халықаралық-құқықтық механизмне əсер етуін оқып үйрену.

Пəннің қысқаша мазмұны:  Халықаралық құқық жəне халықаралық 
қатынастар.  Халықаралық құқық пен халықаралық қатынастардың 
байланысы.  Халықаралық шарттар мен қатынастар.  Ежелгі Əлемнің 
халықаралық  қатынастар негізіндегі халықаралық құқықтың пайда болу 
тарихы.   Орта ғасырлардағы халықаралық құқықтың дамуы жəне  
жеделдетуі.  Классикалық  халықаралық құқық. Халықаралық құқықтың 
классикалық құқықтан қазіргі заман халықаралық құқыққа өтуі.  Қазіргі 
заманғы халықаралық құқықтың түсінігі.   Қазіргі заманғы халықаралық 
құқықтың негізгі мазмұны:  түсінігі, объектісі, қызметі. Халықаралық 
қатынастардың реттелуіндегі халықаралық құқықтың рөлі. 

Болашақ кəсіби қызметте тəжірибелік дағдыларды жəне теориялық алынған 
білімдерді қолдана білу.  халықаралық құқық ғылымының ұғымдары мен 
санаттарымен жұмыс жасай білу; Қазіргі кезеңдегі халықаралық құқықтың 
қазіргі проблемаларын анықтау қабілетілігі.

Мемлекет жəне 
құқық теориясы

Халықаралық 
шарттар құқығы

В Шет 
мемлекеттердің 
құқық қорғау 
органдары 

Пəнді оқыту мақсаттары:  құқыққорғау органдары құзыреттілігін 
жəне құрылымын, мемлекеттік  органдардың құқыққорғау қызметі 
саласындағы  нормативтік-құқықтық базасын талдау.
Пəнді оқытудың міндеттері:  құқыққорғау органдарының терминдері 
жəне құқықтық түсінігі туралы мəліметтер мен қажетті білім алуды 
оқып үйрену, тəжірибелік жұмыста жəне келешектегі оқу қызметінде 
нақты курсты оқудағы алынған білімдерді қолданудағы дағдыларды 
жетілдіру.

Пəннің қысқаша мазмұны:  Құқыққорғау органдарының түсінігі. 
Құқыққорғау  қызметінің  жүйесі, негізгі бағыттары. Сот билігі жəне оны 
жүзеге асыратын органдар жүйесі.  Соттеңдігінің түсінігі; сот қызметінің 
міндеттері;  сот теңдігінің конституциялық негіздері.  Сот жүйесі; сот 
органдары құрылғыларының пайда болу тəртібі;  сот буындары мен 
инстанциялары; сот органдарының қызметі мен  ұйымдастыру қағидаттары; 
сот органдары қызметінің  жүзеге асырудың құқықтық нысандары;  сот 
төрелігін атқаруды олардың қызметін үйлестіре отырып,   органдардың сот 
органдарымен өзара іс-қимыл қағидаттары мен əдістері (алдын-ала тергеу 
жəне анықтау органдары, əділет органдары, адвокатура прокуратура). 

басқа да оқу пəндерін нақтылайтын,  құқыққорғау қызметін білу.  
нормативтік құқықтық актілердің жəне басқа да құқық қолданудың 
актілерінің мазмұнына, қолданыстағы заңнамаға сəйкестік жүйелік талдау 
жүргізу қабілеттілігі;  құқық қорғау органдарын жəне құқық қолдану 
тəжірибесін талдау білу, ішкі жəне зерттеу тақырыбы бойынша шетелдік 
тəжірибе.

Мемлекет жəне 
құқық теориясы

Құқық қорғау 
органдарының 
əкімшілік қызметі

А Саяси жəне 
құқықтық ілімдер 
тарихы 

Пəнді оқыту мақсаттары: өткен дəуірдегі Бірақ қазіргі кезеңде де 
маңызы бар мемлекет пен құқық туралы айтарлықтай маңызды жəне 
беделді теориялық концепциялардың тарихын, саяси-құқықтық 
идеологияның даму заңдылықтарын түсіндіру ашу.
Пəнді оқытудың міндеттері:  оқу курсының проблемалық-теориялық 
сипатын есепке ала отырып Ежелгі Шығыстың саяси ілімдерінен 
бастапXX ғ. мемлекеттік -құқықтық концепцияларына дейінгі саяси-
құқықтық ілімдерінің дамуының негізгі кезеңдерін зерттеу.

 Пəннің қысқаша мазмұны: Ежелгі Шығыс саяси ойларының ерекшелігі. 
Ежелгі Үнді саяси ойлары.Ежелгі Үнді ойларының негізгі бағыттары. 
Манавадхармашастра. Чанакья (Каутилья); олардың саясатқа 
көзқарастарының сипаты; пайда көру қағидасы оның саяси ілімінің негізі 
ретінде. Ежелгі Қытай философиялық мектептерінің классификациясы. 
Ежелгі Қытайсаяси ойларының ерекшелігі. Жуцзя мектебінің саяси-
құқықтық көзқарастары:  Кун-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы.  Моцзя мектебінің 
саяси-құқықтық көзқарастары. Жаңа заман саяси-құқықтық ойларының 
жалпы сипаты.  Гуго Гроцияның құқық пен мемлекет туралы ілімі; құқық 
ұғымы оның классификациясы, соғыс жəне оны жүргізу ережелері туралы 
ілімдер,мемлекеттің пайда болуы, мемлекет ұғымы, саяси биліктің мəні.

қазіргі замандағы күрделі, қарама қайшылықты қоғамдық сяси 
құбылыстарды өз бетінше сараптай алу;құқықтың қазіргі саяси құқықтық 
күйін түсінуде алған білімін пайдалану;саясат пен құқық аясындағы негізгі 
идеяларды білу.

Қазақстан 
Республикасының 
мемлекет жəне 
құқық тарихы, Рим 
құқығы,                                                     
Саясаттану жəне 
əлеуметтану

Магистратура 
пəндері

БП 3 5



Б Халықаралық 
шарттар құқығы 

Пəнді оқыту мақсаттары:  халықаралық келісім шарттар жасаудың 
ерекше ережелерімен таныстыру, халықаралық құқықтың 
нормаларын бұзған жағжайдағы құқықтық жауапкершілік түрлерімен 
таныстыру.                                     Пəнді оқытудың міндеттері: 
халықаралық құқықтан жəне халықаралық нормалар бойынша алған 
білімін болашақта Қазақстанда немесе оның қызметтік құқықтық іс 
əрекетінде халықаралық тəжірибелік істерді шешу мақсатында 
қолдану.

Пəнің қысқаша мазмұны: Халықаралық келісім шарттар құқығы, 
заңдардың ішкі құрылымына толық сəйкес келетін құқықтың негізгі 
институттары. Құқықтық органдар қызметінің құқықтық нысандары мен 
əдістері, құқықтары мен міндеттері, негізгі функциялары, пəн бойынша 
мақсаттары мен міндеттері.Кəсіптік қызметте құқықты жүзеге асыру үшін 
оларды түіну.

 құқықтық нормалар мен теорияны құқықтық тəжірибеде қолдана алу, 
дəйекті шешімдерді қабылдау; халықаралық құқықтық сипаттағы  
құжаттарды өңдеп құрастыра білу.

Қазақстандағы 
құқықтану ілімінің 
тарихы, 
Халықаралық құқық 
жəне халықаралық 
қатынастар тарихы,                                                                         
Мəдениеттану 

Магистратура 
пəндері

В Құқық қорғау 
органдарының 
əкімшілік қызметі 

Пəнді оқыту мақсаттары:  атқарушылық билік жəне əлеуметтік 
мекемелердің ұйымдастырушылық əкімшілік жұмысының 
тəжірибелік істері негізінде əлеуметтік жұмыстарды ұйымдастыру, 
басқару жəне  əкімдеу білімдерін игеруге мүмкіндік туғызу.                                                                         
Пəнді оқытудың міндеттері:  əр түрлі деңгейдегі атқарушылық билік 
органдарының ұйымдастырушылық -əкімшілік қызметінде 
қолданылатын  нормативтік-құқықтық актілерді оқу.

 Пəннің қысқаша мазмұны:  мемлекеттің ішкі істерін басқарудың мазмұны 
мен ерекшелігі,қоғамдық тəртіптің жəне ішкі істерді басқарудың маңызды 
объектілерінің аясындағы қоғамдық қауіпсіздіктің мəні,құқық қорғау 
органдарының əкімшілік қызметінің мəні мен қағидалары, оның міндеттері, 
қызметінің бағыттары, ұйымдастыру, субъектлері,əкімшілік қызметті 
жүргізудің нысандары мен əдістері, сондай-ақоның шеңберінде 
қалыптасатын қоғамдық қатынастар жəне осы қызметті реттейтін əкімшілік 
құқықтық нормалар.

 пəн бойынша алған білімі мен тəсілін қолдана алу; нақты тəжірибелік 
жағдайларда құқықтық нормалар мен теорияларды қолдана алу;белгісіз 
жасырын болжамдарды бөліп көрсете алу.  

Қазақстан 
Республикасының 
құқықтық саясаты, 
Шет мемлекеттердің 
құқық қорғау 
органдары,                            
Мəңгілік ел 

Магистратура 
пəндері

А Шет елдерінің 
конституциялық 
құқығы 

Пəнді оқыту мақсаттары: салыстырмалы түрде конституциялық 
құқықтың негізгі институттары жөнінде жалпы ұғым алу.
Пəнді оқытудың міндеттері:  шет елдердің конституциялық 
құқығының əр түрлі институтарын ұйымдастыруды реттейтін 
құқықтық актілерді оқу , шет елдердің конституциялық құқығы 
ғылымының негізгі ұғымдары мен категорияларын сол жүйесінде оқу.

Пəннің қысқаша мазмұны:  Конституциялық құқық ұғымы құқық саласы 
ретінде "Конституциялық құқық" " мемлекеттік құқық” :  мағанасындағы 
айырмашылықтар.Конституциялық құқықтың пəні мен əдістері. 
Конституциялық-құқықтық нормалар,олардың ерекшелігі мен 
классификациясы. Конституциялық-құқықтық институттар:  ұғымы жəне 
түрлері. Конституциялық-құқықтық қатынастар, олардың мəні, белгілері,  
объектілері.Конституциялық-құқықтың субъектілері, олардың  
классификациясы. Конституциялық-құқықтық реттеудің шектері.  Шет 
елдердің конституциялық құқығының саласының қайнар көздері. 
Конституция конституциялық-құқықтың негізгі қайнар көзі ретінде. 

шет елдердегі басқару билігі, мемлекеттік құрылым, саяси тəртіп 
нысандарының негізгі белгілерін анықтау;  шет елдегі мемлекет 
нысандарының негізгі  түрлерін сипаттау; тұлғаның құқықтық мəртебе 
үлгісін анықтаумемлекеттік органдар жүйесін сипаттай алу;  шет елдердің 
конституциялық құқығы курсында қолданылатын ұғымдарды тұжырымдай 
білу.

Дүниежүзілік 
тарихының 
мектептегі курсы

Халықаралық 
көпшілік құқығы

Б Адамның жəне 
азаматтың 
құқықтары мен 
бостандықтарын 
қорғау

Пəнді оқыту мақсаттары: тұлғаның құқықтық мəртебесін бекітетін 
халықаралық жəне ұлттық құқықтық нормалар білімін меңгер.
Пəнді оқытудың міндеттері:  адам құқығын қорғау аясында 
студенттердің толық білім жүйесін, ептілігі мен дағдысын 
қалыптастыру;  адам құқығын қорғау бойынша халықаралық 
тəжірибедегі ғылыми сараптау дағдысын меңгеру;  адам құқығы 
бойынша құқықтық актілердің негізгі ережелерін анықтау.

Пəнің қысқаша мазмұны: Ашық демократиялық қоғамда материалбдық 
емес сипаттағы барлық құндылықтар арасында адам құқығы мен 
бостандықтары өте маңызды болып есептелінеді.Адам құқығы проблемасы 
жалпы проблема болып табылады.Адам құқығына байланысты мəселелер, 
негізгі бостандықтар, демократия жəне заңның жоғарғы күші халықаралық 
сипат алады, себебі осы құқықтар мен бостандықтардың сақталуы 
халықаралық құқық тəртібінің бір негізін құрайды.

 адам жəне азаматтардың құқықтары мен бостандықтары , сондай- ақ адам 
құқықтары мен бостандықтарын қорғау тəсілдері мен құралдары бойынша 
ҚР  Конституция нормаларын , заңдарды жəне   ҚР Президентінің 
жарлықтарын,Үкімет қаулыларын жəне халықаралық құқықтық актілерді 
білу.
кəсіптік жəне басқа қызметтерінде адам құқығы мен бостандығын қорғау 
бойынша алған білімдерін  жəне нормаларды қолдана білуадам құығы мен 
бостандықтарын қорғау мəселесі бойынша құқықтық кеңес бере білу.

Құқық негіздері 
мектеп курсынан  

Шетелдердегі жəне 
Қазақстан 
Республикасындағы 
коммерциялық 
қызметті құқықтық 
реттеу

В Салыстырмалық 
конституциялық 
құқық 

Пəнді оқыту мақсаттары: əр түрлі шет ел мемлекеттерінің 
конституциялық құрылысының теориясы мен тəжірибесіндегі 
теориялық білімдерді игеру,шет ел Конституциясының мазмұнымен 
танысу,салыстырмалы құқықтық сараптау əдісін  жəне 
конституциялық құқықтық нормаларды нақты қолдану  дағдысын 
меңгеру.
Пəнді оқытудың міндеттері: шет ел мемлекеттерінің мысалында 
конституциялық құқықтық реттеу ерекшелігін түсіну. 

 Пəннің қысқаша мазмұны: Конституциялық құқық ұғымы жəне 
пəні.Конституциялық құқықтың жүйесі. ҚРқонституциялық құқығының 
əдісі мен ролі. Конституциялық құқықтық нормалар:   ұғымы, ерекшелігі 
жəне түрлері. Конституциялық құқықтық қатынастар.   Конституция ұғымы 
жəне негізгі типтері.Конституцияның мəні мен құқықтық қасиеттері.   
Конституцияның құрылымы жəне оның ерекшелігі. Конституцияны 
түсіндіру.ҚР Конституциясын қайта қарау тəртібі.

шет елдердің конституциялық институттарын ұйымдастыру жəне қызмет 
атқарудағы жалпы жəне ерекшеліктің қатынасын сараптай білу; негізгі шет 
мемлекеттердің конституциялық-құқықтық проблемасының теориялық 
жақтарын тусіну жəне білу; қазіргі конституциялық үдерістің негізгі 
үрдістерін анықтау.

Дүниежүзілік 
тарихының 
мектептегі курсы

Халықаралық құқық 
жəне геосаясат

А Сыбайлас 
жемқорлыққа 
қарсы 
мəдениеттің 
негіздері 

Пəнді оқыту мақсаттары: эстетикалық ұғымдар мен категорияларды, 
құқықтық қызметте кəсіптік этика мазмұны мен ерекшелігін, заңгер 
қызметінде этикалық шиеленістік жағдайларды шешудің мүмкін 
жолдарын меңгеру.                          Пəнді оқытудың міндеттері:  ресей 
жемқорлыққа қарсы саясатының негізгі мазмұнды сипаттары туралы 
мəлімет беру жəне курс бағдарламасының талабына сай қажетті 
білімдерді меңгеру

Пəннің қысқаша мазмұны:  Жемқорлықтың ұғымы мен негізгі сипаттары. 
Жемқорлықтың шарты, себебтері мен салдары. Жемқорлықтың қарсы 
тұрудың стратегиясы. Жемқорлықтың сараптамасы. Жемқорлықтың мінез 
құлығының мотивациясы:  мемлекеттік реттеудің кемістігін 
компенсациялау; міндеттер мен ауыртпашылықтардан бас тарту; биліктік 
шешімдерді қабылдаудағы астарлы бақылауды орнату («өкіметті басып 
алу», «бизнесті тартып алу»). Жемқорлықтың қызмет көрсету нарығы. 
Іскерлік жəне тұрмыстық коррупция. Криминалды  жемқорлық. 
Сыбайластық деңгейі əлеуметтік тəртіптің тиімсіздігінің бір индикаторы 
ретінде. Жемқорлық қылмысының статистикасы:  құрылымы, күйі, 
динамикасы. Жемқорлық қылмысын есепке алу, жасырындық проблемасы. 
Жемқорлықтың ұйымдастырылған қылмыспен байланысы.

мемлекеттік органдар, мекемелер немесе ұйымдар  шеңберінде 
антикоррупциялық іс шараларды жоспарлай білу;мемлекеттік билік 
органдары мен жергілікті өзін өзі басқару органдарында антикоррупциялық 
қызметтің тиімді өлшемдерін нақты елестету.

Қазақстан 
Республикасының 
конституциялық 
құқығы

Магистратура 
пəндері
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Б Экономика 
саласындағы 
қылмыстар

Пəнді оқыту мақсаттары: экономикалық қызмет аясындағы 
қылмыстың ңақты құрамының белгілерін зерттеу ,жасалған 
экономикалық қылмыстарды квалификациялаудың тұрақты дағдысын 
игеру.                                                                          Пəнді оқытудың 
міндеттері: экономикалық саладағы қылмыстың түрлері мен құрамын 
зерттеу. 

Пəннің қысқаша мазмұныЭкономикалық қызмет саласындағы қылмыс 
ұғымы жəне түрлері.Кəсіпкерлік жəне басқа экономикалық қызмет 
саласындағы қылмыстар.Ақша-кредиттік саладағы қылмыс. Қаржы 
қызметіндегі қылмыс.Сауда жəне қызмет көрсету саласындағы қылмыс. 
Экономикалық қылмысты квалификациялау проблемасы.Салық 
қылмыстарын квалификациялаудың проблемалы мəселелері. Баптарды 
квалификациялау:  заңсыз кəсіпкерлік пен азаматтардың салық төлеуден 
жалтаруы. Заңсыз жолмен алынған ақшаны жəне басқа мүлікті 
легализациялауды квалификациялаудың проблемалық мəселелері.

нақты тəжірибелік жағдайда құқықтық нормаларды қолдана алужəне 
қажетті құқықтық мəлімет алудын оптимальді жолдарын таба алубелгілі бір 
экономикалық қылмыс квалификациясы бойынша құқықтық анықтама 
беруде фактілер мен жағдайларды заңды түрде дұрыс квалификация жасай 
алу; заңғадəлме дəл  сəйкес құқықтық əрекеттерді орындап жəне құқықтық 
шешім қабылдай алу.

Қазақстан 
Республикасының 
конституциялық 
құқығы

Магистратура 
пəндері

В Қаржы 
қылмыстары үшін 
қылмыстық 
жауапкершіліктің 
өзекті мəселелері 

Пəнді оқыту мақсаттары:  құқықтық қатынастардың құқықтық реттеу 
саласындағы болашақ заңгерлердің терең жəне берік білім-бабына  
сайланған  даярлау бейініне сəйкес,  қаржы бұзушылықтарға 
қылмыстық жауапкершілікпен байланысты,  олардың  қаржылық 
құқықбұзушылықтарға жауапкершілікті белгілейтін, қылмыстық жəне 
əкімшілік заңнамаларды сауатты түрде қолдануға қабілетті болуы. 
Пəнді оқытудың міндеттері:  қаржы қылмыстары саласындағы 
арнайы ресми ережелерді, нормаларды оқып үйрену.

Пəннің қысқаша мазмұны:  Қаржы құқықбұзушылықтың ерекшеленетін 
белгілері мен ұғымы.  Қаржы құқықбұзушылықтардың белгілері.  Қаржы 
құқықбұзушылықтардың құрамы. Қаржы құқықбұзушылықтардың 
құрамының элементтері.  Қаржы-кредиттік саладағы құқықбұзушылықтар. 
Валюталық заңнамадағы құқықбұзушылыққа қылмыстық жауапкершілік. 

түрлі құқықтық актілерді талқылауды, айқындауды үйрену жəне 
сыбайластық жемқорлық сипаттағы тəртіпке баға беруді үйрену жəне  оның 
бұлтартпауына жəрдемдесу; қаржы қылмыстық саласындағы нормативтік 
құқықтық актілерді əзірлеуде дағдыларды игеру.  

Қазақстан 
Республикасының 
конституциялық 
құқығы

Магистратура 
пəндері

А Авторлық құқық Пəнді оқыту мақсаттары:  авторлық құқық нормаларының мазмұнын 
ашу, зияткерлі меншікті қорғау. 
Пəнді оқытудың міндеттері:   зияткерлі меншік құқығы объектілерінің 
мазмұны, оның ерекшеліктері  туралы оқып үйрену,  авторлық құқық 
саласындағы теориялық білімін тəжірибеде қолдану дағдыларын жəне 
құқықтық ойлау қабілетін жетілдіру. 

Пəннің қысқаша мазмұны:  Зияткерлік меншіктің мазмұны жəне түсінігі.  
Зияткерлік меншіктің дуализмі, Зияткерлік меншіктің рөлі мен маңызы. 
Зияткерлік меншіктің қоғамдағы орны. Зияткерлік меншіктің құқық жүйесі. 
Көркем жəне əдеби шығармашылық авторларының құқықтарын қорғау 
туралы заңнаманың қалыптасуы.  Сабақтас құқықтарды қорғау.  Авторлық 
құқықтың түсінігі, авторлардың жеке мүліктік жəне мүліктік емес 
құқықтарының түсінігі, құқықиеленушілер. Авторлық құқықтың əрекет ету 
мерзімі. Авторлық құқықтарды қорғау.  

Авторлық құқықтың объектілері мен субъектілерін нақты жағдайларды 
бөле білу; авторлардың мүдделерін жəне өзінің шығармашылығын  
сақтауда авторлық шарттарды құрастыра білу;  кез келген үшінші 
тұлғалармен бірге заңдық тұрғыдан дұрыс өзара іс-қимыл жасай білу; 
(соттарда, арбитраждарда,  ұжымдық негізде ұйымдар басқару бойынша 
мүліктік құқықтарды  басқаурда).

Қазақстан 
Республикасының 
отбасы құқығы

Қазақстан 
Республикасының 
салық құқығы

Б Мұрагерлік құқық Пəнді оқыту мақсаттары:    студенттердің мүліктік құқықтағы ерекше    
азаматтық құқықтық қатынастардың маңызын жəне табиғатын  терең 
түсіну табиғатын,  жан-жақты қол жеткізуді білу,  болашақ 
заңгерлерден шығармашылық тұлғаны қалыптастыруда, тəжірибелік 
қызметте жоғары білікті цивилист-мамандарды даярлау.                                    
Пəнді оқытудың міндеттері:   азаматтық заңнамадағы, міндеттемелік 
құқықтық қатынастар саласындағы азаматтық құқық ғылымының 
өзекті мəселелерін жəне оның тəжірибеде қолдануын, сонымен қатар 
көрсетілген мəселелер бойынша ықтимал  шешу жолдарын оқып 
үйрену. 

Пəннің қысқаша мазмұны:  Мұрагерлік құқықтың негізгі ұғымдары.  
Мұрагерлік құқықтың түсінігі жəне түрлері. Мұраның құрамы. Өсиет 
бойынша мұрагерлік. Заң бойынша мұрагерлік. Мұрагерлік құқықтарды 
қорғау жəне мұрагерлік құқықтың, мұраның жүзеге асыру мəселелері.   
Азаматтардың сот арқылы қорғауға жəне  сотқа жүгінуі құқығы. 
Мұрагерлік құқықтық қатынастарға байланысты мұрагерлік талаптар.

азаматтық-құқықтық жағдайларда даулы мəселелер бойынша тəуелсіз 
шешімдер қабылдай білу; мұра құқығының мəселелерін ғылыми зерттеу 
əдіснамасын меңгеру білу; азаматтық құқықты бұзғаны үшін азаматтық-
құқықтық жауапкершіліктің шараларын белгілей білу.            

Мүлік мəмілелері Шетелдердің жəне 
Қазақстан 
Республикасының 
экологиялық құқығы 

В Қылмысты 
саралаудың 
негіздері 

Пəнді оқыту мақсаттары:  қылмыстық-құқықтық нормаларлардың 
ғылыми талдаудағы əдістерін меңгеруі, қылмыстың саралануын оқып 
білуі.  
Пəнді оқытудың міндеттері:  қылмыстың саралануының ғылыми 
негіздерін оқып үйрену. 

Пəннің қысқаша мазмұны:  Қылмыстың саралануының  əдістемелік негізі 
жəне ұғымы. Қылмыс, оның түсінігі,  құрамы жəне қылмыстық заңның 
баптарын заңды түрде талдау. Қылмысты саралау негіздерінің теориялық-
əдіснамалық негіздері.   Қылмыс құрамының элементі бойынша 
қылмыстарды ажырату. 

нормативтік құқықтық материалдарды кең шеңберінде бейімделе алуы, 
қолданыстағы заңнамадағы  өзгерістерді  қадағалауы жəне бұрын 
қолданылған заңнамамен салыстыруы.

Заңды тұлғалар,                                                                 
Мұрагерлік құқық,                                                     
Шетелдердің жəне 
Қазақстан 
Республикасының 
экологиялық құқығы

Қазақстан 
Республикасының 
кеден құқығы 

А Мемлекеттік тілде 
құқықтық іс 
жүргізу

Пəнді оқыту мақсаттары:  мемлекеттік тілде заңды іс жүргізу туралы 
негізгі түсініктерді, студенттердің жалпы ойлау түсінігінің 
құжаттарды жүргізуде нəтижелі неғұрлым тиімді  əдістерді  оқып 
үйрену.    
Пəнді оқытудың міндеттері:   мемлекеттік тілде ісжүргізудің 
негіздерімен танысу,  қазақ тілінде құқықтық құжаттарды ресімдеу 
жəне құрастыра білу.  

Пəннің қысқаша мазмұны:  Іс жүргізу жəне құжаттар туралы түсінік.  
Құжаттама жүйесі жəне құжаттау. Құжаттарды жасауға жəне ресімдеуге 
қойылатын талаптар:   формуляр, бланк, реквизиттер, мəтін. Ұйымдастыру - 
тарату құжаттары:  түрлері, сипаттамасы.  Іс жүргізуді ұйымдастыру.

жоғары оқу орындарында құжаттаманы жүргізе білу, түрлі құжаттама 
жүргізуде құқықтық негіздерін білу, түрлі құрылымдар мен жүйелердегі  
өзара қарым-қатынас этикасын білу. заңды құжаттарды дұрыс 
қалыптастыру жəне жасауын білу; тиісті деңгейдегі нормативтік актілерді 
қабылдау арқылы мемлекеттік жəне (немесе) үкіметтік емес басқару 
қызметінде инновациялық жобаларды іске асыруды ресімдеуге қабілетті 
болуы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Қазақ тілі,                                                                
Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық құқығы 
(Ерекше бөлім)

Магистратура 
пəндері

Б Мемлекеттік тілде 
іс жүргізу 
құжаттарының 
нысандары 

Пəнді оқыту мақсаттары:  процессуалдық құжаттардың  нормаларын 
зерттеу, оларды құрастыру əдістерін оқып үйрену.   Пəнді оқытудың 
міндеттері:     іс жүргізу құжаттарын толтыру бойынша алынған  
дағдыларын қолдана білу. 

Пəннің қысқаша мазмұны:   Іс жүргізушілік құжаттардың нақты түрлерінің  
мазмұны мен құрастыру тəртібі   осы курстың  зерттеу заты болып 
табылады. Іс жүргізу құжаттарын ресімдеу бойынша сабақты жүргізу  
барысында қажетті тəжірибелік материалдарды,  ситуациялық есептерді 
шешу жəне құрастыру. 

мемлекеттік тілде құжаттарды ресімдей білу Қазақ тілі,                                                                 
Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық құқығы 
(Ерекше бөлім)

Магистратура 
пəндері
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В Электрондық 
үкімет  

Пəнді оқыту мақсаттары:  Үкіметтің қызметі туралы Онлайн 
режимде, олардың  қабылдаған қаулылары бойынша өздерін 
қызықтырған мəселелер бойынша мəселелер ақпаратты зерттеу, 
жинақталған мəселелерді  шешуде жедел байланыс орнату.             
Пəнді оқытудың міндеттері:  Қазақстан Республикасында 
электрондық үкімет қызметі  туралы білімді, оның  құқықтық реттеу 
негіздерін зерттеу

Пəннің қысқаша мазмұны:   Қазіргі заманғы əлемнің қарқынды өзгеру 
келбеті "ақпараттық қоғам" жаһандану жəне дамыту ЭҮ инфрақұрылымын 
қалыптастыру сатыларының тактикасы мен .  дұрыс стратегиясын жүзеге 
асыру үшін, барлық деңгейдегі  сот,  заң шығарушы,  атқарушы  билігінің – 
процеске барлық қатысушыларының өзара əрекеттестігі мен үйлестірілуі, 
жеке секторлардың, университеттер, қоғамдық ұйымдардың жəне 
азаматтардың қажет тиісті тұжырымдамасын ұтымды ұйымдастыру. 
Технологиялық, құқықтық, əкімшілік, саяси өзара байланысты едəуір 
кешенін жəне қаржылық шығындарды талап ететін, өте күрделі процесс 
болып табылатын, үкіметтік мекемелер қызметінің негізгі нысандарының 
елдер ауқымындағы трасформациясы болып табылатын электронды өзара 
əрекеттестікке өту. 

Пəндерді оқуда күтілетін нəтижелер: 
- мемлекеттік органдардың қызметіндегі ақпараттық технологияларды 
қолданудағы ұлттық стандарттарды жəне əдістемелік жəне технологиялық 
қағидаттарын, ұйымдастырушылық, мазмұнын жəне ұғымдарын білу;
- мемлекеттік басқару жүйесінің жаңғырту жəне əкімшілік реформаларды 
қамтамасыз етудегі құрал-жабдықтарын білу. 

Қазақ  тілі,                                                                
Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық құқығы 
(Ерекше бөлім)

Магистратура 
пəндері
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А Қазақстан 
Республикасының 
сақтандыру 
құқығы

Пəнді оқыту мақсаттары:  сақтандыру құқығы қатынастарының,  
сақтандыру құқығы нормаларының мазмұнын ашу 
Пəнді оқытудың міндеттері:  Қазақстан Республикасының сақтандыру 
заңнама нормалары мен құқықтық принциптерін зерттеу.

Пəннің қысқаша мазмұны:  Сақтандыру құқығының пəні. Сақтандыру 
қарым-қатынастарының белгілері мен түрлері, олардың басқа да ақшалай 
қатынастардан айырмашылықтары. Сақтандыру құқығының түсінігі. 
Сақтандыру құқығының құқық жүйесіндегі орны. Сақтандыру қарым-
қатынастардың құқықтық реттеу əдістері. Сақтандыру құқығының жүйесі 
жəне қайнар көздері. Сақтандыру құқық нормалары жəне олардың түрлері. 
Сақтандыру құқықтық қатынастары, түсінігі, белгілері жəне түрлері. 
Сақтандыру қарым-қатынастарының тоқтатылуы, өзгеруі жəне пайда болу 
негіздері. 

заңнаманы жəне құқық қолдану практикасын түсіндіру бойынша 
профилактикалық жұмыстарды жүргізу қабілеті, сақтандырушының, 
сақтанушының жəне өзге де сақтандыру құқық қатынастарының 
қатысушыларының  құқықтық дəрежесінің ерекшеліктерін білу.

Мемлекет жəне 
құқық теориясы

Халықаралық жеке 
құқығы

Б Бағалы 
қағаздарды 
құқықтық реттеу

Пəнді оқыту мақсаттары:  əр түрлі бағалы қағаздардың рынок қоры 
мен айналымдағы жұмысын ұйымдастырудың негізін,сондай ақ 
олардың құнын анықтауды   оқыту.
Пəнді оқытудың міндеттері:   бағалы қағаздар рыногындағы құқық 
бұзушылыққа жауаптылық жəне қызметтің жеке түрлерінің 
ерекшелігін оқып білу.

Пəннің қысқаша мазмұны:  Бағалы қағаз рыногі ұғымы Бағалы қағаз 
рыногі мəні мен маңызы. Бағалы қағаз рыногі дамуының тарихы. Бағалы 
қағаз рыногі  функциясы. Бағалы қағаз рыногі түрлерін классификациялау. 
Бағалы қағаз бағалы қағаз рыногінде құрал ретінде.  Бағалы қағаз ұғымы.  
Бағалы қағаз  түрлері.  Бағалы қағаздың негізгі түрлері:   акция, облигация, 
коносамент жəне басқалар. Бағалы қағаздың туындылары:  опциондар, 
фьючерстер, своптер.  Бағалы қағаз рыногі субъектлері. Бағалы қағаз 
рыногі субъектісі ұғымы Бағалы қағаз рыногі субъектісін 
классификациялау.

қаржы-экономикалық міндеттердің əр түрлі топтарын шешуді, əр түрлі 
бағалы қағаздардың табысы мен құнын бағалау жəне сараптау жүргізуді 
білу

Мемлекет жəне 
құқық теориясы

Қазақстан 
Республикасында 
бəсекелестік 
саясатты құқықтық 
реттеу, 
Шетелдердегі жəне 
Қазақстан 
Республикасындағы 
коммерциялық 
қызметті құқықтық 
реттеу

В Шағын жəне орта 
бизнеске 
мемлекеттік 
қолдау  
шараларын 
көрсету.

Пəнді оқыту мақсаттары:   шағын жəне орта бизнесті  мемлекеттік 
қолдау шараларын көрсетудегі  ережелердің тəртібін зерттеу,   
мемлекеттік қолдаудағы шағын жəне орта кəсіпкерлік туралы 
ережелердің нысандарын оқып білу. 
Пəнді оқытудың міндеттері:   шағын жəне орта бизнесті  мемлекеттік 
қолдау шараларын көрсету бойынша ережелер мен негізгі 
қағидаларын қарастыру жəне оқып үйрену.   

Пəннің қысқаша мазмұны:  Мемлекеттік қолдау шараларын көрсетуде 
шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілерінің принциптері мен негіздері. 
Мемлекеттік қолдау шараларын көрсету шағын жəне орта кəсіпкерлік 
субъектілерінің қайнар көздерін құқықтық реттеу.  
Шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілерінің санаты.
Шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілеріне қолдау көрсету  бойынша 
өкілеттігі мемлекеттік билік органдарының жəне жергілікті өзін-өзі 
басқарудың нысандары. Мемлекеттік қолдау шараларын көрсетдегі шағын 
жəне орта кəсіпкерлік субъектілерінің шарттары, тəртібі жəне тəсілдері.

кіші жəне орта кəсіпкерлікке мемлекеттік қолдау шараларын ұсынуды 
реттейтін нормаларды қолдану жəне түсіну қабілеті; дағдылады меңгеру: 
əзаматтық-құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау; нормативтік актілерді 
құқықтық талдау жасау қабілеті; білікті заңды қорытынды мен кеңестер 
беру 

Мемлекет жəне 
құқық теориясы, 
Қазақстан 
Республикасының 
құқықтық саясаты

Қазақстан 
Республикасының 
сыртқы саясаты, 
Меншік құқығы мен 
өзге де заттық 
құқықтарды қорғау 
құқықтық реттеу 
практикалық 
аспектілері

А Қазақстан 
Республикасы 
еңбек құқығы 

Пəнді оқыту мақсаттары:  қоғамдық  еңбек қатынастарын реттейтін, 
құқық нормаларын  ашу, еңбек заңнамаларын жəне еңбек құқығы 
теориясын меңгере білу, еңбек құқығы нормаларын қолдануда 
тəжірибелік дағдыларды пайдалана білу.  
Пəнді оқытудың міндеттері:   қажетті  құқықтың қайнар көздерін 
оқып үйрену, осы құқық саласының концептуалды мəселелерін білу, 
еңбектің халықаралық стандарттардан тұратын, халықаралық 
конвенциялар мен шарттардың  жəне маңызды заңнамалық актілерді 
түсіндіру.   

Пəннің қысқаша мазмұны:    Еңбек құқығының түсінігі, пəні, əдісі.  Еңбек 
құқығының субъектілері. Еңбек құқығының қағидалары. Қазақстан 
Республикасы. Əлеуметтік əріптестік. Ұжымдық келісім-шарттары. Еңбек 
келісім-шарттары. Жұмыс уақыты жəне демалыс уақыты. Жалақы. 
Жұмысшыларға кепілдіктер мен өтемақы төлемдері. Еңбекті қорғау. Еңбек 
даулары. Халықаралық еңбек құқығы. Таяу жəне алыс шетелдердің 
құқықтық реттелуі.  Əлеуметтік қамсыздандыру құқығы жəне оның басқа 
құқық салаларымен ара  қатынасы. Əлеуметтік қамсыздандыру 
құқығындағы еңбек өтілі.  Орталықтан зейнетақымен қамсыздандыру. 
Жинақталған зейнетақы қорынан зейнетақымен қамсыздандыру. 

Қазақстандағы еңбек қатынастарының даму диалектикасын жəне тарихын 
білу жəне олардың жүзеге асырылуының болашағы туралы ұсыныстар 
жасай білу;  ерекше категориядағы жұмысшылармен еңбек келісім-
шарттарына тұру ерекшеліктерін білу;  демалу уақыты жəне жұмыс 
уақытын белгілеу тəртібін, жалақы жүйесін жəне нысандарын білу;еңбек 
заңнамаларын бұзғандығы үшін құқықтық жауапкершіліктің ерекше 
түрлерін қолдана білу.  

Қазақстан 
Республикасының 
əкімшілік құқығы      

Халықаралық жеке 
құқығы

Б Мемлекеттік 
басқарудың 
теориясы 

Пəнді оқыту мақсаттары:  мемлекеттік басқарудың теориялық 
негіздерін оқып білу. 
Пəнді оқытудың міндеттері:  мемлекеттік басқарудың маңызы 
академиялық ғылым саласы ретінде екендігін түсіну, мемлекеттік 
басқару саласының ғылыми мектептерімен танысу. 

Пəннің қысқаша мазмұны:  Мемлекеттік қызмет үрдісіндегі мемлекеттік 
саясатты жүзеге асыру. Мемлекеттік билік жəне мемлекеттік басқару:  
əрекеттесу тетігі мен арақатынасы. Қазақстан Республикасының 
мемлкекеттік органдары. Басқару қызметінің түрін жүзеге асыру жəне оның 
жүзеге асырылына жакапкершілік.  

мемлекеттік басқарудың негізгі құралдарымен жұмыс дағдыларын меңгере 
білу.  мемлекеттік қызметті ұйымдастыру жəне жұмыс істеу саласында 
олармен байланысты туындайтын құқықтық фактілерді жəне құқықтық 
қатынастарды талдай білу;

Мемлекеттік қызмет 
жəне басқару                                   

Қазақстан 
Республикасында 
бəсекелестік 
саясатты құқықтық 
реттеу

Пəндер

Білім беру траекторияларының пəндері
Постреквизиттар

Пəндерді оқуда күтілетін нəтижелер: 

Пререквизиттер

Пəнді оқыту мақсаттары мен міндеттері қысқаша мазмұны
Пəнде
рдің 
циклі

 кредит 

БП

КП 3 5

2 3



В Еңбекті қорғауды 
құқықтық реттеу

Пəнді оқыту мақсаттары:  заңды жəне жеке тұлғалардың заңды 
мүдделерімен, сондай-ақ мемлекеттік мүдделерін,  бостандықтары 
мен құқықтарын қорғауға бағытталған азаматтық құқықтық 
қатынастарды реттейтін құқықтық нормаларды оқып үйрену.  
Пəнді оқытудың міндеттері:   еңбек құқығындағы контексіндегі  
тəжірибелік жəне теориялық мəселелерді  оқып үйрену. 

Пəннің қысқаша мазмұны:  Еңбек заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық 
жəне еңбек саласындағы өкілетті органдар;    қамтамасыз етудегі 3-ші 
деңгейлік жүйесі;   өндірістегі жазатайым оқиғаларды есепке алу жəне 
тергеу  Ережесі;  жұмыскерлердің жекелеген санаттарындағы еңбекті 
қорғау,  (мүгедектер, əйелдер, кəмелетке  толмағандар).  Мекемелердегі 
жəне ұйымдардағы орындалғаны үшін еңбекті қорғау мен техника 
қауіпсіздігін оқытуды ұйымдастыру;  өндірістегі медициналық денсаулық 
сақтау; залалды өтеу; МПБ жұмыскерлерді сақтандыру; міндеттемелік 
əлеуметтік сақтандыру.  

еңбекті  қорғауды құқықтық реттеу үшін   құқықтық құжаттамаларды  
ресімдеу кезінде санаттарды жəне заңды түсініктерді  жедел түрде қолдана 
білу. 

Мемлекет жəне 
құқық теориясы, 
Қазақстан 
Республикасының 
құқықтық саясаты

Магистратура 
пəндері

А Қазақстан 
Республикасының 
əкімшілік құқығы 

Пəнді оқыту мақсаттары:   мемлекеттік қызметтің негізгі теориялық 
аспектілерін оқып үйренуде жəне сəйкес келетін заңнаманы талдауды 
қарасытыру.   
Пəнді оқытудың міндеттері:  əкімшілік-саяси қызметпен, əлеуметтік-
мəдени құрылыспен, əкімшілік-құқықтық реттеушілік  
шаруашылықты басқаратын,  сонымен қатар  басқару органдарының  
құқық қорғау бағытындағы органдарымен  жалпы, салалық жəне 
арнайы  құзыретінің   ерекшеліктерін ұйымдастыруды  зерттеу.

Пəннің қысқаша мазмұны:   Əкімшілік-құқықтық нормалардың ұғымы 
жəне оның ерекшеліктері. Əкімшілік-құқықтық нормалардың түрлері. 
Əкімшілік-құқықтық нормаларды жүзеге асыру. Əкімшілік құқықтың 
қайнар  көздері. Əкімшілік-құқықтықтағы заңды фактілер. Əкімшілік-
құқықтық қатынастардың түрлері.  Заңдылық, тəртіп, орындылығы. 
Əкімшілік-құқықтық түсінік жүйесі мен əдістерін қамтамасыз ету, 
заңдылық пен тəртіпті басқару. Бақылау органдары. Əкімшілік қадағалау. 
Сот билігі органдары мен басқарудағы заңдылық.  

мəн-жайларда  жəне мүмкін болған  тергеу жағдайларын,  бар мəлімет 
бойынша алдын-ала байқау жəне сипаттай білу;  əкімшілік құқық 
теориялық білімдерін дұрыс қолдануға ,əкімшілік жəне құқықтық 
жағдайлармен еркін жұмыс істейді тұжырымдамалар,  оларды заң 
шығарушы жəне құқық қорғау органдарында нақты пайдалану тəжірибе; 
оларды заң шығарушы жəне құқық қорғау органдарында нақты тəжірибеде 
пайдалану білу; əкімшілік құқықбұзушылық жағдайында іс жүргізудің сот 
жəне əкімшілік практикасын талдауін білу.

Қазақстан 
Республикасының 
конституциялық 
құқығы

Қазақстан 
Республикасының 
еңбек құқығы,                  
Қазақстан 
Республикасының 
қаржы құқығы,    
Халықаралық сауда 
құқығы

Б  Мемлекеттік 
қызмет жəне 
басқару 

Пəнді оқыту мақсаттары:   пəннің ғылыми-теориялық негізін кəсіби 
түсіну, нақты осы пəннің құқықтық негіздерін, оның пайда болуын, 
қызметін оқып үйрену. 
Пəнді оқытудың міндеттері:    басқару қатынастарының субъектілері 
ретінде мемлекеттік қызметшілердің рөлін дұрыс түсіне білуді, 
мемлекеттік қызметтің  маңызын жəне оның ерекшеліктерін басқа 
түрлі қызметтерден айырмашылығын оқып үйрену.  Мемлекеттік 
қызмет қатынастарының тоқтатылуын жəне пайда болу тəртібі мен 
жағдайларын, мемлекеттік қызметішлердің қазіргі таңдағы түсінігін 
жəне оның құқықтық жағдайын оқырп үйрену. 

Пəннің қысқаша мазмұны:   Мемлекеттік қызметтің түсінігі, қағидалары,   
мемлекеттік қызметтің ғылыми-зерттеу мəселелерін əдіснамасы. 
Мемлекеттік қызметшілердің құқықтық жағдайы. Мемлекеттік қызметке 
тұру құқығы; лауазымдарға тағайындау тəсілдері мен тəртібі.  Мемлекеттік 
қызметтен өту:   мемлекеттік қызметшілердің құзыреті, біліктілігін арттыру  
жəне қызметтік мансап,  мемлекеттік қызметшілерді құқықтық дайындау 
жəне аттестациялау, адал еңбегі үшін көтермелеу,   мемлекеттік 
қызметкерлердің жауапкершілігі. Мемлекеттік қызметті тоқтату:   
мемлекеттік қызметтің тоқтату тəртібі жəне негіздердің жіктелуі, заңсыз 
жұмыстан босатылудың сотпен қорғалуы. 

 психологиялық тəсілдер арқылы сұхбаттасу жəне жауап алуды жүргізуді 
меңгере білу; маңызды ақпарат пен жəне маңызды мəлеметтермен  
қамтылған  адамдармен жəне ұйымдармен байланыс орнату білу;  қоғамнің 
пікірлерің  зерттеу əдістерін жүргізу жəне қолдана білу; Ашық сөйлеу 
əдістерін жəне əдістерін еркін меңгере білу.

Мемлекет жəне 
құқық теориясы, 
Қазақстан 
Республикасының 
конституциялық 
құқығы, 
Міндеттемелік 
құқық

Мемлекеттік 
басқарудың 
теориясы

В Шетелдердің 
жəне Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық 
атқару  құқығы

 Пəнді оқыту мақсаттары:  қылмыстық-атқару саласында  тəжірибелік 
қызметте дағдыларын қалыптастыруда, жазаны атқару процесінде  
туындайтын  қоғамдық қатынастарды реттейтін    құқықтық 
нормаларды   зерттеу.
Пəнді оқытудың міндеттері:   Түзеу құралдарын қолданумен, 
сотталғандардың құқықтық жағдайының азаматтардың жүйесінің 
мекемелері мен жазаны орындайтын органдарда  Қазақстан 
Республикасының  қылмыстық–атқару саясатын негізгі ережелерін 
зерттеу.            

Пəннің қысқаша мазмұны:  Қылмыстық-атқару құқығының  түсінігі, пəні 
жəне курс жүйесі, қылмыстық-атқару заңнамасы; қылмыстық-атқару құқық 
қатынастары; қылмыстық-атқару құқығы қағидалары; қылмыстық-атқару 
заңнамасының даму тарихы;  бас бостандығынан айыру түріндегі 
қылмыстық жазалауды орындайтын органдар мен мекемелер жүйесі;  басқа 
да жазалау түрлерін атқаратын мекемелер мен органдары.

жазаны атқарушы  органдары мен мекемелерінің  жүйесін білу;   құқық 
қолдану қызметін білу;  қылмыстық-атқарушылық заңнамасын білу; 
оқытылатын құқық саласындағы ұғымдық  аппаратын білу.                                                                        

Қазақстан 
Республикасының 
конституциялық 
құқығы

Меншік құқығы мен 
өзге де заттық 
құқықтарды қорғау 
құқықтық реттеу 
практикалық 
аспектілері, Сот 
психиатриясы

А Банктік  құқық Пəнді оқыту мақсаттары:   белгілі бір білім жүйесін құрайтын банк 
құқығының теориялық негізін оқыту, банк заңдылықтарының 
құқықтық қағидалары мен нормаларын оқыту. 
Пəнді оқытудың міндеттері:   банктік  құқықтық қатынастарды реттеу 
жəне оның деңгейі мен құрылымын анықтайтын банк жүйесінің 
элементтерін зерттеу. 

Пəннің қысқаша мазмұны:  банкті басқару органдары. Банк 
акционерлерінің құқықтары мен олардың байланысы, жəне шешім шығару 
тəртібі. Банк пайдаланатын өз мүлкі мен алынған құралдарды мүліктік 
тəртібін құқықтық реттеу регламенті. Банк операцияларын жүргізудің 
тəртібін регламенттеу. Банк құқықтық қатынастарының субъектілерінің 
жауаптылығын регламенттеу. 

банк заңдылықтарының жəне банк тəжірибесінің даму үдерістерін анықтай 
білу. 

Қазақстан 
Республикасының 
қаржы құқығы

Магистратура 
пəндері

Б Корпоративтік 
құқық: тəжірибе 
жəне қолдану 
тəжірибесі 

Пəнді оқыту мақсаттары:   өзекті мəселелері корпоративтік құқықтың 
ғылымның өзекті мəселелерін зерттеу, корпоративтік заңнаманы жəне 
оның тəжірибесін қолдануды,   сондай-ақ  проблемаларды шешуде   
ықтимал жолдарын көрсете білу.
Пəнді оқытудың міндеттері корпорациялардың  қызметіне 
байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды  зерттеу,  құқықтық 
қатынастар субъектілерінің заңдық  мəртебесінің біліктілігі талдап 
анықтау,   корпорациялардың қызметін тоқтатуына  байланысты 
заңды іс-əрекеттердің   салдарын оқып үйрену. 

Пəннің қысқаша мазмұны:  Кəсіпкерлік құқықтың түсінігі корпоративтік 
құқық институты ретінде.  Қазақстан  корпорациялар мен корпоративтік 
құқығының тарихы.  Корпоративтік қызметтің қалыптасуы мен реттеуі.
Корпоративтік нормалар жəне олардың түрлері мен ұғымы.  Корпоративтік 
нормалардың жалпы белгілері.  Корпоративтік нормалардың ерекше 
белгілері.  Корпоративтік нормаларына сəйкес орталықтандырылған жəне 
шарттық нормалардың қатынасы. 

Соттағы акционерлердің құқықтарын (қатысушылардың) қорғаудағы 
қажетті  құжат пакеттерін құрастыра білу,  корпоративтік құқықтағы 
жауапкершілікке тартудың тəртібін білу керек.                                                   

Міндеттемелік 
құқық

Магистратура 
пəндері

В Меншік құқығы 
мен өзге де 
заттық 
құқықтарды  
құқықтық реттеу 
практикалық 
аспектілері

Пəнді оқыту мақсаттары:  азаматтық-құқықтық құралдарды 
тəжірибелік пайдалану жəне азаматтық құқықтық нормаларды талдау 
жасап оқып үйрену.
Пəнді оқытудың міндеттері:   барлық цивилистік құрал-саймандардың 
жəне спектрінің мүмкіндіктерін, негізгі азаматтық-құқықтық санаттар 
мен конструкциялар өндірісін студенттердің  зерттеп жəне игеруі. 

Пəннің қысқаша мазмұны:  Заттық құқықтарға ие болудың мəні, мазмұны; 
Заттық құқықтардың түсінігі, негізгі белгілері,   конституциялық-құқықтық 
негіздері, түрлері, объектілері мен субъектілері, меншік құқығы; 
мемлекеттік меншік құқығын; субъектілері мен объектілері, жеке меншік 
құқығы; сервитуттар; кепілдік құқықтық қатынастарды; меншік құқығының 
тоқтатылуы; меншік құқығының тоқтатылу негіздері.

Мүлікке билік шектеу жəне  меншік құқығын қорғаудағы сатып алу жəне 
тоқтату құқықтарына  сүйене отырып, ғылыми жəне тəжірибелік 
міндеттерді шеше білу. Меншік құқығының негізгі көзқарастарының  шығу 
тегін білу.

Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық атқару  
құқығы, Сыртқы 
экономикалық 
қызметті құқықтық 
жəне кедендік-
тарифтік реттеу, 
Шағын жəне орта 
бизнеске 

Магистратура 
пəндері
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А Қазақстан 
Республикасының 
нотариаты

Пəнді оқыту мақсаттары:  субъективті құқықтарды  қорғауда  
нотариалдық нысанды реттейтін,   құқық нормаларын маңызын 
түсіндіру,   нотариалдық органдармен тəжірибелік қолдануда  
ажырағысыз байланыс құқық нормаларын, нотариалды əрекеттерді  
жүзеге асыру тəртібін, шаруашылық жəне басқа да қатынастарды, 
азаматтық заңдылықты нығайтуда нотариаттың рөлін оқып білу. 
Пəнді оқытудың міндеттері:   нотариат туралы нормативтік құқықтық 
актілерді, қажетті құқықтың қайнар көздерін оқып үйрену. 

Пəннің қысқаша мазмұны:  Нотариаттың жəне ҚР əрекетінде олардың 
құқықтық-ұйымдастырушылық негіздерін қалыптастыру.  Нотариаттың 
түсінігі, оның маңызы, қызметі, қағидалары. ҚР нотариалдық қызметті 
құқықтық реттеу.   Нотариат саласындағы ҚР Əділет Министрлігінің 
құзыреттілігі.   Нотариалдық қызмет саласындағы Нотариалдық Палатаның 
құзыретілігі.  Нотариалдық қызметке құқығы бар тұлғалардың 
құзыреттілігі.  Нотариалды əрекеттерді жүзеге асыратын жалпы талаптар.  
Нотариалды əрекеттерді жүзеге асыратын негізгі талаптар.  Жылжымайтын 
мүлікті иеліктен айыруға байланысты шарттарды куəландаратын негізгі 
ережелер. Сенімхат, құрылтай құжаттары. Нотариат қызметтегі  мұрагерлік 
құқығы.  

құқықтық мазмұндағы жазбаша құжаттар құрастыру; 
нотариалдық істерде даулы мəселелер бойынша отбасы жəне азаматтық 
құқық нормаларын қолдана білу. 
ерекше құқықтық жағдайларда жəне  түрлі нұсқалардың шешімдерін 
əзірлей білу.

Мемлекет жəне 
құқық теориясы, 
Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық құқығы 
(Жалпы бөлім)

Мемлекеттік тілде 
құқықтық іс жүргізу

Б Заңды тұлғалар Пəнді оқыту мақсаттары:  көптеген заңдарды,  жəне ережелерді 
дəстүрлі түрде меңгеру,  заңға тəуелді нормативтік актілерді, 
мамандарды тəрбиелеуде сондай-ақ, құқыққолдану қызметінде орасан 
маңызы бар, көптеген құқықтық ақпараттарды меңгере білу.                      
Пəнді оқытудың міндеттері:  түрлі ұйымдастырушылық-құқықтық 
нысандағы азаматтық-құқықтық мəртебелерді реттейтін, (əрекет 
ететін жəне əрекетке жататын) негізгі қайнар көздерді оқып білу.

Пəннің қысқаша мазмұны:  Азаматтық құқықтағы субъектілер заңды 
тұлғалар ретінде. Заңды тұлғалардың белгілері мен түсінігі.  Заңды 
тұлғалардың əркетқабілеттілігі мен əрекетқабілетсіздігі.   Заңды 
тұлғалардың филиалдары мен өкілдері.  Заңды тұлғалардың пайда болу 
тəсілдері. Құрылтай құжаттар. Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу 
тəртібі. Заңды тұлғалардың қызметінің тоқтатылуы. Заңды тұлғаларды 
тарқату ережелері мен негіздері. Заңды тұлғаларды  қайта ұйымдастыру 
ережелері мен заңды тұлғалардың түрлері.
 

қазіргі таңдағы фактілерді талдай білу; кəсіпкерлік қатынастарды реттейтін 
Қазақстан заңнамасы негізгі  нормаларының мазмұнын талдай білу; заңды 
тұлғалардың қызметіндегі заңнамаларды сақтауды қамтамасыз ете білу. 

Мемлекет жəне 
құқық теориясы, 
Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық құқығы 
(Жалпы бөлім)

Мемлекеттік тілде іс 
жүргізу 
құжаттарының 
нысандары, 
Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық 
құқықтағы шарт

В Қазақстан 
Республикасында 
сот жəне сот 
төрелігі 

Пəнді оқыту мақсаттары:  нақты ұйымның құрылымы туралы, 
құқықтық жағдайын, құрамын, міндеттерін, қызметін,  соттың 
құзыретін  оқып үйрену. 
Пəнді оқытудың міндеттері:  сот төрелігі жүйесінің құрамын жəне 
оның қызметтік міндеттерін оқып үйрену. 

Пəннің қысқаша мазмұны:  Қолданыстағы заңнама бойынша Қазақстан 
Республикасының сот жүйесі.  Сот жүйесінің звеносы, сот  инстанциялары. 
Сот апелляциялық инстанциялары. Қадағалау тəртібіндегі қаралып жатқан 
сот инстанциялары. 

сот төрелігі саласында алынған теориялық білімін қолдана алуы; 
болашақ кəсіби қызметті жүзеге асыруда қажетті тəжірибелік дағдылар мен 
машықтарды қалыптастыру. 

Мемлекет жəне 
құқық теориясы, 
Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық құқығы 
(Жалпы бөлім)

Жедел-іздестіру 
қызметінің теориясы

А Қазақстан 
Республикасының 
отбасы құқығы 

Пəнді оқыту мақсаттары:   мүліктік жəне жеке  сипаттағы   қарым-
қатынастардағы отбасы-құқықтық нормалардың механинизмін  
реттеу,  қазіргі таңдағы отбасы құқығының маңызын түсіну. 
Пəнді оқытудың міндеттері:    ерлі-зайыптылардың, ата-аналардың, 
балалардың, қорғаншылар мен қамқоршылардың құқықтары мен 
міндеттерін зерттеу, тəртібі, құқықтық салдары, некені қию, некені 
бұзу, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған,  ата-ана құқықтарынан 
айыру,  балаларды орналастыру нысандары, бала асырап алу тəртібі 
мен шарттары,  , некеге тұру жəне оны жарамсыз деп танудың 
шарттары мен нысандарын білу.

Пəннің қысқаша мазмұны:  Отбасы құқығы түсінігі. Отбасы құқығы 
қағидалары. Бірлескен ортақ меншіктерінің түсінігі. Отбасы құқығының 
қызметі мен қағидалары. Отбасы құқығының қызметі жəне қағидалары мен 
əдістері, пəні. Неке түсінігі жəне оған тұру жағдайлары. Ата-аналардың 
міндеттері мен кəмелетке толмаған балалардың құқығы. 

заң мамандығы бойынша жұмыс жасау барысында  отбасылық құқық 
нормаларын  қолдана білу,  отбасылық құқығының келешегін жəне негізгі 
бағыттарын одан əрі дамытуда, 
соттардың, прокуратура, қамқоршылық жəне қорғаншылық органдарымен 
отбасылық заңнаманы тəжірибеде қолдана білу. 

Құқық негіздері 
мектеп курсынан  

Мемлекеттік тілде 
құқықтық іс жүргізу

Б Мүлік мəмілелері Пəнді оқыту мақсаттары:   Қазақстан Республикасында тұрғын үй 
қатынастарын реттейтін, тұрғын үй құқығы жəне тұрғын үй 
заңнамаларының  теориялық мəселелерін   білу.    
Пəнді оқытудың міндеттері:  жылжымайтын мүлік нысаны болып 
табылатын, азаматтық-құқықтық шарттарды құрастыру дағдыларын 
меңгеру. 

Пəннің қысқаша мазмұны:   Жылжымайтын мүлік азаматтық құқықтық 
қатынастардың объектісі ретінде.  Жылжымайтын мүліктің заңды белгілері 
мен түсінігі. Жылжымайтын мүліктің ерекше түрлерінің құқықтық режимі. 
Жылжымайтын мүлікке құқықтың мемлекеттік тіркеу мен олармен 
мəмілеге отыру. Жылжымайтын мүлікке құқықтың мемлекеттік тіркеу 
тəртібі мен негізі. Жылжымайтын мүлікті пайдаланғанда беру туралы 
мəмілелері (шарттар).

нақты өмірлік жағдайларда заңнамалық нормаларды қолдану жəне  
нормативтік актілердің  мағынасын түсіне білу; отандық жəне халықаралық 
саудадағы жылжымайтын мүлікпен мəмілелерді ресімдейтін келісімдерді 
жасауын білу;  жылжымайтын мүлікпен байланысты құқықтық 
қатынастарды реттейтін заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілерді 
қолдануға қабілетің білу.

Құқық негіздері 
мектеп курсынан  

Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық 
құқықтағы шарт

В Шет елдерде 
қылмыстық 
жазалаудын 
орындалу 
теориясы мен 
тəжірибесі

Пəнді оқыту мақсаттары:  студенттерге қылмыстық-атқарушы құқық 
бойынша терең білім беру                                                Пəнді 
оқытудың міндеттері:  оларды аталған құқық саласының теориялық 
ережелерімен таныстыру, шет елдердегі қылмыстық-атқарушы 
заңнамаларды толығымен сипаттау,и қылмыстық жазаның кез-келген 
түрін орындау жəне өтеу тəртібі мен шарттарын құқықтық реттеу 
сұрақтары бойынша  білім алу. 
. 

Пəннің қысқаша мазмұны: шет елдердегі қылмыстық-атқарушы құқық 
түсінігі, пəннің мəні мен жүйесі. Жазаны орындайтын жəне олардың 
қызметіне негізгі бақылауды жүзеге асыратын мекемелер мен органдар 
жүйесінің сипаттамасы. Шет елдерде қылмыстық жазаны орындау. 
Жазаланғандармен қатынас жасау туралы халықаралық акті. 

қазіргі таңдағы фактілерді талдай білу; кəсіпкерлік қатынастарды реттейтін 
Қазақстан заңнамасы негізгі  нормаларының мазмұнын талдай білу; заңды 
тұлғалардың қызметіндегі заңнамаларды сақтауды қамтамасыз ете білу. 

Құқық негіздері 
мектеп курсынан  

Халықаралық 
құқықтығы 
қағидалар жүйесі

А Қазақстан 
Республикасының 
экологиялық 
құқығы 

Пəнді оқыту мақсаттары:  экологиялық қарым қатынастардың 
мазмұнын аша білу, табиғи ресурстардың ерекше категорияларының 
құқықтың режимінің айырмашылығы жəне экология құқығының 
нормаларының қолдану тəжірибесі.  
Пəнді оқытудың міндеттері:   экологиялық құқықтың (табиғи 
ресурстардың) негіздерін оқып үйренуде қорытындылау бойынша, 
сондай-ақ  сол қорытынды шешімдердің нəтижелері сияқты табиғат 
ресурстары құқығының мəселелерін оқып үйрену.  

Пəннің қысқаша мазмұны:   Мемлекет жəне қоғам өмірінде  экологиялық 
құқықтың ұғымы жəне рөлі.  Экологиялық құқықтық қатынастар, олардың 
қатысушылары мен объектілері. Экологиялық құқық бұзушылық  түсінігі 
жəне оның түрлері. Қоршаған ортаны қорғау жəне  мемлекеттік реттеу 
функциялары мен табиғатты қорғауды басқару, түсінігі, принциптері, 
нысандары мен əдістері.  Экологиялық мониторингтың қызметі,  
міндеттері, құрылымы мен түсінігі.  Экологиялық құқық бұзушылықтар  
үшін құқықтық жауапкершілік.    

табиғатты пайдалануда қорғауды жүзеге асыру ерекшеліктері мен 
заңнамалық негіздерін зерттей білу;   
-Қазақстан Республикасының нарық қатынастар жағдайындағы 
экологиялық құқықтың реформаларының құқықтық жағдайын білу.   

Қазақстан 
Республикасының 
əкімшілік құқығы

Қазақстан 
Республикасының 
салық құқығы
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Б Патенттік құқық Пəнді оқыту мақсаттары:  зияткерлік меншік объектілерінің заңдылық 
табиғатын оқып білу, зияткерлік меншік саласындағы құқық қорғау 
мен жүзеге асырумен байланысты қатынастарды реттейтін,  олардың 
авторларын жəне патентке ие болушыларды, нормативтік құқықтық 
актілерді зерттеу. 
Пəнді оқытудың міндеттері:   зияткерлік меншік объектілерінің 
заңдылық табиғатын оқып білу, зияткерлік меншік саласындағы 
құқық қорғау мен жүзеге асырумен байланысты қатынастарды 
реттейтін,  олардың авторларын жəне патентке ие болушыларды, 
нормативтік құқықтық актілерді оқып білу.

Пəннің қысқаша мазмұны:  Патенттік құқықтың түсінігі. Патенттік 
құқықтың объектілері. Патенттік құқықтың субъектілері.  Авторлардың 
жеке мүліктік емес құқықтары. Патенттік құқықтың объкетілеріне ерекше 
құқықтар. Басқа тұлғаға  ерекше құқықты беру. Қорғау құжаты, оның 
түрлері мен əрекет ету мерзімі.  Қорғау құжатын алу тəртібі.  Патенттік 
құқықтарды қорғау əдісі. Патенттік құқықтың ерекше объектілеріне 
патенттік құқықтың ерекшелігі  (өнеркəсіп меншіктерінің объектілері, 
селекциялық  қолжетімділік, интегралды микросхемалардың топологиясы, 
азаматтық айналымның қатысушыларын, тауарларды, қызметті) .

зияткерлік меншік құқығы түрлі объектілерін заңды табиғатын білу, оның 
авторларының ақпаратты, құқықтары жəне міндеттері туралы,    меңгергені, 
ғылыми зерттеу жүргізу білу жəне пайда болған өзгерістерге жəне 
генерацияның жаңа саналарын, түрлі құқықтық құжаттарды əзірлеу 
барысында, бейімделу қабілетін меңгеру. 

Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық құқығы 
(Жалпы бөлім), 
Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық құқығы 
(Ерекше бөлім)

Шетелдердегі жəне 
Қазақстан 
Республикасындағы 
коммерциялық 
қызметті құқықтық 
реттеу

В Сот психиатриясы Пəнді оқыту мақсаттары: сот-психиатриялық сараптамасын 
жүргізудің  мəнін зерттеу жəне оларды  жедел, тергеу жəне сот 
тəжірибесінде қолдану.  
Пəнді оқытудың міндеттері:  жедел, тергеу жəне сот тəжірибесіне  
келешекте сот-психиатриялық сараптамасын жүргізудің негіздерін 
ендіруді зерттеу;  болжау қабілетін дамыту жəне ықтимал тергеу 
жағдайлар мен мəн-жайларды сипаттай білу.

Пəннің қысқаша мазмұны: Психиатрия жəне сот психиатриясының түсінігі. 
Сот психиатриясының мəні мен функциялары; сот психиатриясының 
қағидалары мен  əдістері. Сот психиатрия жəне соттық - психиатриялық 
сараптама; сот психиатриясының криминалистикамен байланысы,  сот-
психиатриялық сараптамасын жүргізудің негіздері жəне оларды жедел, 
тергеу жəне сот тəжірибесінде қолдану.  Сот психиатриясының объектілері 
мен субъектілері, сот-психиатриясының өндірісі жəне  ұйымдастыру  
тəртібі.

жедел, тергеу жəне сот тəжірибесіне  келешекте сот-психиатриялық 
сараптамасын жүргізуде жəне талдауда   қажетті ақпаратты өңдеп, ала білу.         

Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық атқару  
құқығы

Сот сараптамасы

А Қазақстан 
Республикасының 
жер құқығы  

Пəнді оқыту мақсаттары:  жер құқығының негізгі теориялық 
ережелерін  оқып үйрену, нарықтық экономиканы қалыптастыруда 
жер заңнамасының маңызын ашу, Қазақстан Республикасының жер 
қорының категорияларының құрамы мен құқықтық режимін оқып 
үйрену, түрлі жағдайлардағы жер қатынастарына құқықтық 
нормаларды дұрыс қолдану дағдыларын қалыптастыру. 
Пəнді оқытудың міндеттері:   жер заңнамасының негіздерін оқып 
үйрену, жер заңнамасы нормаларын қолдануда тəжірибелік 
дағдыларды меңгеру.  

Пəннің қысқаша мазмұны:   Жер құқығының түсінігі, пəні жəне жүйесі.  ҚР 
жер заңнамасының міндеттері, мақсаттары, қағидалары.  Жер құқығының 
қайнар көздері.  ҚР жер қатынастарын құқықтық реттеудің тарихы. Жерді 
ұтымды пайдалану жəне жерді қорғауды мемлекеттік бақылау. Жерді 
пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын    
органдар мен лауазымды тұлғалар. Жерді пайдалану мен қорғауға 
мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратынжФункцияларды жүзеге асыратын 
органдардың қызметі.  Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын 
лауазымды тұлғалардың құқықтары мен міндеттері.    

жер құқығы субъектілерінің міндеттері мен құқықтары туралы заңнаманы 
қолдану мəселелері бойынша көзқарастарды сауатты, қисынды түрде 
көрсете білу;  жер пайдалану саласында құқықтық мəселелерді шешу жəне 
талдау жасау; меншік иелерінің, жер учаскелерін жалға берушілер мен  
пайдаланушылардың құқықтық мəртебесін реттейтін құрылтай құжаттарын 
білу.  жер құқығы саласындағы əкімшілік жəне қылмыстық құқық 
нормаларының  бұзуы анықталғанда іс жүргізу құжаттарын құрастыру жəне 
қолдана алу. 

Қазақстан 
Республикасының 
конституциялық 
құқығы

Халықаралық жеке 
құқығы

Б Жер жəне 
экологиялық 
заңнамада құқық 
қолдану 
тəжірибесі 

Пəнді оқыту мақсаттары:   қолданыстағы экологиялық жəне жер 
заңнамаларын меңгерген жəне оны тəжірибеде қолданылуын, өкілдік 
жəне атқарушы органдардың, құқық қорғау органдары 
қызметкерлерінің қызметінің құқықтық негізін,  сондай-ақ 
мемлекеттік жəне мемлекеттік емес құрылымдардың экологиялық 
жəне жер құқығының құқықтық нормаларын   оқып үйрену. 
Пəнді оқытудың міндеттері:  экологиялық жəне жер заңнамаларын, 
олардың жүзеге асырылу тетігін  білу. 

Пəннің қысқаша мазмұны:  Экологиялық жəне жер құқығының негіздері. 
Экологиялық құқықтың  түсінігі мен пəні.  Қоршаған ортаны  қорғау 
туралы заңнама.  Қазақстан Республикасының жер заңдары. Жер қойнауы 
туралы заңнама. Қазақстан Республикасының орман заңдары.  Адамның 
экологиялық-құқықтық мəртебесі.  Табиғи ресурстарға меншік құқығы. 
Табиғатты пайдалану құқығы.  Қоршаған ортаны қорғау мен табиғат 
пайдалануды басқару жəне құқықтық негіздері. Қоршаған ортаны қорғау 
мен табиғат пайдалануды  ақпараттық қамтамасыз етудің құқықтық  
негіздері.Табиғат ресурстарының құқықтық режимінің ерекшеліктері.

экологиялық жəне жер заңнамаларының категорияларын жəне заңды 
ұғымын қолдана алуы; алынған білімдерін болашақта  қызмет 
тəжірибесінде қолдана білу;  болашақ іс-əрекетте практикалық істерді шешу 
кезінде жер теориясы мен экологиялық құқық туралы білімдерін қолдануін  
білу.

Қазақстан 
Республикасының 
конституциялық 
құқығы

Қазақстан 
Республикасында 
бəсекелестік 
саясатты құқықтық 
реттеу

В Сот 
медицинасының 
негіздері 

Пəнді оқыту мақсаттары:  Сот-медициналық жəне сот-психиатриялық 
сараптамлардың өндірісінде, сот медицина жəне сот психиатриясы 
саласында құқықтық негіздерін оқып үйрену. 
Пəнді оқытудың міндеттері:  сот-медицина жəне психиатрия 
саласында жеке медицина ғылымының əдіснамасын, жалпы 
теориясын, олардың заңды тəжірибеде қолданылуын оқып үйрену.   

Пəннің қысқаша мазмұны:  Сот медицинасының пəні, мақсаты мен 
міндеттері . Зерттеудің əдістері мен  объектілері. Заң тəжірибесінде сот 
медицинасының   мəні, рөлі жəне  орны.  Біздің елімізде сот-медициналық 
сараптама қызметін ұйымдастыру.   Сот медицина сараптамасын 
ұйымдастыру жəне тағайындау тəртібі  (СМС). Сот медицина 
сарапшыларының құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі.  
Сарапшылардың қарсылық білдіруі. Сот медицина сараптамасының 
түрлері:  бастапқы, қосымша, қайталама, комиссиялық, кешенді. Алдын-ала 
тергеудегі  жəне анықтау кезіндегі сараптама.  Сот отырысындағы 
сараптама.  Сот медицина құжаттамасы.

сот медицина сараптамасының хаттамаларын толтыру, сот медицина 
сараптамасын жүргізу тəртібін меңгеру; сот-сараптамалық зерттеулер 
нəтижесінде алынған нақты деректерді іс жүзінде қолдануін  білу;  сот 
медицинасы саласындағы тəжірибелік қызметтегі зерттеулердің 
нəтижелерін іске асыру дағдыларына ие болуы.   

Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық құқығы 
(Жалпы бөлім), 
Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық құқығы 
(Ерекше бөлім)

Криминология, сот 
сараптамасы

А Қазақстан 
Республикасының 
қаржы құқығы 

Пəнді оқыту мақсаттары:  Қазақстан Республикасындағы көпшілік 
ақшалай қаражаттарды жұмсау бойынша қызметті жəне қаржылық 
қатынастарды оқып үйрену. 
Пəнді оқытудың міндеттері:  қаржылық құқықтық қатынастарды 
құқықтық реттеудің түсінігін,  қаржылық құқықтық қатынастардың 
құқықтық табиғатын, қаржы органдарының негізгі қызметі мен 
мəртебесін оқып үйрену. 

Пəннің қысқаша мазмұны:   Мемлекеттің қаржылық қызметі, ұғымы, 
қаржылық құқықтың жүйесі мен пəні.  Қаржылық қызмет жəне қаржының 
мəні.   Мемлекеттік қаржының ұғымы жəне қызметі. Қаржы жүйесінің 
ұғымы жəне оның құрылымы.Мемлекеттің  қаржылық қызметінің əдісі.   
Бюджеттік бақылау  жəне бюджет саласындағы басқару, бюджеттік қызмет. 

жалпы бөлімнің теориялық ережелерін, оның ерекше бөлімінің негізгі 
құқықтық инситуттарын оқып білу; тəжірибелік қызметте теориялық 
білімдерін қолдана алуы, қаржы-құқықтық заңнамаға  талдау жасау.  

Құқық негіздері 
мектеп курсынан  

Банктік құқық

Б Міндеттемелік 
құқық  

Пəнді оқыту мақсаттары:   міндеттемелерді орындау мен түрлері,  
міндеттемелік құқықты реттеудің  пəнін  зерделеу
Пəнді оқытудың міндеттері:   Студенттерді негізгі отьбасы 
құқығымен, отбасы құқыққатнастарының мазмұнымен,  некеге тұру 
жағдайларымен, некеге тұрудың негізгі шектерімен таныстыру.  

Пəнің қысқаша мазмұны:  Міндеттеменің ұғымы.  Міндеттемелік 
құқығымен реттелетін қатынастар. Міндеттемелік құқықтық қатынастар.  
Міндеттемелердің жүйесі. Міндеттемелердің жүйесінің мəні, түсінігі. 
Міндеттемелер түрлері. 
Міндеттемелердің тобы.  Міндеттемелердің кіші түрлері мен нысандары. 
Міндеттемелерді жіктеудің  мəселелері.  Міндеттемелердің пайда болуының 
негізі.   Шарттар.

азаматтық-құқықтықтағы даулы жағдайларда   өзбеітнше шешім қабылдау; 
міндеттемелік құқықтың ғылыми зерттеу мəселелерінің əдістемесін 
меңгеру;  міндеттемелік құқық саласында  білу,  тұжырымдауда 
дискуссиялық мəселелерді  шығармашылық  дағдыларға ие болу.

Мемлекеттік қызмет 
жəне басқару

Корпоративтік 
құқық: тəжірибе 
жəне қолдану 
тəжірибесі 
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В Сыртқы 
экономикалық 
қызметті 
құқықтық 
кедендік-тарифтік 
реттеу 

Пəнді оқыту мақсаттары:  Қазақстан Республикасының  кеден ісі 
саласындағы СЭҚ реттеуде жəне халықаарлық-құқықтық 
ынтымақтастыққа қатысуын оқып үйрену.  
Пəнді оқытудың міндеттері:  Қазақстан Республикасының сыртқы 
экономикалық қызметінің басты мəселелері, сыртқы экономикалық 
қызметтің жүзеге асырылу əдістері мен негізгі нысандары, 
қағидаларын,  мемлекеттің негізгі органдары туралы  білім алу.  

Пəннің қысқаша мазмұны:  СЭҚ мемлекеттік реттеу; СЭҚ құқықтық 
реттеудің қайнар көздері;  СЭҚ режимі; СЭҚ  лицензиялау жəне квоталау; 
сыртқы экономикалық мəмілелер түрлерін жəне жасасу ерекшеліктері;   
сыртқы экономикалық мəмілелердің субъектілері; СЭҚ  тарифтік жəне 
тарифтік емес реттеуі;  халықаралық мəмілелерді орындау;  СЭҚ 
ережелерін бұзғаны үшін жауапкершілік; сыртқы экономикалық дауларды 
шешу; үйлесімдірілген жүйені қолданудың негізгі ережелері.    БҰҰ  
ірілендірілген экономикалық топтамалары бойынша жіктеуші;  тауар 
бағыты жəне қосалқы бағыты, сандық кодтары;  кодтарды жазу 
ерекшеліктері; ТМД СЭҚТН; тауарларды декларациялаудың негізгі 
ережелері.                          

сыртқы экономикалық қызметінің катеогриялары мен түсініктерін еркін 
пайдалана алуы; сыртқы экономикалық қызметінің құқықтық казус 
бойынша өз көзқараастарын дəл, қонымды, сауатты түрде,  көрсете алу.

Құқық негіздері 
мектеп курсынан  

Меншік құқығы мен 
өзге де заттық 
құқықтарды  
құқықтық реттеу 
практикалық 
аспектілері

А Қазақстан 
Республикасының 
салық құқығы 

Пəнді оқыту мақсаттары:  салық құқығы ғылымының əдіснамасының 
ерекшеліктерін, салық туралы білім жүйесі, қаржы-құқықтық 
категориясы ретінде, салық міндеттемесі көпшілік-құқықтық 
міндеттемесі ретінде мемлекеттің салық қызметі жəне салық құқығын 
оқып үйрену.
Пəнді оқытудың міндеттері:  салықсалудың құқықтық жəне теориялық  
негізін, салық міндеттемелерінің мазмұны көпшілік-құқықтық 
категория ретінде мемлекеттің салық қызметін, салық заңнамасын 
қолдану бойынша дағдыларды дамытуды  оқып үйрену.  Қаржы-
құқықтық қызметті бағалай алу жəне  салық құқығының 
жүйелендірілген білімін алу. 

Пəннің қысқаша мазмұны:   Қазіргі заманғы мемлекет өміріндегі салықтың 
түсінігі мен рөлі. Салықтардың пайда болу жағдайлары мен салықтардың 
болуы. Салықтардың қызметі.  Қоғамдық өмірдегі салықтардың əлеуметтік-
экономикалық рөлі.  Мемлекеттің салықсалуы жəне салық қызметі. Салық 
қызметінің əдістері.  Салықсалудың ұғымы жəне  əдістері. Салық 
төлеушілер. Салық міндеттемесі.  Салық төлеушілердің мəртебесін 
айқындау.  Салық төлеушілердің түрлері.  Салық агентінің мəртебесі. 
Салық міндеттемесінің ерекшеліктері мен түсінігі. Салық міндеттемесінің 
құрамы. Салық міндеттемесінің орындалуы. Салық міндеттемесінің 
тоқтатылу негіздері.    

салық салудың  теориялық жəне құқықтық негіздерін білу;  тəжірибелік  
қызметте теориялық білімін  нормативтік актілерді талдау арқылы қолдана 
алу.

Авторлық құқық, 
Қазақстан 
Республикасының 
экологиялық құқығы

Магистратура 
пəндері

Б Шетелдердің 
жəне Қазақстан 
Республикасының 
экологиялық 
құқығы 

Пəнді оқыту мақсаттары:  экологиялық құқықтың қызметі мен дамуы, 
пайда болу негіздерін оқып үйрену, пəннің ғылыми-теориялық негізін 
кəсіби түрде түсінігін дамыта түсу. 
Пəнді оқытудың міндеттері:  экологиялық құқық терминдері мен 
құқықтық түсінігі туралы мəліметтерді жəне қажетті білімдерді оқып 
үйрену. экологиялық құқықтық қатынастарды мемлекеттік реттеудің 
құқықтық негіздері туралы, тəжірибелік жұмыста жəне студенттерді 
келешекте ғылыми-теориялық қызметінде осы пəнді оқып үйренуде 
алған білімдерін қолдана отырып дағдыларды қалыптастыру.  

Пəннің қысқаша мазмұны:  Қазақстан Республикасының  жəне шет 
елдердің экологиялық құқығы, түсінігі, пəні, міндеттері; қоғам мен 
табиғаттың  өзара əрекеттестігіндегі  ғылыми-əдіснамалық негізі; 
объектілері  мен қоғам мен табиғаттың  өзара əрекеттестігіндегі құқықтық 
реттеудің қайнар көздері;  табиғат объектілеріне  меншік құқығы; табиғатты 
пайдалану құқығы;  қоршаған табиғи ортаны қорғаудың құқықтық 
механизмі; ерекше қорғалатын табиғи объектілері мен оларды 
пайдаланудың құқықтық режимі; жекелеген табиғи объектілерді;  
экологиялық бақылаудың ұйымдық-құқықтық нысандары; Қазақстан 
Республикасындағы жəне шетелдердегі экологиялық заңнаманы  бұзғаны 
үшін заңды жауаптылық.

болашақ кəсіби қызметінде алынған дағдылармен құқықтық нормаларды 
қолдана білу; экологиялық төлемдер мен төлемдерді есептеу жəне жинау 
тəртібін құрастыра білу; қоршаған ортаны халықаралық-құқықтық қорғау 
сипаттамаларын білу.

Мемлекет жəне 
құқық теориясы

Магистратура 
пəндері

В Қазақстан 
Республикасының 
кеден құқығы 

Пəнді оқыту мақсаттары:  кеден заңнамасының құқықтық 
нормаларын оқып үйрену.  
Пəнді оқытудың міндеттері:  теориялық жəне тəжірибелік 
материалдарды оқып үйрену, кеден құқықтық қатынастардың 
құқықтық табиғатын, кеден органдарының мəртебесін жəне негізгі 
қызметін, кеден ісінің  нормативтік құқықтық актілерін,  кеден ісін 
құқықтық реттелуін  ұғыну.

Пəннің қысқаша мазмұны:  Кеден құқығының пəні жəне жүйесі, кедендік 
құқығының қайнар көздері;  кеден құқығының басқа құқық салаларымен 
арақатынасы; кеден құқығының  субъектілері;  кеден органдарының 
қызметінің нысандары; кедендік ресімдеуді құқықтық реттеу, бақылау; 
кеден құқығындағы жауапкершілік; кедендік органдар анықтау органдары 
ретінде. 

кеден қызметінің экономиакалық жағынан кедендік органдарының 
құрылымын білу, белсенді оқытудың əдістеріне қатысудан алған білімдерін 
қолдана алуы.  

Мемлекет жəне 
құқық теориясы

Магистратура 
пəндері

А Халықаралық 
сауда құқығы 

Пəнді оқыту мақсаттары:  халықаралық сауда құқығын қолдану 
негізінде заманауи халықаралық ұйымдардың қызметінің тетігін оқып 
үйрену. 
Пəнді оқытудың міндеттері:   халықаралық сауда құқығы 
саласындағы білім жүйесін оқып үйрену,  экономикалық реформа 
саласындағы мемлекеттің саясатын түсіндіру,  халықаралық сауда 
құқығының  дамуын жəне қалыптасуын оқып үйрену. 

Пəннің қысқаша мазмұны:  Халықаралық ұйымдардың түсінігі мен 
жіктелуі. Халықаралық ұйымдар мемлекеттің ынтымақтастық нысаны 
ретінде. Халықаралық ұйымдардың құқықтық табиғаты. Халықаралық 
ұйымдардың қызметі.  Халықаралық ұйымдардың қатысуымен 
халықаралық шарттар.  Халықаралық ұйымдардың дипломатиялық құқығы. 
Əмбебап жəне аймақтық халықаралық ұйымдар.               

халықаралық сауда құқығының теориялары қорытындылары мен негізгі 
тұжырымдарын,  сыртқы сауда қатынастарының мəнін білу; өзбетінше 
сипаттама жасап, халықаралық сауда құқығы қатынастарының мəнін 
бағалай білу; барлық мемлекеттік-құқықтық мəселелерді ұғынуға 
шығармашылық тұрғыдан қарау; халықаралық сауда құқығының 
теориясының негізгі ережелері туралы  бастапқы түсініктерді бере алу.      

Қазақстан 
Республикасының 
əкімшілік құқығы

Халықаралық 
көпшілік құқығы, 
Халықаралық жеке 
құқығы

Б Қазақстан 
Республикасының 
кəсіпкерлік 
құқықы

Пəнді оқыту мақсаттары:  кəсіпкерлік құқықтың қызметін жəне 
дамуын, пайда болу себептерін оқып үйрену,  пəннің ғылыми-
теориялық негіздерін кəсіби ұғыну. 
Пəнді оқытудың міндеттері:  кəсіпкерлік саласындағы заңнаманы, 
кəсіпкерлік құқыққатынастары субъектілерінің құқықтық жағдайын, 
кəспікерліктің нысандарын, құқыққабілеттілігін жəне заңды 
тұлғалардың түрлерін, келісім шарттарға тұру жəне мəмілелерді 
құруды оқып үйрену. 

Пəннің қысқаша мазмұны:  Кəсіпкерлік құқықтың түсінігі, пəні, əдісі, 
қайнар көздері.  Кəсіпкерлік құқықтың қалыптасуы жəне даму тарихы. 
кəсіпкерлік құқық. Кəсіпкерлік құқықтың  түсінігі жəне оның құқық 
жүйесіндегі орны. Кəсіпкерлік құқықтың пəні жəне əдісі.  Кəсіпкерлік 
құқықтың белгілері мен заңдық анықтамасы. Кəсіпкерлік құқықтың 
қағидалары. Кəсіпкерлік құқықтың қайнар көздері. Бəсекелестік ұғымы 
жəне монополистік қызмет. Монополияға қарсы заңдар. Монополияға 
қарсы органдардың өкіленттілігі.                   

Кəсіпкерлік қызметті реттейтін, қолданыстағы құқықтық құжаттармен 
жұмыс жасай білу; 
тəжірибелік қызметте  теориялық білімін қолдана білу.   

Мемлекет жəне 
құқық теориясы

Шетелдердегі жəне 
Қазақстан 
Республикасындағы 
коммерциялық 
қызметті құқықтық 
реттеу,                                
Қазақстан 
Республикасында 
бəсекелестік 
саясатты құқықтық В Халықаралық 

құқықтығы 
қағидалар жүйесі

Пəнді оқыту мақсаттары:    қылмыстық іс жүргізу қағидаларын, 
олардың пайда болуын, дамуын жəне қызмет етуін оқып үйрену,  
пəннің ғылыми теориялық негіздерін кəсіби түсінудің қағидаларын 
оқып үйрену.      
Пəнді оқытудың міндеттері:   қылмыстық-іс жүргізу заңнаманы жəне 
оны жүзеге асыру тетігін оқып үйрену.

Пəннің қысқаша мазмұны:  Қылмыстық іс жүргізу қағидаттарының  ұғымы 
жəне жалпы сипаттамасы.  Заңдылық.  Істің мəн-жайын жан-жақты, толық 
жəне  объективті зерттеу. Дəлелдемелерді ішкі сенім бойынша бағалау. 
Процессуалдық іс-əрекеттер мен шешімдердің шағымдану еркіндігі.  Ар-
намыс жəне қадір-қасиетіне құрмет. Жеке меншікке қол сұқпаушылық. 
Жеке өмірге қол сұқпаушылық. Телеграф жəне телефонмен сөйлесу, почта,  
өзге де хат жазысу құпиясы.  Тұрғын үйге қол сұқпаушылық. Меншікке  
қол сұқпаушылық.                                  

қылмыстық-іс жүргізу қызметінде, қылмыстық процестің қағидаларын 
қолдана білу; халықаралық құқық туралы идеяны интегралдық жүйе 
ретінде, автономды жəне ішкі құқық жүйесінен айырмашылығы бар 
түсінікке ие болу;  
мемлекеттің ішкі заңнамалық актілерін оларды халықаралық-құқықтық 
міндеттемелерге сəйкестігі тұрғысынан түсіну.

Шет елдерде 
қылмыстық 
жазалаудын 
орындалу теориясы 
мен тəжірибесі

Халықаралық құқық 
жəне геосаясат,                                            
Қазақстан 
Республикасының 
сыртқы саясаты
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А Халықаралық 
көпшілік құқығы

Пəнді оқыту мақсаттары:  халықаралық құқықтың негізгі 
қағидаларын, адам құқықтарын халықаралық қорғау саласындағы  
стандарттарды, сондай-ақ халықаралық ұйымдардың қызметін  оқып 
үйрену. оқытудың міндеттері:  мемлекетаралық, халықаралық 
қатынастарды реттейтін, халықаралық құқықтың нормаларын 
түсіндіру, халықаралық құқықтың нормаларын қолдану дағдыларын 
меңгеру,  халықаралық құқықтың теориясын түсіндіру.

Пəннің қысқаша мазмұны: Халықаралық құқық  құқықтың ерекше жүйесі 
ретінде. Халықаралық жəне мемлекетаралық құқықтың арақатынасы.  
Халықаралық құқық жүйесі мен қайнар көздері. Халықаралық шарттар 
құқығы. Халықаралық ұйымдар құқығы. БҰҰ жəне оның басты органдары.  
Мемлекеттердің халықаралық-құқықтық жауапкершілігі.Халықаралық 
құқықтағы халықтар. 

халықаралық-заңгердің тəжірибелік қызметінде алынған білімдерді 
қолдануы, халықаралық құқық қағидаларын, халықаралық қызметті 
реттейтін құқықтық нормаларды білу

Шет елдерінің 
мемлекет жəне 
құқық тарихы,                    
Шет елдерiнiң 
конституциялық 
құқығы,      
Халықаралық сауда 
құқығы

Магистратура 
пəндері

Б Шетелдердегі 
жəне Қазақстан 
Республикасындағ
ы коммерциялық 
қызметті 
құқықтық реттеу

Пəнді оқыту мақсаттары:  коммерциялық қызметті реттейтін, 
Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілердің 
жиынтығын оқып үйрену. 
Пəнді оқытудың міндеттері:  шетелдердегі жəне Қазақстан 
Республикасындағы коммерциялық қызметті құқықтық реттеуді оқып 
үйрену.   

Пəннің қысқаша мазмұны.    Қазақстан Республикасының жəне шет 
елдердің коммерциялық заңнамасына салыстырмалы талдау. 
Коммерциялық құқықтың тəжірибелік қолдануын, сондай-ақ сот тəжірибесі 
бойынша    кəсіпкерлік қызмет субъектілерінің  заңды мүдделерін, 
бостандықтарын жəне құқықтарын қорғау бойынша  қарау.  Қазақстан 
Республикасының жəне шет елдердің қызмет ету жағдайы мен жеке 
кəсіпкерліктің субъектілері, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 
сатып алуларды құқықтық реттеудің мəселелері     

коммерциялық қызметті реттейтін нормативтік-құқықтық актілерді талдау 
жасау жəне қолдан; коммерциялық қызметті реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді қолдану жəне талдаун  білу;  іскерлік құқық 
нормаларын қолдану тəжірибесін жете білу;  қазіргі заманғы сауда 
құрылымын жəне сауда операцияларын басқару əдістерін білу.

Бағалы қағаздарды 
құқықтық реттеу, 
Патенттік құқық, 
Салыстырмалы 
құқықтану, Адамның 
жəне азаматтың 
құқықтары мен 
бостандықтарын 
қорғау, Қазақстан 
Республикасының 
кəсіпкерлік құқығы

Магистратура 
пəндері

В Халықаралық 
құқық жəне 
геосаясат

Пəнді оқыту мақсаттары:  еуразиялық кеңістіктегі геосаясаттық 
тұрғыдағы халықаралық қатынастардағы трансформацияны оқып 
үйрену, Еуразия елдеріндегі  саяси-экономикалық негізгі үрдістердің 
жəне əлеуметтік мəдени генезисіне талдау жүргізу.     
Пəнді оқытудың міндеттері:   геосаясат жəне халықаралық құқықтың 
арақатынасы туралы білімді, геосаясаттың негізгі постулатын,  оның 
түрлі халықаралық-құқықтық үрдістеріне əсерін, халықаралық-
құқықтық актілердің геосаясаттық негіздерге бейімделуін   оқып 
үйрену.

Пəннің қысқаша мазмұны:  Халықаралық құқық ғылымының пəні.  
Халықаралық құқықтық қатынастары жəне қазіргі əлемдік тəртіп. 
Геосаясат түсінігі. Геосаясаттың қайнар көздері. Геосяасттың пəні. Геосаяси 
дəуір. Геосаясаттың негізгі заңдары. Геосаясаттың санаттары. Геосаяси 
ғылымның əдістері. Геосаясаттың функциялары.        

халықаралық құқық негізіндегі халықаралық-геосаясттың негізгі 
үрдістеріне өзбетінше талдау жасай білу;мемлекеттердің өз 
міндеттемелерін орындауын, құқық бұзушыларға санкциялар қолданудың 
тəртібі мен тəртібін қамтамасыз ету үшін халықаралық құқықта əзірленген 
арнайы құралдарды білу;             халықаралық құқықтық құжаттардың 
мəтіндерімен жұмыс істей білу.   

Мемлекеттік басқару 
тарихы,                                
Салыстырмалық 
конституциялық 
құқық,                         
Халықаралық 
құқықтығы 
қағидалар жүйесі

Магистратура 
пəндері

А Халықаралық 
жеке құқығы

Пəнді оқыту мақсаттары:  шетелдік  элементтерменен жеке құқықтық 
қатынастарды реттеу саласындағы халықаралық құқықтық 
нормаларды толық жəне жан-жақты зерттеу,  сондай-ақ коллизиялық 
нормалар жəне коллизияны шешу əдістері, түрлі құқықтық 
нормаларды қолдануда пайда болған  белгіленген нормаларды 
қолдану дағдыларын дамыту. 
Пəнді оқытудың міндеттері:   халықаралық жеке құқық саласындағы  
құқыққатынастардың динамикасын жəне  құрылысын зерттеу. 
(субъектілер, объектілер, мазмұны, олардың пайда болуы мен 
тоқтатылуы).

Пəннің қысқаша мазмұны:  ХЖҚ түсінігі.  Жеке құқықтық сипаттағы 
асқынған шетелдік элементі бар мүліктік жəне жеке мүліктік емес 
қатынастар  ХЖҚ пəні ретінде. Осындай қатынастардағы шетелдік 
элементінің білдіру нысандары.  ХЖҚ түсінігі жəне түрлері, субъектілері. 
Жалпы сипаттамасы, олардың құқық субъектілігі. ХЖҚ нормалар жүйесі.  
Коллизиондық-құқықтық жəне материалдық-құқықтық нормалары. 
Процессуалдық-құқықтық нормалар. Мемлекеттің ішкі (ұлттық) 
заңнамасымен қамтылған "тікелей əрекеттегі" нормалар.  Құқықтық 
біріздендірудің қажеттілігі. ХЖҚ біріздендірілген нормаларының  түрлері 
жəне құқықтық табиғаты, түсінігі.

халықаралық жеке құқықтың категорияларымен жəне заңды 
ұғымдарыменен жедел түрде оқып білу, халықаралық жекеқұқықтық 
нормалар дұрыс талдай жəне қолдана білу; 
халықаралық жеке құқықтық қатынастардағы заңдық коллизияларды шеше 
білу; нормаларды есепке алуда құқықтық құжаттарды құрастыра білу. 

Қазақстан 
Республикасының 
еңбек құқығы,           
Қазақстан 
Республикасының 
сақтандыру құқығы,                         
Қазақстан 
Республикасының 
жер құқығы,        
Халықаралық сауда 
құқығы

Магистратура 
пəндері

Б Қазақстан 
Республикасында 
бəсекелестік 
саясатты 
құқықтық реттеу 

Пəнді оқыту мақсаттары:  бəсекелестік құқық саласындағы маман-
заңгерлердің кəсіби қалыптасуы үшін қажетті білімдер мен іскерлігін, 
дағдыларды қалыптастыру, нарықтағы бəсекелестікті сақтауда жəне 
қорғауда,  заңдық қорғаудағы тиімді жолдарын анықтау.                                                                        
Пəнді оқытудың міндеттері:  бəсекелестік (монополияға қарсы)   
заңнаманың ықтимал бұзушылықтарын  алдын алу мүмкіндіктерін, 
студенттердің құқықтық мəдениетін қалыптастыру,  бұзылған 
құқықтарды қорғау кезіндегі, құқық тетіктерін дұрыс қолдану 
мүмкіндіктері. 

Пəнің қысқаша мазмұны:  Нарықтық экономиканы құқықтық реттеудің 
қажеттілігі, оның себептері.  Экономиканың құқықтық реттеудегі негізгі 
басымдықтары. (мемлекеттік кəсіпкерліктен - экономиканы  нарықтық 
əдістермен реттеуге дейін). Əдістер динамикасы.   ТМД елдеріндегі 
монополияға қарсы заңдар,  елдердің дамыған нарықтық экономикасының 
бағалы саясатын құқықтық реттеу, жекешелендірудің нысандары, 
ерекшеліктері, себептері.                             

құқықтық ақпараттарды өңдеуде жəне іздеуде заманауи ақпараттық 
технологияларды қолдана білу; құқықтық құжаттарды ресімдеу жəне 
ақпараттарға статистикалық талдау жасау;  заңды ұғымдары мен 
санаттарды жедел түрде талдау; осы құқықтық қатынтастармен  
байланысты  туындайтын  жəне заңды фактілерді талдау;  бəсекелестік 
саласындағы қатынастарды реттейтін, құқықтық нормаларды жүзеге асыру 
үшін маңызы бар, қолданыстағы монополияға қарсы заңнамаға бейімделу 
дағдыларын, ақпараттарды өңдеу жəне жинау дағдыларын меңгеру 

Мемлекеттік 
басқарудың 
теориясы,                                
Бағалы қағаздарды 
құқықтық реттеу,                                    
Жер жəне 
экологиялық 
заңнамада  құқық 
қолдану тəжірибесі,                                                                  
Республикасының 
кəсіпкерлік құқықы   

Магистратура 
пəндері

КП 3 5
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В Қазақстан 
Республикасының 
сыртқы саясаты 

Пəнді оқыту мақсаттары: ҚР ішкі жəне сыртқы саясатына əсер ететін 
факторлар мен баламаларды қарастыру,   ҚР   ішкі   жəне   сыртқы   
саясатының   рөлін   анықтау,   студенттерде дүниежүзілік саяси 
процесте ҚР орны мен рөлі туралы түсінік қалыптастыру.
Пəннің міндеттері: ішкі жəне сыртқы саясаттың түсінігі мен мəнін 
ашу; курстың ғылым жəне оқу пəні ретінде əдістемелік негізін, 
құрылымын жəне қызметтерін түсіндіру; ішкі жəне сыртқы саясаттың 
дамуына əсер ететін негізгі факторларды анықтау; ҚР əлемдік 
қоғамдастықтағы орны мен рөлін қарастыру

Ішкі жəне сыртқы саясаттың түсінігі. Экономикалық саясат. Əлеуметтік 
саясат. Экологиялық саясат. Қорғаныс саясаты. Сыртқы саясаттың 
теориялық негіздері. Сыртқы саяси шешімдерді шығару жəне  қабылдау. 
Дипломатия 
сыртқы саясаттың негізгі  құралы ретінде. Сыртқы қатынас органдарының 
қазіргі  жүйесі. Егемен Қазақстан сыртқы саясатының  қалыптасуы жəне 
дамуы. Қазақстан Республикасының халықаралық  ұйымдармен өзара 
əрекеті. Қазақстан Республикасы əлемдік  қоғамдастықта . ҚР Батыстың 
жоғары дамыған елдерімен  қарым-қатынасы. Қазақстан-Ресей 
қатынастары. Қазақстан-Қытай достастығының жағдайы мен 
перспективалары. Қазақстанның Орта Азиядағы саясаты. Қазақстанның 
Украина, Белоруссия жəне  Закавказье мемлекеттерімен қатынасы. 
Қазақстанның Таяу жəне Орта Шығыс  елдеріндегі саясаты. Қазақстанның 
Оңтүстік жəне Шығыс Азия  мемллекеттерімен қарым-қатынасы

Сыртқы саясатты реттейтін құқықтық нормаларды қолдануін білу; 
Қазақстан Республикасының сыртқы саясатына бағытталуы;  ұлттық 
қауiпсiздiктiң қауiп-қатерлерiн жiктеуге, мемлекеттiң ұлттық қауiпсiздiгiне 
қатер төндiретiн жəне сыртқы жəне ұлттық қауiп-қатерлердi айқындауға 
жəне Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерiне қатер төндiруге  
білу;

Шағын жəне орта 
бизнеске 
мемлекеттік қолдау 
шараларын көрсету, 
Халықаралық 
құқықтығы 
қағидалар жүйесі                                                             

Магистратура 
пəндері

А Адвокатура Пəнді оқыту мақсаттары:  адвокаттық қызметті  реттейтін  
қолданыстағы  Қазақстан Республикасының заңнамасын оқып үйрену, 
сондай-ақ  адвокаттардың құқықтары мен міндеттері туралы, 
Қазақстан Республикасында  адвокатураның  жұмыс істеу тəртібі мен 
мəні, міндеттері туралы білімді   қалыптастыру. 
Пəнді оқытудың міндеттері:  Қазіргі кезеңде жəне Кеңес заманында, 
Қазақстанның 1917 жылғы кезеңінен бастап  адвокатураның дамуы 
мен қалыптасуы тəртібін, адвокатураның маңызын жəне мəнін  оқып 
үйрену.

Пəннің қысқаша мазмұны:  Адвокатура міндеттері. Адвокаттық қол 
сұғылмаушылық жəне адвокаттық қызметінің тəуелсіздігінің кепілдіктері.  
Адвокатура қызметінің принциптері. Адвокаттың өкілеттіктері, оның 
құқықтары мен міндеттері. Қылмыстық іс жүргізуде адвокаттық   
қызметінің құқықтық негіздері. Азаматтық қоғамда жəне   құқықтық 
мемлекетте  адвокатураның қызметінің конституциялық негіздері мен оның 
рөлі. Қылмыстық іс жүргізудің ерекше сатыларындағы  адвокаттың 
қатысуының ерекшеліктері.

адвокаттық қызметті реттейтін  құқықтық нормаларды қолдана білу. 
Азаматтық жəне қылмыстық іс жүргізудегі  шешуге жататын сұрақтар  
мəселелерді дұрыс тұжырымдай білу. 

Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық құқығы 
(Ерекше 
бөлім),Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық құқығы 
(Ерекше бөлім)

Магистратура 
пəндері

Б Қазақстан 
Республикасындағ
ы сот алқасының 
институты

Пəнді оқыту мақсаттары:  сот төрелігінің құқықтық негіздерін,   
қылмыстық сот өндірісіне қатысушылардың жəне алқабилер соты 
институтының құқықтық  мəртебесін,  Қазақстан Республикасындағы 
алқабилер соты қызметінің ерекшелігін,  алқабилер сотының  дамуы 
мен  қызметі жəне пайда болу тарихы оқып үйрену.
Пəнді оқытудың міндеттері:  қылмыстық заңнаманың қазіргі заманғы 
ұстанымымен, жаза туралы теориясын зерттеу.     

Пəннің қысқаша мазмұны:   Алқабилердің қатысуымен істер бойынша 
өндіріс  жүргізу тəртібі. Алқабилердің қатысуымен соттың құрамы.  
Алқабилердің қатысуымен соттың істі қарауы туралы өтініш.Сот 
талқылауына қатысу үшін алқаби кандидаттарын іріктеу. Алқаби 
кандидаттарының істі қарауға қатысудан төрағалық етушімен босатылуы. 
Алқабилердің ант қабылдауы.  Алқабилердің сотымен өндірілетін,  əлемнің 
озық елдерінің ұқсас соттарының қызметімен салыстырмалы талдау 
арқылы,  іс жүргізу іс-əрекеттерін ерекшеліктері.                        

Сот алқабилеріне айыпталушының  конститутциялық құқықтарын жүзеге 
асыру бойынша іс-жүргізу  əрекеттерін жүргізуде тəжірибелік дағдыларды 
жүзеге асыру, сондай-ақ осы əрекеттердің нəтижелерін дұрыс рəсімдей білу.

Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық құқығы 
(Ерекше 
бөлім),Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық құқығы 
(Ерекше бөлім), 
Мұрагерлік құқық

Магистратура 
пəндері

Жедел-іздестіру 
қызметінің 
теориясы 

Пəнді оқыту мақсаттары:       студенттерге жедел-іздестіру-қызметі 
ғылымының негіздерін үйрету.  
Пəнді оқытудың міндеттері:  студенттердің құқық-қорғау органдары 
мен арнайы қызметтің жедел-іздестіру қызметіне  ғылыми негізделген 
көзқарастарының жүйесін қалыптастыру,  мемлекеттің құқыққорғау 
қызметінің  түрі қоғам үшін əлеуметтік  маңызды, пайдалы ретінде. 

Пəнің қысқаша мазмұны:   Қылмыстарды анықтау мен ашудағы  қызмет 
жəне  қылмыстық-заңдылық цикл ғылымының жалпы туыстық пəндері 
ретінде.    ЖІҚ -дегі ақпарат жəне ақпараттандыру. ЖІҚ түрлілік объектісі - 
арнайы əдіс құралдарымен жедел ақпаратты алудың үрдісі жəне 
ақпараттардың қайнар көздерін анықтау бойынша арнай қызмет. ЖІҚ 
түрлілік объектісі ақпараттық-көрсетілген сипатындағы заңдылықтары.  
ЖІҚ теориясындағы теориялық талдау бірлігімен, жүйелілігі, 
ақпараттандыру, көрсетілген, қызмет идеялары  жəне т. б.  ЖІҚ 
теориясының қалыптасуында криминалистиканың  жалпы теориясы мен 
əдіснамасының рөлі. 

пəні бойынша  əдістер мен алған білімдерді пайдалана білу;  нақты 
практикалық жағдайлар теориясы мен құқықтық нормаларды қолдану;  заң 
техникасында,  айқын емес жорамалдарды айқындау; жедел-іздестіру 
қызметі саласында  пайда болатын нақты тəжірибелік  жағдайларда дұрыс 
заңдар мен теориялық тұжырымдамаларды қолдану білу; жедел іздестіру 
қызметіне қатысты заңнамадағы өзгерістерді қадағалау
жəне оларды қазіргі нормалар жүйесінде дұрыс енгізуін білу.          

Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық құқығы 
(Ерекше 
бөлім),Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық құқығы 
(Ерекше бөлім), 
Қазақстан 
Республикасында сот 
жəне сот төрелігі

Магистратура 
пəндері

А Қазақстан 
Республикасында 
прокурорлық 
қадағалау

Пəнді оқыту мақсаттары:   прокуратура органдары өкілеттілігінің 
негізгі бағыттарын, құрылымын, қағидаларын, міндеттерін, жүйесін, 
анықтайтын қызметін, құқықтық нормаларын ашу.
Пəнді оқытудың міндеттері:  прокурордың өкілеттігін, тактикасын 
жəне əдістемесін, оның жұмысын ұйымдастырылуын, зерттеп, 
прокурорлық қадағалау саласының негізгі ұғымдарды ашу.      

Пəннің қысқаша мазмұны:    ҚР прокурорлық қадағалаудың  мəні жəне 
міндеттері.  ҚР Прокурорлық қадағалау курсының пəні жəне жүйесі. 
Прокуратура органдарының қызметін ұйымдастыру жəне  құқықтық 
негіздері. Прокуратура органдарының дамуы мен қалыптасуы. Прокуратура 
органдар жүйесі жəне құрылымы.  Мемлекеттік органдар жүйесіндегі  ҚР 
прокуратура органдары. Шетелдік азаматтардың жəне заңды тұлғалардың 
құқықтарын   қамтамасыз етуде,  халықаралық келісім-шарттардың 
қолданылуына   прокурорлық қадағалау. Қылмысты   тіркеу жəне есепке 
алуды жүргізу. Құқықтық статистика жəне арнайы тіркеу жүргізу. 
Құқықтық статистика жəне арнайы тіркеу саласындағы заңдылықты 
қадағалау. Прокуратура органдарының қазіргі кезеңдегі дамыту 
тұжырымдамасы.                            

арнайы əдебиетті білу, қылмыстық жəне қылмыстық-іс жүргізу заңнаманы 
жəне құқық қолдану тəжірибесін білуі; нормативтік-құқықтық актілерді 
қолдана білу, кəсіптік қызметте  қылмыстық іс жүргізу құқығының   
нормаларын жүзеге асыру;  қылмыстық іс жүргізу құқығындағы 
процессуалдық фактілерді  бағалау жəне  қылмыстық құқықтағы заңды 
фактілер   дұрыс жіктеу білу.         

Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық іс жүргізу 
құқығы,Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық іс 
жүргізу құқығы

Магистратура 
пəндері

Б Сот этикасы Пəнді оқыту мақсаттары:  заңгердің кəсіби этикасының нормаларын 
əрекет ету тетігі мен сипаттамасы туралы, қоғамдық мораль 
талаптарына сəйкес  олардың  біртұтастығы мен өзара іс-əрекетінде  
студенттердің біртұтас түсінігін қалыптастыру. 
 Пəнді оқытудың міндеттері:  құқықтық реттеу əрекеттері саласында 
адамгершілік ахуалдың тұрғысынан  туындайтын жағдайларды  
талдау жəне бағалау.     

 Пəнің қысқаша мазмұны:  Қолданбалы риториканың жалпы жəне жеке 
мəселелері:  шешендік өнердің   бастапқы негіздері,  көпшілік алдында  
сөйлеу құрылымы,  оны дайындау, риторикалық тиімділіктің  
факторларлары. Онда аргументация тəсілдері мен əдістері,   көпшілік 
алдында сөйлеудің логикалық негізі, вербалды жəне вербальды емес қарым-
қатынас құралдары,ақпаратты жəне сөйлеудің ерекшеліктері мен 
құрылымы, шешендік сөйлеу этикасы, ел алдында сөйлеуде психологиялық 
кедергілерден арылу тəсілдері қаралады.

көпшілік алдында сөйлеу композиция  бойынша  дағдыларды, көпшілік 
алдында сөйлеуде лингвистикалық  логикалық, этикалық негіздерін 
білу;тезис  бойынша сөйлеу, аудитория алдында өзін өзі ұстай білу, сөйлеу 
мəдениетін жəне коммуникативтік деңгейін арттыру,  қалыптастыру,  
этикалық нормаларға сəйкес өз кəсіби міндеттерін құзыреттілікпен, 
жауапкершілікпен, адал орындай білу.

Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық іс жүргізу 
құқығы,Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық іс 
жүргізу құқығы

Магистратура 
пəндері
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В Қылмысты 
саралаудың 
ғылыми негіздері

Пəнді оқыту мақсаттары:  Қазақстан Республикасының заңнамасы 
бойынша  экономикалық қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін 
қылмыстық жауапкершіліктің, сонымен қатар  экономикалық 
қылмыстарды алдын алу шаралары бойынша жəне  оларға ықпал 
ететін  себептері мен жағдайлары мəселелерін терең зерттеу.
Пəнді оқытудың міндеттері:  Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының Пленумының қаулыларында, экономика саласындағы 
құқықтық қатынастардағы жəне құқықтық нормалар 
түсіндірмесіндегі, қазіргі заманғы қылмыстық заңнамадағы жəне 
басқа да нормативтік-құқықтық актілерге дұрыс бағдар беруді оқыту

Пəнің қысқаша мазмұны: Экономика саласындағы қылмыстарды 
саралаудың ерекшеліктері. Экономикалық қызмет саласындағы 
қылмыстардың түсінігі, түрлері жəне жалпы сипаттамасы.
 Олардың саралануының ерекшеліктері.  Лауазымды тұлғалармен жасалған 
экономикалық қызмет саласында қылмыстар.  Кəсіпкерлік қызметті  жүзеге 
асырудың  белгіленген тəртібіне қол сұғатын қылмыстар  Мемлекеттің 
қаржылық мүдделеріне жəне басқа да экономика қызмет саласының 
субъектілеріне қол сұғатын қылмыстар  Кредиторлардың мүдделеріне қол 
сұғатын  қылмыстар.

Экономика саласындағы қылмыстық-құқықтық нормаларды дұрыс қолдану 
жəне түсіндіру, талдау жасау,  дəл заңға сəйкес  əрекеттерді жасау жəне 
шешім қабылдай алу. 

Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық іс жүргізу 
құқығы,Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық іс 
жүргізу құқығы, 
Қылмысты 
саралаудың негіздері

Магистратура 
пəндері

А Криминалистика Пəнді оқыту мақсаттары:  қылмыстың заңдылық механизмін, 
дəлелдемелерді бағалауды, зерттеуді жəне жинауды,  
криминалистикалық тактиканың теориялық нгегіздерін жəне ерекше 
қылмыстарды зерттеу əдістемесін оқып білу, түрлі  техникалық-
криминалистикалық құралдармен жұмыс істеуде дағдыларды меңгере 
білу.  
Пəнді оқытудың міндеттері:  ерекше қылмыстарды зерттеу 
криминалистикалық əдістемесі бойынша дағдыларға ие болу. 

Пəннің қысқаша мазмұны:    Криминалистиканың пəні, жүйесі, міндеттері 
жəне əдістері. Криминалистикалық ұқсастыру теориясы жəне 
диагностикасы, олардың қолданбалы мағынасы. Криминалистикалық 
сипаттама - ерекше қылмыстарды тергеудің   негізін құрудың əдістемесі. 
Іздер туралы криминалистикалық ілім (трасология). Криминалистикалық 
фотосурет жəне бейнетаспа.                 

қылмыстық істер бойынша дəлелдеуге жататын мəн-жайларды талдауда 
алынған дағдылар мен білімді қолдана білу; тергеу əрекеттерінің өндірісі 
бойынша тактикалық əдістерді қолдану мүмкіндігін балай жəне тергеу 
амалдары кезінде барабар таңдай білу.    

Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық құқығы 
(Жалпы бөлім),  
Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық құқығы 
(Ерекше бөлім)

Магистратура 
пəндері

Б Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық 
құқықтағы шарт

Пəнді оқыту мақсаттары:  келісім-шарттардан  туындайтын,  
шарттардан бөлек  міндеттемелер, ерекше азаматтық-құқық 
қатынастардың мазмұны жəне  шарттардан бөлек  жан-жақты 
қолжеткізімдер, студенттердің  терең түсіну  табиғатын оқып үйрену.                                   
Пəнді оқытудың міндеттері:  негізгі азаматтық-құқықтық 
категорияларды жəне конструкцияларды  меңгеру жəне оқып үйрену.  

Пəнің қысқаша мазмұны:   Шарттардың ұғымы жəне оның ережелері. 
Шарттан туындайтын құқықтық қатынастар. Шарт еркіндігі. Аралас 
шарттар. Шарттардың  жағдайларын анықтау. Ақылы жəне ақысыз 
шарт.Шарттардың үлгілік жағдайлары. шарттардың.Үшінші жақтың 
пайдасына жасалатын шарт. 

сенімхаттардың жəне  шарттардың  үлгілерін құрастыра білу,  құқық 
нормаларын қолдану актілерін құрастыра білу, алған білімдерін кəсіптік 
жəне өзге де қызметте пайдалана білу. 

Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық 
құқығы (Жалпы 
бөлім), Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық 
құқығы (Ерекше 
бөлім), Мүлік 
мәмілелері, Заңды 
тұлғалар

Магистратура 
пəндері

В Криминология Пəнді оқыту мақсаттары:  криминология туралы  іргелі түсініктерді 
зерттеу ғылым ретінде.
Пəнді оқытудың міндеттері:   криминология ғылымының пайда 
болуының объективті заңдылықтарын зерттеу,  қылмыстармен қарсы 
күресуде құқық қорғау органдарының ынтымақтасу əдістерін оқып 
үйрену.

Пəннің қысқаша мазмұны:   Криминология пəні жəне əдістері,оның ғылым 
жүйесіндегі орны.  Криминология тарихы. Криминологияның  ғылым 
ретінде қалыптасуы. Қылмыс:  табиғаты, қасиеттері, 
себептері.Қылмыскердің жеке басы мен қылмыс құрбаны. Қылмыстардың 
алдын алу (профилактика). Қылмыс түрлері.                      

криминологияның  құқықтық нормаларын талдай білу; қылмыстылыққа 
қарсы күресуді ұйымдастыру үшін қоғам орнықтыратын бақылауды жүзеге 
асыру үшін, нақты құралдарды білу.

Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық құқығы 
(Жалпы бөлім),  
Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық құқығы 
(Ерекше бөлім), Сот 
медицинасының 
негіздері

Магистратура 
пəндері

А Соттағы дəлелдеу 
теориясы

Пəнді оқыту мақсаттары:   қылмыстық сот өндірісінде дəлелдемелер 
жəне дəлелдеу теориясын зерттеу.     
Пəнді оқытудың міндеттері:   іс жүргізу құқығындағы  дəлелдемелер 
жəне дəлелдеу процедурасы саласындағы  теориялық жəне 
тəжірибелік материалдарды меңгеру,  білімді қалыптастыру ретінде.       

Пəннің қысқаша мазмұны:  Дəлелдемелер жəне дəлелдеу  
ұғымы.Дəлелдемелерді жіктеу. Дəлелдеу субъектілері.  Дəлелдемелердің 
қатыстылығы жəне жол берілуінің негіздері. Қылмыстық іс жүргізудегі  
дəлелдеуде рəсімдеудің ерекшеліктері. Азаматтық іс жүргізу процесіндегі  
дəлелдеу рəсімдеуінің ерекшеліктері. Инквизициялық жəне  ауқатты 
процесс  түрлі құқықтық жүйесіндегі  сот төрелігінің негізі ретінде.      

дəлелдемелер жиынтығын  білу;  тікелей, жанама, жазбаша жəне заттай 
дəлелдемелерді ажырата білу; дəлелдемелерді бағалауда  тексеруде жəне  
қолдана білуде арнайы білімдерді қолдана білу,сондай-ақ іс жүргізу 
нысанын пайдалану.   

Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық құқығы 
(Жалпы бөлім),  
Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық құқығы 
(Ерекше бөлім)

Магистратура 
пəндері

Б Еңбек даулары Пəнді оқыту мақсаттары:  Халықты əлеуметтік қорғау жəне еңбекті 
реттеу саласында Қазақстан Республикасының заңнамаларының 
негізгі теориялық ережелері төңірегінде студенттердің білімді 
мегеруі. 
 Пəнді оқытудың міндеттері:  істердің ерекше категориялары 
бойынша еңбек дауларының шешілу ерекшеліктерін оқып үйрену  
(атап айтқанда, жұмысқа қайта тұру, алынбаған  жəне есептелмеген  
сыйақыларды өндіріп алу бойынша),  жəне тағы басқа өзекті 
мəселелер.

Пəннің қысқаша мазмұны:  Еңбек дауларының  жіктелуі жəне ұғымы:   
жеке жəне ұжымдық қарау.   Жеке еңбек дауларының  келісім 
комиссиясында қарау тəртібі.  Ұжымдық еңбек дауларын  шешудің негізгі 
қағидалары.  Ұжымдық еңбек дауларын қарайтын органдар. Ұжымдық 
еңбек дауларын шешу тəртібі.  
Ереуілдің түсінігі. Ереуіл өткізудің процедурасы   ұжымдық еңбек 
шарттарын шешу  шаралары ретінде.  

ұйымдарда  еңбек қызметінің үрдістерін  заңды түрде ұйымдастыра білу;   
еңбек дауларын шешуде жəне қарау барысында  өз бетімен  тəжірибелік 
жағдайларды шеше білу;  қалыптасқан құқықтық қатынастар саласындағы 
еңбек дауларын қарау жəне шешу бойынша,   жеке еңбек дауларын  шешу 
кезінде  пайдаланылатын  құжаттарды сауатты түрде құрастыру  (талап 
арыздар,пікірлер талап жəне т. б.).                  

Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық іс жүргізу 
құқығы, Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық іс 
жүргізу құқығы

Магистратура 
пəндері

КП 3 5

БП 4 6



В Сот сараптамасы Пəнді оқыту мақсаттары:  сот ісін жүргізудің арнайы білімдерін 
қолдану нысаны ретінде  сот сараптамасы маңызын, сот сараптамасы 
теориясының тұжырымдамалық  негіздерінің оқып үйрену;  оның 
əдіснамалық негіздерін зерттеу; жеке сот-сараптамалық теориялар 
ережелерін, сот-сараптама мекемелерінің жүйелері мен 
функцияларын талдау жасау.
  Пəнді оқытудың міндеттері:  сот сараптамасының заңдылықтарын  
жəне олардың ұйымдастыруын  түсіндіру.                                   

Пəннің қысқаша мазмұны:  Сот сараптамасының түсінігі,  оның түрлерінің 
жіктеуі, сот сараптамасының əрбір түріне жататын жалпы ережелері 
негізінде,  жалпы ережелерімен,  əр пəннің сот ғылыми негіздерінде  
қылмыстық жəне азаматтық істер бойынша дəлелдеу процесіндегі рөлі. 

 қылмыстық процестегі сот сараптамасының мəнін анықтай білу;   сот-
сараптамалық зерттеудің əдістерін білу.

Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық құқығы 
(Жалпы бөлім),  
Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық құқығы 
(Ерекше бөлім), Сот 
психиатриясы, Сот 
медицинасының 
негіздері

Магистратура 
пəндері


