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Құрметті Қазақстан-Американдық еркін университетінің білім алушысы! 

 
Алдыңызда Сіздің мамандығыңыздың оқу пәндерінің каталогы. 
Пәндер каталогы - оқытудың күтілетін нәтижелерін көрсете отырып, оқыту кезеңіндегі барлық пәндердің қысқаша сипаттамасын 

қамтитын жүйеленген аннотациялық тізім. Пәндер каталогында әр оқу пәнінің пререквизиттері мен постреквизиттері көрсетіледі. Пәндер 
каталогы білім алушылар үшін оқытудың жеке траекториясын дербес, жедел, икемді және жан-жақты қалыптастыру мүмкіндігін жасау 
мақсатында құрылады. Пәндер каталогы, шын мәнінде, білім алушының жеке оқу жоспарын (ЖОЖ) құрастырудағы көмекшісі болып 
табылады. 

Оқытудың кредиттік технологиясында барлық оқу пәндері 3 циклге жіктелген – Жалпы білім беру пәндері (ЖБП), Базалық 
пәндер (БП) және Бейіндік пәндер (БП). Бұл циклдердің әрқайсысының ішінде оқу пәндері 3 түрге бөлінеді - Міндетті компонент, ЖОО 
компоненті және Таңдау бойынша компонент (элективті, яғни таңдалған оқу пәндері). 

ЖБП циклінің міндетті компонентінің пәндері Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін жалпы 
білім беретін пәндер циклінің үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкес келеді және олар осы білім беру бағдарламасындағы студенттердің 
барлығына оқытылады. ЖОО компоненті мен таңдау компонентін университет еңбек нарығының қажеттіліктерін, жұмыс берушілердің 
үміттерін және студенттердің жеке мүдделерін ескере отырып дербес анықтайды. 

Пәндер каталогы білім алушылардың таңдауы үшін элективті оқу пәндерінің тізімін пререквизиттер мен постреквизиттердің, пәннің 
қысқаша сипаттамасы және күтілетін нәтижелерімен ұсынады. 

Элективті оқу пәндерінің ұсынылған тізімінен білім алушы таңдап алынған оқу траекториясына сәйкес өзіне қызықты пәндерді 
таңдай алады.  

Сіздің жеке оқу жоспарыңызға енгізу үшін осы каталогтың көмегімен элективті оқу пәндерін қалай таңдауға болады? 
1. Сіздің оқу траекторияңызға сәйкес элективті оқу пәндерін таңдауды жүзеге асыруға эдвайзер көмектеседі. 
2. Берілген семестрде элективті оқу пәндеріне белгіленген үлгідегі оқу жоспарымен барлығы қанша кредит бөлінгенін 

эдвайзерден анықтап сұраңыз. 
3. Сіз оқып жатқан оқыту түрі бойынша берілген семестрдегі элективті оқу пәндерінің тізімімен танысыңыз. 
4. Сізді қызықтыратын элективті оқу пәндерінің сипаттамасын оқып шығыңыз және өз таңдауыңызды жасаңыз. 
5. Сіз таңдап алған кредит санының белгіленген үлгідегі оқу жоспары бойынша талап етілетін кредит санына сәйкестігін 

тексеріңіз. 
Сондай-ақ, Сізге оқу жылы ішінде демалыс күндерін (каникулдар мен мерекелерді) көрсете отырып, оқу сабақтарын, аралық 

бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды, кәсіби практикаларды өткізу күнтізбесі болып табылатын білім беру 
бағдарламаңыздың Академиялық күнтізбесі көмекке ұсынылады. Академиялық күнтізбе сайтта орналастырылған kafu.edu.kz. 
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Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Ежелгі адамдар және көшпелі өркениеттің қалыптасуы. Адамның тарихқа дейінгі 
эволюциясы. Ежелгі металлургия кезеңіндегі көшпелілер өркениетінің қалыптасуының 
алғышарттары. Атқа міну мәдениетінің генезисі. Түркі өркениеті және Ұлы Дала. Монғол 
кезеңіне дейінгі Орталық Азиядағы түркі тілдес этностардың этномәдени интеграциясы 
кезеңдері. Ұлы Дала Алтын Орда кезеңінде (XIII-XV ғғ.). Қазақ халқының қалыптасуы. 
«Қазақ» этнонимі. Қазақ жүздері. Қазақ хандығы XV-XVI ғғ. Қазақ хандығы XVII – XVIII 
ғ. Басында. Қазақтардың XIV – XVIII ғғ. басындағы мәдениеті. Жаңа дәуірдегі Қазақстан 
(XVIII - ХХ ғ. басы). XVIII ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақ хандығының сыртқы 
саяси жағдайы. Қазақстандағы отарлық дәуірдің басталуы. ХҮІІІ ғасырдың соңындағы 
Қазақстан және Орта Азия мемлекеттері. Қазақстанда Ресейдің әкімшілік-саяси жүйесінің 
енгізілуі (ХҮІІІ ғасырдың соңғы ширегі – ХХ ғ. басы). Жер мәселесі. Көшпелі қоғамның 

1. Қазақстан тарихының негізгі даму кезеңдерін білу мен 
түсіну бойынша білімін жүйелеуге дағдылану және 
жалпы адамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық, рухани 
және мәдени құндылықтарын қалыптастыру, 
отансүйгіштік тәрбиелеу мақсатында  ақпаратты жинау 
және түсіндіру;  
2. сыни талдау негізінде тарихи өткеннің құбылыстары 
мен оқиғаларын адамзат қоғамының дүниежүзілік 
тарихи дамуының ортақ ұстанымдарымен ұштастыра 
білу, дәлелді мағлұматтардың негізінде қазіргі қоғамдық 
мәселелерді шешу жолын түсіндірудегі деректерді 



әлеуметтік құрылымы. Қазақ халқының отаршылдыққа қарсы халық-азаттық күресі. 
Қазақстан мәдениеті (XVIII – ХХ ғ. басы). «Алаш» қозғалысы және ұлттық мемлекет 
идеясы. Кеңестік кезеңдегі Қазақстан. Қазақстан Қазан төңкерісіжәне кеңес үкіметінің 
орнауы кезеңінде. Мемлекеттік құрылыстың кеңестік үлгісінің іске асырылуы. 20 
ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы кеңестік реформалардың қайшылықтары 
мен салдары. Қазақстандағы «қайта құру» саясаты. Тәуелсіз Қазақстан. Қазақстан 
тәуелсіздігінің жариялануы және ҚР мемлекеттік құрылысы. Экономикалық дамудың 
қазақстандық үлгісі. Қоғамдық-саяси даму және рухани даму. Қазақстан 
Республикасының сыртқы саясаты және халықаралық қатынастары.  

жіктеуге үйрету; 
3. Қазақстандағы қазіргі замандағы құбылыстар мен 
тарихи үдерістері зерттеу оқиғаларының барысы мен 
салдарын тарихи сипаттау мен талдау тәсілдерін 
меңгеру және мәнін ашу; 
4. қазіргі қазақстандық даму моделінің ерекшеліктерін 
және маңыздылығын дәлелдеу және анықтауға үйрету, 
заманауи қазақстандық даму үлгісінің ішкі 
ерекшеліктерін объективті және жан-жақты зерделей 
білу;  
5. тарихи-мәдени дамудың үздіксіздігі мен ортақтық 
ұғымдарын, Қазақстанның рухани мұрасының терең 
тамырларын салыстыру және тарихи сипатама жасау 
тәсілін меңгеру; 
6. Қазақстан тарихынының үдерістері мен тарихи 
құбылыстарды жүйелеу және сыни баға беру, 
дүниетанымдық қағидалардың қалыптасуының 
маңыздылығын анықтау және жан-жақты ескеру; 
7. қоғамның тарихи құбылыстар мен оқиғалардың себеп 
салдарына аналитикалық және аксиологиялық талдаулар 
жасау дағдысын меңгеру,  
8. кәсіби қарым-қатынас, этикалық, құқықтық, 
ақпараттық, экономикалық мәдениетті және ойлау 
мәдениетін қалыптастыруға, сондай- ақ кәсіби қызметте 
ары қарай білім алуды  өзіндік жалғастыру үшін қажетті 
оқу дағдылары мен іскерлікті қалыптастыру. 
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Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Пән студенттердің мектепте оқу кезінде алған қазақ тілі бойынша білімдерін қайталай 
отырып, оны тереңдетуге және жүйелеуге, сондай-ақ студенттерді қазақ тілінде, оның 
ішінде таңдалған білім беру бағдарламасына сәйкес оларды әрі қарайғы қызметке 

1. Тіл үйренушінің мемлекеттік тілді қарым-
қатынас құралы ретінде еркін қолдануы, айтылым, 
жазылым, оқылым, тыңдалым әрекеттерін пайдалану 



дайындау мақсатында практикалық сабақтардың көмегімен білімдерін толықтыруға және 
тереңдетуге арналған.  
 

арқылы қазақ тілінің грамматикалық және лексикалық 
тақырыптары бойынша  және осы саладағы озық білімге 
негізделген білімі мен түсініктерін көрсету;  

2.  Берілген мәтіндерді мәнерлеп оқып, қазақ 
тілінде жарияланған БАҚ, интернет сайт материалдарымен 
түпнұсқада танысып, оны әртүрлі сөздіктермен аудару 
және  білімі және түсінігін кәсіби деңгейде білім мен 
түсінуді қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және 
оқылатын мәселелерді шешу; 

3. Білім алушының тіл үйрену процесін 
тежейтін психологиялық кедергілерді жеңе отырып, 
қоғам мүшелерінің арасында өзара сенім, сыйластық, 
түсіністікке қол жеткізуі, түрлі мәселелерге қатысты 
өзіндік көзқарас, ұстанымдары туралы әлеуметтік, 
этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, 
пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау 
мен түсіндіруді жүзеге асыру; 

4. Оқылатын салада күнделікті және кәсіби 
қарым-қатынас жағдайларына қажетті ақпаратты, 
идеяларды, мәселелерді және шешімдерді оқу - 
практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 
теориялық және практикалық білімді қолдану; 

5. Оқылатын салада теориялық білімді 
практикада қолдана білудің, оқу ақпаратын іздеу, талдау 
және өңдеу тәсілдерін меңгеру бойынша икем, 
дағдыларын, тәсілдер мен дағдыларды дербес анықтау, 
жалпы оқу  іскерліктерін, зерттелетін салада қосымша 
білім алуды, одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін 
қажетті оқыту дағдылары; 

6. Тілдік  категориялардың  ішкі, сыртқы 
аспектілерін саралап, түрлі қырынан талдауда, 
пәндердің қалыптасып, даму принциптері бойынша 
ғылыми зерттеулер мен академиялық хаттардың 
әдістерін білу және оларды оқылатын салада қолдану; 



7. Оқылатын салада тілді оқытудың өзекті 
мәселелері, сыни ойлауды, көшбасшылық сапаларды, 
қарым-қатынас, төзімділікті, креативтілікті, 
жинақылықты қалыптастыруда олардың арасындағы 
күрделі тәуелділік, құбылыстар, теориялар мен 
фактілерді түсіну және білімін қолдану; 

8. Жалпы адамзаттық және әлеуметтік-
тұлғалық, рухани және мәдени құндылықтарын 
қалыптастыру, отансүйгіштік, Қазақстан Республикасы 
халықтарының достығы, әр түрлі мәдениеттерге, салт-
дәстүрлерге құрмет көрсету рухында тәрбиелеу 
мақсатында   академиялық адалдық принциптері мен 
мәдениетінің мәнін түсіну. 

ЖБП ShT 
1105/1106 

Шетел тілі 10 1,2 жоқ Кәсіби 
бағдарла

нған 
шет тілі 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Бұл пән тілдік үлгілер мен грамматикалық құрылымдар, практикалық сабақтар, 
тренингтер және оқытылатын тілде еркін сөйлеушілермен жұмысты меңгеру, сөздік 
қорды кеңейту, мәдениетаралық қарым-қатынас пен ағылшын тілінде сөйлеу дағдыларын 
дамыту арқылы тұрмыстық, мәдени, кәсіби және ғылыми қызметтің әртүрлі 
салаларындағы әлеуметтік-коммуникативтік міндеттерді шешу үшін шет тіліндегі 
коммуникативтік құзыреттілік деңгейін одан әрі жетілдіруге арналған. 

1. Курстың талаптарына сәйкес келетін Грамматикалық 
материал мен сөздік қорын білу және түсіну; 
2. Ақпаратты есту арқылы қабылдау және зерттелген 
тақырыптар бойынша сұрақтарға жауап беру, берілген 
тақырыптар бойынша диалог құру үшін білім мен 
түсініктерді қолдану; 
3. Модуль пәндерін білу және түсіну арқылы 
пайымдауды қалыптастыру; 
4. Оқығанның, көргеннің маңыздылығы туралы 
қорытынды жасаудың коммуникативті қабілеттері; 
5. Оқыту дағдылары (оқуға қабілеттілік): уақытты 
басқару; мәтіндік және өзге де материалдарды (әсіресе 
телебағдарламаларды) тиімді пайдалану; 
телеконференция режимінде жұмыс істей білу; топта 
жұмыс істей білу. 
6. зерттелетін саладағы озық білімге негізделген 



зерттелетін саладағы білім мен түсінікті көрсету; 
7. кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, 
дәлелдерді тұжырымдау және зерттелетін саланың 
мәселелерін шешу; 
8. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды 
ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру; 
9. зерттелетін саладағы оқу-практикалық және кәсіби 
міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық 
білімді қолдану; 
10. оқытылатын салада одан әрі оқытуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 
11.ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін 
білу және оларды зерттелетін салада қолдану; 
12. зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және олардың арасындағы күрделі 
тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 
13. Академиялық адалдық принциптері мен 
мәдениетінің маңыздылығын түсіну. 

ЖБП AKT 1107 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар/(ағыл. 
тілінде) 

5 1 Studying 
of 

disciplin
e is 

based on 
the 

knowled
ge 

gained at 
high 

school 
on 

fundame
ntals of 

informati

Knowled
ge 

gained in 
the study 

of the 
disciplin
e «ICT». 

Емтихан 



cs, 
mathema
tics and 
physics. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
ICT role in key sectors of development of society. Standards in the field of ICT. 

Introduction to computer systems. Architecture of computer systems. Software. Operating 
systems. Human-computer interaction. Database systems. Data analysis. Data management. 
Networks and telecommunications. Cybersafety. Internet technologies. Cloud and mobile 
technologies. Multimedia technologies. Smart Technology. E-technologies. Electronic business. 
E-learning. Electronic government. Information technologies in the professional sphere. 
Industrial ICT. Perspectives of development of ICT. 
 

1) demonstrate knowledge and understanding in the 
study area, based on advanced knowledge of this area: 
information processes; the basics of system analysis and 
synthesis of information systems; methodology for modeling 
the subject area of business processes and / or ICT projects 
of the organization; tools for assessing the activities of the 
organization; project evaluation tools; approaches to 
building and improving organization management systems in 
modern business conditions; technologies for preparing and 
conducting presentations. 

2) apply knowledge and understanding on a 
professional level, formulate arguments and solve problems 
of the studied area: when determining business goals and 
business requirements for business processes and / or ICT 
projects of an organization; when choosing and planning 
approaches to conducting business analysis of business 
processes and / or ICT projects of an organization; when 
analyzing the results of interviewing stakeholders to conduct 
a business analysis of business processes and / or ICT 
projects of the organization. 

3) collect and interpret information to form 
judgments taking into account social, ethical and scientific 
considerations on relevant professional, scientific problems; 
the significance and consequences of their professional 
activities. 

4) communicate information, ideas, problems and 
solutions, both to specialists and non-specialists: establishing 
contact, maintaining a conversation, simultaneous 
communication skills, the ability to negotiate and insist on 



their legal rights; respond quickly in non-standard, 
problematic situations of professional communication. 

5) training skills necessary for independent 
continuation of further training in the field of study: time 
management; effective use of text and other materials 
(especially television programs); ability to work in the mode 
of newsgroups; ability to work in a group, especially without 
a teacher; the ability to keep notes, perform written work and 
prepare for exams; oral presentations, public discussions and 
analytical presentation of the material, political discussions, 
willingness to compromise and partnership, the ability to 
influence partners using the acquired knowledge. Have skills 
in working with scientific, special and periodic literature in 
the field of modeling and the basics of IP. 

6) know the methods of scientific research and 
academic writing and apply them in the field of information 
communication technologies; 

7) apply knowledge and understanding of facts, 
phenomena, theories and complex dependencies between 
them in the field of information communication 
technologies; 
8) understand the importance of the principles and culture of 

academic integrity in professional interaction with 
colleagues when working in a team and on joint projects in 

the field of information communication technologies. 
ЖБП Аle 1108 Әлеуметтану 2 1 жоқ  Филосо

фия 
Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Пән әлеуметтану ұғымын, тақырыбын, функцияларын зерттеуге арналған. 

Әлеуметтанулық зерттеулердің әдістері, социологиялық зерттеудің кейбір түрлерін 
социологиялық білімге негізделген дамыту туралы білім қалыптасады; әлеуметтанулық 
зерттеулердің пәні мен әдісінің ерекшеліктері, әлеуметтанулық зерттеудің әдіснамасын 
әзірлеуге қажетті қолданыстағы теориялық тәсілдер, ұғымдық аппарат; әлеуметтік 
шындыққа әртүрлі зерттеулер жүргізу әдістемесі. 

1. Жалпыадамзаттық және әлеуметтік-
тұлғалық, рухани және мәдени тұлғаларды 
қалыптастыру, Қазақстан Республикасы халықтарының 
достығы мен патриоттық рухында тәрбиелеу, әртүрлі 
мәдениеттерге, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету 
мақсатында ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге 



 асыру; 
2. Теориялық және қолданбалы негіздерін, 

әлеуметтану ғылымының жұмыс істеу заңдылықтарын 
көрсету; 

3. Кәсіби қызметте одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті кәсіби коммуникация, 
экологиялық, физикалық, этикалық, құқықтық, 
ақпараттық, экономикалық мәдениет және ойлау 
мәдениеті дағдыларын қолдану; 

4. Классикалық және заманауи 
социологиялық теорияларды білу; 

5. Әлеуметтану саласындағы заманауи 
зерттеулердің негізгі бағыттары мен нәтижелерін білу; 

6. Әлеуметтанулық саладағы мамандарға да, 
маман еместерге де ақпарат, идеялар, проблемалар мен 
шешімдерді хабарлау; 

7. Қазіргі қоғамның мәселелерін талдауға, 
жобалауға және болжауға дұрыс көзқарас дағдылары; 

8. академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 

ЖБП Saya 1109 Саясаттану 2 1 Қазақста
н 
тарихы, 
Дүние 
жүзі 
тарихы 
(мектеп 
курсы)  

Филосо
фия 
 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Саясаттану курсы жалпы білім беру болып табылады және әртүрлі білім беру 
бағдарламаларының студенттерін саясаттану негіздерімен таныстыруға және саясат, 
оның негізгі аспектілері, проблемалары, заңдылықтары және қоғамдық өмірдің басқа 
салаларымен өзара әрекеттесуі туралы жалпы түсінік қалыптастыруға арналған. 
 

      1) саяси Білім саласындағы озық білімге негізделген 
саясаттану саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 
      2) білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, 
аргументтерді тұжырымдау және саясаттану 
проблемаларын шешу; 



       3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 
пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 
қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және 
түсіндіруді жүзеге асыруға міндетті;  
      4) саясаттану саласындағы оқу-практикалық және 
кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және 
практикалық білімдерін қолдану; 
      5) саясаттану ғылымында одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 
      6) ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың 
әдістерін білу және оларды саясаттану ғылымында 
қолдану; 
      7) фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және 
олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен 
түсінуді саясаттану саласында қолдану; 
      8) академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 

ЖБП Mad 1110 Мәдениеттану 2 2 Әлеумет
тану, 

Саясатта
ну 

Филосо
фия 

 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Мәдениеттану-20 ғасырда қалыптасқан гуманитарлық пән. Ол қазіргі өркениеттің, рухани 
және материалдық мәдениеттің даму проблемаларын, халықтардың діни 
көзқарастарының қалыптасуын, әлемдік мәдениеттің даму тарихының кезеңдері мен 
кезеңдерін жүйелі талдау дағдыларын қалыптастырады, өнердегі негізгі бағыттармен, 
мәдениет пен өркениеттің өзара әрекеттесуімен таныстырады. 
 

1) әлеуметтік-мәдени білім саласындағы озық білімге 
негізделген мәдениеттану саласындағы білім мен 
түсінушілікті көрсету; 
2)  жалпыадамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық, рухани 
және мәдени құндылықтарды қалыптастыру, Қазақстан 
Республикасы халықтарының достығы мен 
отансүйгіштік рухында тәрбиелеу, түрлі мәдениеттерге, 
салт-дәстүрлерге құрмет көрсету мақсатында ақпаратты 
жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру; 
3)  мәдениеттану білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде 
қолдану, аргументтерді қалыптастыру және мәселелерді 
шешу; 



4)  кәсіби қарым-қатынасты, экологиялық, физикалық, 
этикалық, құқықтық, ақпараттық, экономикалық 
мәдениетті және ойлау мәдениетін қалыптастыру үшін 
қажетті, сондай-ақ кәсіби қызметте одан әрі оқуды өз 
бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары мен 
іскерліктер; 
5) мәдениеттану саласындағы оқу-практикалық және 
кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және 
практикалық білімді қолдану; 
6) ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың 
әдістерін білу және оларды мәдениеттануда қолдану; 
7) фактілердің, құбылыстардың, теориялардың және 
олардың арасындағы күрделі тәуелділіктердің білімін 
және түсінігін мәдениеттану тұжырымдамалары 
саласында қолдану; 
8)  мәдени үдерістердің заңдылықтарын, олардағы 
әлеуметтік-мәдени институттардың, тетіктердің және т. 
б. орны мен рөлін білу және түсіну.; 
9)  Академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің 
маңызын түсіну. 

ЖБП Psi 1111 Психология 2 2 жоқ жоқ Емтихан 
Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 

"Психология" пәні психиканың танымдық, эмоционалды-еріктік, мотивациялық және 
реттеуші салаларын, тұлға, ойлау, қарым-қатынас және қызмет мәселелерін сипаттайтын 
жалпы психология саласындағы іргелі ұғымдарды зерттеуге арналған. Психология 
туралы жалпы түсінік психология ғылымы, әдістемесі және әдістері ретінде 
қарастырылады. Адамның жеке ерекшеліктері туралы тұтас көзқарасты қалыптастырады. 
Таңдалған мамандықты ескере отырып, адамның жеке ерекшеліктері туралы, сондай-ақ 
болашақ кәсіби қызметтің психологиялық аспектілері туралы тұтас көзқарасты 
қалыптастырады. 

1. Ұлттық сана қалыптастыру мән мәтініндегі 
тұлғааралық қарым-қатынас пен тұлға түсінігін білу және 
түсіну;  
2. Ұлттық сана қалыптастыру мән мәтініндегі 
тұлғааралық қарым-қатынас пен тұлға түсінігі туралы білімі 
мен түсініктерін көрсету; 
3. Психология тәсілдері мен әдістері саласында одан 
әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 
дағдылары, кәсіби құзыреттілігін арттыру үшін 
зерттелетін саладағы проблемаларды шешу және 
дәлелдерді қалыптастыру; 
4. Дүниетаным мен сананы қалыптастырудағы тұлға 



құрлымының теориялық және практикалық білімді 
қолдану; 
5. Психология аясында психологиялық ақпаратты 
жинау және түсіндіру; 
6. Гармониялық тұлғаны дамыту факторы ретінде тиімді 
тұлғараралық қарым-қатынастың тиімділігі туралы пікір 
қолдану;  
7. Әртүрлі типтегі тұлғалардың тұлғааралық қарым-
қатынасын талдау үшін тиімді кокммуникацияның 
психологиялық технологияларын диагностикалық практикада 
түсі; 
8. Бағдарламаны жүзеге асыру мен қоғамдық 
түсінудің модернизациялау негіздері ретінде тұлғаның 
тиімді тұлғааралық қарым-қатынастың психологиялық 
стратегияларын білудің дағдылары. Академиялық 
адалдық қағидаттары мен мәдениетінің маңыздылығын 
түсіну, психодиагностикалық процесс барысында 
клиенттермен жұмыс жасауда Психологтың этикалық 
кодексін сақтау 

 
ЖБП DSh1(2)112 Дене шынықтыру 4 1,2 жоқ жоқ Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Дене шынықтыру – білімнің гуманитарлық міндетті құрамдас бөлігі, оның маңыздылығы 
рухани және физикалық күштерді үйлестіру, денсаулық, физикалық және психологиялық 
тұрақтылық, физикалық жетілдіру сияқты жалпыға ортақ адами құндылықтарды 
қалыптастыру арқылы жүзеге асырылады. 

1. Осы саладағы озық білімге негізделген, 
зерттелетін саладағы білімі мен түсініктерін көрсету; 
Білім алушылардың дене тәрбиесі мен салауатты 
өмір салты негіздерін біліу және адамның кемелденуі 
мен маманды даярлаудағы дене тәрбиесінің рөлін 
түсіну;   

2. Білімі және түсінігін кәсіби деңгейде 
қолдану, зерттелетін саладағы проблемаларды шешу 
және дәлелдерді қалыптастыру; Қазақстан 
Республикасының дене шынықтыру және спорт 
саласындағы Мемлекеттік саясат негіздерін білу. 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 



жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар жасау 
үшін ақпаратты жинау және түсіндіру. 

4. Мамандарға да, маман еместерге де 
ақпараттар, идеялар, проблемалар мен шешімдер 
туралы хабарлау; Өзінің функциялық және қозғалыс 
мүмкіндіктерін көтеру үшін, жеке және кәсіби 
мақсаттарына жету үшін дене тәрбиесі-спорт 
қызметін қолдану туралы пікір айтуды 
қалыптастыру. 

5. Зерттелетін салада қосымша білім алуды 
жалғастыру үшін қажетті оқу дағдыларын 
қалыптастыру, Кәсіби қарым-қатынас 
жағдайларының коммуникативтік мүмкіндіктері; 
Теориялық білімді практикада қолдана білудің 
дағдылары. 

6. Денсаулықтарын сақтауды және 
нығайтуды, психофизикалық қабілеттері мен 
қасиеттерін дамытуды және жетілдіруді қамтамасыз 
ететін тәжірибелік іскерліктері мен дағдылары 
жүйесін қалыптастыруда (жалпы дене және 
спорттық-техникалық даярлық жөніндегі бекітілген 
нормативтерді орындай отыра) түсінгенін қолдану. 

7. Оқытудың дәстүрлі технологиялары мен 
дидактикалық құралдарын және  АКТ пайдалана 
білу;саралап, интеграциялы, дамытпалы оқытуды 
және оқытудың құзіреттілік тәсілі мен өзіне тән 
ерекшеліктерін  білу және түсіну. 
8. Дене тәрбиесінің тұлғаны дамытудағы және оны 

кәсіби қызметке дайындаудағы 
 
 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР (ТАҢДАУ КОМПОНЕНТІ) (ЭП) 
 

Пәндер Пәннің коды Пәндер атауы Кредит Семес Пререк Пострек Бақылау 



циклі саны тр визитте
рі 

визитте
рі 

нысаны 

ЖБП EКN 1113 Экономика және кәсіпкерлік негіздері 5 1 Адам, 
қоғам, 
құқық 
(мектеп 
пәні), 
Алгебра 
және 
анализ 
бастама
лары 
(мектеп 
пәні), 
Тарих 
(мектеп 
пәні), 
Географ
ия 
(мектеп 
пәні). 

жоқ Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Адамдардың қажеттіліктерін максималды қанағаттандыру үшін ресурстардың шектеулігі 
шарттарын таңдау мәселесін оқытады. Экономика теориясының мақсаты экономикалық 
өмірде болып жатқан  оқиғаларға шынайы өмір үлгісі көмегімен түсінік беру. 
 

1) экономикалық теория негіздері бойынша білім, 
экономикалық ғылымдарда қолданылатын ұғым мен 
категориялардың негізгі құрылымын түсіну, осы 
саладағы озық білімге негізделген, зерттелетін саладағы 
білімі мен түсініктерін көрсету; 
2) тұтыну мінез-құлықтарының теориялық негіздері 
және сегменттеудің, тауарды жайғастырудың, тауар мен 
қызмет маркетингінің кешенін өңдеудің әдістемелік 
мәселелерін білулері қажет, білім мен түсінгенін 
қолдану, білімі және түсінігін кәсіби деңгейде қолдану, 
зерттелетін саладағы мәселелерін шешу және дәлелдерді 
қалыптастыру; 



3) экономикалық ой-өрістің кеңейуі, қоғамның 
экономикалық өмірінде реалды түрде анализ жүргізе 
білу, әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды 
ескере отырып, пайымдаулар жасау үшін ақпаратты 
жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру; 
4) кәсіби қызмет түрі ретінде экономиканың мәнін 
түсінуі, экономика мен бизнесті басқару арасындағы 
ұқсастық пен айырмашылықты көру; білім мен 
түсінгенін қолдану, мамандарға да, маман еместерге де 
ақпараттар, идеялар, теориялық және практикалық 
білімді қолдану; 
5) экономикалық шешімдердің қабылдануына және 
орындалуына ықпалын тигізетін негізгі саяси және 
әлеуметтік-экономикалық институттарды білуі, олар 
туралы пікір айтуды қалыптастыру, зерттелетін салада 
қосымша білім алуды жалғастыру үшін қажетті оқу 
дағдыларын қалыптастыру; 
6) маркетингтегі ғылыми зерттеулердің әдістерін және 
академиялық хатты білу және оларды оқытылатын 
салада қолдану; 
7) заманауи талаптарға сәйкес оқытылатын салада 
фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың 
арасындағы күрделі тәуелділікті білу және түсіну; 
8) маркетингті зерттеу барысында академиялық 
адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ұғыну. 

ЖБП KN 1114 Құқық негіздері 5 1 Қазақста
н 

тарихы 
(мектеп 
бағдарла
масыны

ң 
шегінде) 

жоқ Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 



Мемлекет және құқық теориясының, конституциялық, әкімшілік, азаматтық, еңбек, жер, 
экология және басқа да құқық салаларының негіздерін білу, қоғам өмірінің әр қилы 
жақтарын реттейтін заңдардың сақталуын қамтамасыз етуші шарт болып табылады. 
 

1) құқық пен мемлекеттің негізгі түсінігін, 
мемлекет, құқық, демократия, адам құқықтары мен 
бостандықтарының негізгі идеялары мен 
проблемаларын осы саладағы озық білімге негізделген, 
зерттелетін саладағы білімі мен түсініктерін көрсету; 
2) құқық саласындағы әдебиеттермен заңдармен, 
өзгеде нормативтік құқықтық актілермен жұмыс істей 
білу, сондай – ақ жалпы Қазақстан Республикасының 
құқықтық актілерін талдау әдістемесі бойынша білімі 
және түсінігін кәсіби деңгейде қолдану, зерттелетін 
саладағы проблемаларды шешу және дәлелдерді 
қалыптастыру;  
3) мемлекет және құқық теориясының, 
конституциялық, әкімшілік, азаматтық, еңбек, жер, 
экология және басқа да құқық салалары бойынша  
әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере 
отырып, пайымдаулар жасау үшін ақпаратты жинау 
және түсіндіру; 
4) жалпы ғылыми тәсілдерді, сондай-ақ өздерінің 
ғылыми зерттеулеріне қолданылатын арнайы тәсілдерді 
мамандарға да, маман еместерге де ақпараттар, 
идеялар, проблемалар мен шешімдер туралы хабарлау; 
5) нормативтік – құқықтық актілерді берілген әр 
түрлі құқық салаларына байланысты зерттелетін салада 
қосымша білім алуды жалғастыру үшін қажетті оқу 
дағдыларын қалыптастыру. 
6) Қазақстан Республикасындағы салалық 
құқықтардың теориялық негіздерін білуі мен түсінуін 
көрсету. 
7) құқықтық реттеу саласында оқу және ғылыми 
әдебиеттерді іздеуде оқу дағдылары және қажетті 
нормативтік актілерге жүгіне білу; 
8) талдамалық және зерттеу жұмысының 



нәтижелерінде сөз сөйлеу, баяндама, презентация 
түрінде оқыту дағдылары. 

ЖБП ETK 1115 Экология және тіршілік қауіпсіздігі 5 1 Биологи
я, 

Химия, 
Физика, 
Географ
ия және 
Математ

ика 
(орта 

мектеп 
бағдарла
масыны

ң 
шегінде) 

жоқ Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Бұл пән  студенттердің қазіргі қоршаған орта туралы, оның өзгеру динамикасы мен 
биосфераға әсерінің осы кездегі көзқарастарымен таныстырады, әртүрлі апаттардан 
қорғану тәсілдерін үйретеді, сондай-ақ осы заманғы зақымдау құралдарының 
қолданылуынан қорғау жөніндегі шешімдерді және оларды жою жөніндегі шараларды 
қабылдауды оқытады. 
 

1) табиғат пен қоғам арасындағы негізгі заңдылықтарын 
игеруі табиғи ортаның өндірістің экологиялық 
жағдайын осы саладағы озық білімге негізделген, 
зерттелетін саладағы  білімі мен түсініктерін көрсету; 
2) экологиялық-экономикалық жүйенің тұрақты 
дамуының шарттарын анықтау әдісін меңгеру, сондай-
ақ әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды 
ескере отырып, пайымдаулар жасау үшін ақпаратты 
жинау және түсіндіру; 
3) қазіргі қоршаған орта туралы, оның өзгеру 
динамикасы мен биосфераға әсерінің осы кездегі 
көзқарастарымен таныстыруда, әртүрлі апаттардан 
қорғану тәсілдерін үйретуде білімі және түсінігін кәсіби 
деңгейде қолдану, зерттелетін саладағы 
проблемаларды шешу және дәлелдерді қалыптастыру;  
4) тіршілік ортасының жәй-күйі мен жағымсыз 
факторлары туралы  мамандарға да, маман еместерге де 



ақпараттар, идеялар, проблемалар мен шешімдер 
туралы хабарлау; 
5) жарақаттаушы, залалды және зақымдағыш 
факторлардың адамға әсерінің анатомиялық-
физиологиялық факторлары, оларды бірегейлестіру 
принциптері, техникалық құралдар мен техникалық 
процесстерге байланысты зерттелетін салада қосымша 
білім алуды жалғастыру үшін қажетті оқу дағдыларын 
қалыптастыру. 
6) экология және тіршілік қауіпсіздігі туралы 
ақпаратты, идеяларды, мәселелерді және шешімдерді 
мамандарға да, маман еместерге де хабарлау; 
7) оқытылатын салада әрі қарай оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын меңгеру; 
8) экология және тіршілік қауіпсіздікті оқытуда 
академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің 
маңызын түсіну. 

ЖБП ZhKMN 1116 Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 5 1 Қазақста
н 

тарихы 
(мектеп 
бағдарла
масыны

ң 
шегінде) 

жоқ Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
«Сыбайлас жемқорлық» ұғымының тарихи дамуы. Сыбайлас жемқорлық ұғымы 
әлеуметке қарсы құбылыс ретінде. Сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік идеясы. Қазіргі 
заманғы мемлекеттердегі сыбайлас жемқорлық. Қазақстандық қоғамның жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл жетілдірудегі қарым-қатынастардың әлеуметтік-экономикалық шарттары. 
Сыбайлас жемқорлық табиғаты мінез-құлықының психологиялық ерекшеліктері. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Құқықтық және адамгершілік 
сана сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің элементтері ретінде. Сыбайлас 
жемқорлыққа қоғамдық бақылау жасау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 

1) сыбайлас жемқорлықтың мәні мен себептерін, оның 
шығу тегін; жемқорлық құқық бұзушылық үшін 
моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік 
шарасын;  
2) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы 
қолданыстағы заңнаманы білуге; 
3) моральдық сана құндылықтары мен адамгершілік 
нормалар ұстанудың күнделікті тәжірибесін; 



маңызы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жастар мәдениетінің қалыптастыру 
ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың этникалық 
ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлыққа төзе алмайтын этникалық мәдениеттер. Сы-
байлас жемқорлыққа төзбеушілік ұлттық қауіпсіздігінің факторы ретінде. Сыбай-лас 
жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Әртүрлі салаларында сыбайлас 
жемқорлық іс-әрекеттері үшін моральдық-этикалық жауапкершілік. Діни нормалар мен 
құндылықтар қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің принциптері ретінде. 
Әр түрлі діни сенімдердегі жемқорлық үшін жауап-кершілік.  
 

адамгершілік және құқықтық мәдениеттегі жұмыс істеу 
деңгейін арттыру; рухани-адамгершілік жұмылдыру 
арқылы жемқорлықтың алдын алу тетіктерін тарата білу 
4) оральдық таңдау және қақтығыс кезінде мүдделерді 
талдау; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 
дағдыларын игеру. 
5) жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері туралы 
ақпаратты, идеяларды, мәселелерді және шешімдерді 
мамандарға да, маман еместерге де хабарлау; 
6) оқытылатын салада әрі қарай оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын меңгеру; 
7) ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың 
әдістерін білу және оларды жемқорлыққа қарсы 
мәдениет негіздерін зерттеуде қолдану; 
8) жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздерін оқытуда 
академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің 
маңызын түсіну. 

 
БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР (БП) 

ЖОҒАРЫ ОКУ ОРНЫ КОМПОНЕНТІ (ЖООК) 
 

Пәндер 
циклі 

Пәннің коды Пәндер атауы Кредит 
саны 

Семес
тр 

Пререк
визитте

рі 

Пострек
визитте
рі 

Бақылау 
нысаны 

БП MKT 1205 Мемлекет және құқық теориясы 4 1 жоқ Қазақста
н 

Республ
икасыны

ң 
констит
уциялық 
құқығы, 
Қазақста

н 

Емтихан, 
курстық 
жұмыс 



Республ
икасыны

ң 
мемлеке
т және 
құқық 
тарихы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Пән арнайы заң пәндерін оқытуда теориялық ережелерді қолдану біліктілігін дамытуға; 
құқықтық ұғымдар мен санаттармен жұмыс істеуге; мемлекеттік-құқықтық оқиғаларға 
бағдарлануға, оларды бағалауға; құқықтық фактілерді және осыған байланысты 
туындайтын құқықтық қатынастарды талдауға, құқықтық нормаларды түсінуге, 
қолдануға және талдауға бағытталған. 

1) МҚТ саласындағы озық білімге негізделген МҚТ 
саласындағы білім мен түсінушілікті көрсету; 
2) білімді және түсінікті кәсіби деңгейде қолдану, 
аргументтерді тұжырымдау және МҚТ міндеттерін 
шешу; 
3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды 
ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинау және түсіндіру; 
  4) МҚТ саласындағы оқу, практикалық және кәсіби 
міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық 
білімді қолдану; 
  5) МҚТ саласында одан әрі білім алуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 
  6) ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін 
білу және оларды МҚТ саласында қолдану 
  7) МҚТ саласында фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және олардың арасындағы күрделі 
тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 
  8) академиялық адалдық қағидаттары мен 
мәдениетінің маңыздылығын түсіну. 

БП KR KK 1206 Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы 4 2 Мемлек
ет және 
құқық 

теорияс
ы 

Қазақста
н 

Республ
икасыны

ң 
әкімшілі

Емтихан 



к 
құқығы, 
Қазақста

н 
Республ
икасыны

ң 
Азаматт

ық 
құқығы( 
Жалпы 
және 

Ерекше 
бөлім), 

Қазақста
н 

Республ
икасыны

ң 
Қылмыс

тық 
құқығы 
(Жалпы 

және 
Ерекше 
бөлім), 
құқық 
қорғау 
органда

ры 
Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 

Пән қоғамдық-кәсіптік қызметті жауапкершілікпен жүзеге асыру, нормативтік құқықтық 
актілер жобаларының құқықтық сараптамасын жүзеге асыру, заң техникасы 
қағидаларына, нормативтік-құқықтық және жергілікті актілерге, іскерлік айналымның 

1) Заң білімі саласындағы озық білімге негізделген 
саясаттану саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 
 2) білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану, 



әдет-ғұрыптарына сәйкес құқық қолдану және құқық қолдану актілерін жасау білігін 
қалыптастыруға үш тілде бағытталған: қазақ, орыс және ағылшын 

дәлелдерді тұжырымдау және ҚРКҚ міндеттерін шешу; 
3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды 
ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинау және түсіндіру; 
4) ҚРКҚ саласындағы оқу, практикалық және кәсіби 
міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық 
білімдерін қолдану; 
 5) ҚРКҚ саласында одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті дағдыларды игеру; 
 6) ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін 
білу және оларды ҚРКҚ-да қолдану; 
 7) ҚРКҚ саласында фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және олардың арасындағы күрделі 
тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 
 8) академиялық адалдық қағидаттары мен 
мәдениетінің маңыздылығын түсіну. 

БП KRMKT 1211 Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы 3 2 Мемлек
ет және 
құқық 

теорияс
ы 

Құқық 
қорғау 
органда

ры 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Пән қоғамдық-кәсіптік қызметті жауапкершілікпен жүзеге асыру, кәсіби қызметтің 
объектілері болып табылатын әртүрлі құқықтық құбылыстарды, құқықтық фактілерді, 
құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастарды талдау, болашақ практикалық қызмет 
аясында болатын міндеттерді шешуде өз ұстанымын сенімді және дәлелді түрде білдіру 
қабілетін дамытуға бағытталған. 

1) Тарихи-құқықтық білім саласындағы озық білімге 
негізделген саясаттану саласындағы білім мен 
түсінушілікті көрсету; 
 2) білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдану, 
дәлелдерді тұжырымдау және Қазақстан 
Республикасының мемлекет және құқық тарихы 
проблемаларын шешу; 
 3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды 
ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыруға 
міндетті;  
 4) Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық 



тарихы саласындағы оқу-практикалық және кәсіби 
міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық 
білімдерін қолдану; 
 5) Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық 
тарихы одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін 
қажетті оқыту дағдылары; 
  6) ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың 
әдістерін білуге және оларды Қазақстан 
Республикасының мемлекет және құқық тарихында 
қолдануға міндетті; 
  7) фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және 
олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді Қазақстан 
Республикасының мемлекет және құқық тарихы 
саласында білу мен түсінуді қолдануға құқылы ; 
  8) қағидаттар мен мәдениеттің мәнін түсіну  
Академиялық адалдық 

 
 

2 КУРС 
 

ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ 
 

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ ПӘНДЕРІ (ЖБП) 
МІНДЕТТІ КОМПОНЕНТ (МК) 

 
Пәндер 
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Пәннің коды Пәндер атауы Кредит 
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Пострек
визитте
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Бақылау 
нысаны 

ЖБП Fil 2102 Философия 5 3 Қазақста
н 

тарихы, 
Әлеумет

тану 

жоқ Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 



Пән келесі негізгі тақырыптарды оқытудан тұрады: мәдениет философиясының пәні, 
орны және рөлі; философияның қалыптасуы; философиялық білімнің құрылымы; болмыс 
туралы ілім; диалектика; детерминизм және индетерминизм. Әлем картинасының 
ғылыми, діни және философиялық тұжырымдамаларына түсінік беріледі. Адам, қоғам 
және мәдениет, адам және табиғат туралы оқытылады. Қазіргі заманның жаһандық 
проблемаларына, сондай-ақ өркениет пен болашақ сценарийлерінің өзара іс-қимылына 
сипаттама беріледі. 
 
 

1) Философия саласындағы озық білімге негізделген, 
дүниетанымдылық көзқарас саласындағы білімі мен 
түсініктерін көрсету және жалпы адамзаттық және 
әлеуметтік-тұлғалық, рухани және мәдени 
құндылықтарын қалыптастыру рухында тәрбиелеу 
мақсатында  ақпаратты жинау және түсіндіру; 
2) Философия бағытындағы кәсіби деңгейде білім мен 
түсінуді қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және 
оқытылатын саладағы мәселелерді шешу; 
3) Дүниетанымдылық, әлеуметтік, этикалық және 
ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар 
қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және 
түсіндіруді жүзеге асыру және кәсіби қарым-қатынас, 
экологиялық, дене, этикалық, құқықтық, ақпараттық, 
экономикалық мәдениетті және ойлау мәдениетін 
қалыптастыруға, сондай- ақ кәсіби қызметте ары қарай 
білім алуды  өзіндік жалғастыру үшін қажетті оқу 
дағдылары мен іскерлікті қалыптастыру; 
4) Жалпы білім беру саласындағы оқу-практикалық 
және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және 
практикалық білімді қолдану; 
5) Жалпы білім беру саласында одан әрі оқуды өз 
бетінше жалғастыру үшін қажетті ғылыми 
монографиялар оқыту дағдылары; 
6) Философия ғылыми зерттеулердің әдістерін және 
академиялық хатты білу және оларды оқытылатын 
салада қолдану; 
7) Философия бағытындағы әртүрлі салада фактілерді, 
құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы 
күрделі тәуелділікті білу және түсіну; 
8) Заң шеңберінде академиялық адалдық принциптері 
мен мәдениетінің маңызын ұғыну. 

ЖБП DSh1(2)112 Дене шынықтыру 4 3,4   Емтихан 
Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 



Дене шынықтыру – білімнің гуманитарлық міндетті құрамдас бөлігі, оның маңыздылығы 
рухани және физикалық күштерді үйлестіру, денсаулық, физикалық және психологиялық 

тұрақтылық, физикалық жетілдіру сияқты жалпыға ортақ адами құндылықтарды 
қалыптастыру арқылы жүзеге асырылады. 

1. Осы саладағы озық білімге негізделген, 
зерттелетін саладағы білімі мен түсініктерін 
көрсету; Білім алушылардың дене тәрбиесі мен 
салауатты өмір салты негіздерін біліу және 
адамның кемелденуі мен маманды даярлаудағы 
дене тәрбиесінің рөлін түсіну;   

2. Білімі және түсінігін кәсіби деңгейде 
қолдану, зерттелетін саладағы проблемаларды 
шешу және дәлелдерді қалыптастыру; Қазақстан 
Республикасының дене шынықтыру және спорт 
саласындағы Мемлекеттік саясат негіздерін білу. 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 
жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар жасау 
үшін ақпаратты жинау және түсіндіру. 

4. Мамандарға да, маман еместерге де 
ақпараттар, идеялар, проблемалар мен шешімдер 
туралы хабарлау; Өзінің функциялық және 
қозғалыс мүмкіндіктерін көтеру үшін, жеке және 
кәсіби мақсаттарына жету үшін дене тәрбиесі-
спорт қызметін қолдану туралы пікір айтуды 
қалыптастыру. 

5. Зерттелетін салада қосымша білім алуды 
жалғастыру үшін қажетті оқу дағдыларын 
қалыптастыру, Кәсіби қарым-қатынас 
жағдайларының коммуникативтік мүмкіндіктері; 
Теориялық білімді практикада қолдана білудің 
дағдылары. 

6. Денсаулықтарын сақтауды және 
нығайтуды, психофизикалық қабілеттері мен 
қасиеттерін дамытуды және жетілдіруді 
қамтамасыз ететін тәжірибелік іскерліктері мен 
дағдылары жүйесін қалыптастыруда (жалпы дене 
және спорттық-техникалық даярлық жөніндегі 
бекітілген нормативтерді орындай отыра) 



түсінгенін қолдану. 
7. Оқытудың дәстүрлі технологиялары мен 

дидактикалық құралдарын және  АКТ пайдалана 
білу;саралап, интеграциялы, дамытпалы оқытуды 
және оқытудың құзіреттілік тәсілі мен өзіне тән 
ерекшеліктерін  білу және түсіну. 

8. Дене тәрбиесінің тұлғаны дамытудағы және оны 
кәсіби қызметке дайындаудағы 
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БП KBShTi 2201 Кәсіби бағдарланған шет тілі 3 4 Шет тілі  
Шет 
тілі: 

тілдік 
қарым-
қатынас 
мәдение

ті 
бойынш

а 
практик

ум 

жоқ Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Пәннің мақсаты ағылшын тілінде кәсіби және іскерлік және мәдениетаралық қарым-
қатынас дағдыларын игеру болып табылады. Пән тақырыптық тұтастық, құрылымдық 
дизайн және ақпараттылық критерийлеріне сәйкес келетін кәсіби тақырып шеңберіндегі 
оқу мәтіндерін түсіну дағдыларын, оның мазмұнын дәл және толық түсініп, 
семантикалық ақпаратты бөліп көрсетуді, Кәсіби бағытталған мазмұнның мәтіндерін 
түсінуді, кәсіби тақырыптарға әңгімелесуге дайын емес қатысуды қарастырады: кәсіби 

1) оқылатын саладағы озық білімге негізделген 
оқылатын саладағы білім мен түсінікті көрсету; 
2) білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдануға, 
дәлелдер тұжырымдауға және зерттелетін саланың 
мәселелерін шешуге; 
3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды 



мүдделер аясында белгілі тақырыптар бойынша ақпарат алмасу, дизайн барабар тілдік 
құралдарды пайдалана отырып, монологтық пікір білдіру және диалог жүргізу, кәсіби 
бағыттағы түпнұсқа мәтіндермен жұмыс. 

ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпарат жинауды және түсіндіруді жүзеге асыруға 
міндетті; 
4) оқытылатын салада оқу-практикалық және кәсіби 
міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық 
білімді қолдануға; 
5) оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 
6) ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін 
білуге және оларды зерттелетін салада қолдануға; 
7) зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және олардың арасындағы күрделі 
тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 
8) академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 

маңыздылығын түсіну 
БП KК(О)Ti 2202 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 3 3 Қазақ 

(орыс) 
тілі 

жоқ Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Пән студенттерге білім беру бағдарламасы аясында қазақ тілін кәсіби-бағдарлы оқытуды 
жүзеге асырады. Студенттерді кәсіби қазақ тіліне оқыту оқытудың кәсіби бағыттылығы 
қағидатын іске асыруды, студенттердің екі тілді коммуникативтік құзыреттілігін, 
белсенді сөздік қорын және олардың болашақ мамандығы, кәсіби қызметі үшін қажетті, 
оның ішінде педагогикалық қызмет үшін қазақ тілінде сөйлеу негіздерін қалыптастыруды 
білдіреді. 

1. Мамандық бойынша ұғымдар    мен    базалық 
категорияларының ерекшелігін, ғылыми 
лексикасын, кәсіби қызмет сферасының сөйлеу 
нормаларын,  іскерлік коммуникация мен 
құжаттамалардың негіздері бойынша білімі мен 
түсініктерін көрсету;    

2. Кәсіби   терминдердің,   мамандыққа   байланысты   
категориялар   мен ұғымдардың қалыптасуы мен 
мәні туралы,  кәсіби      мәтінді     құрылымдық-
семантикалық     және      мағыналық-
лингвистикалық талдау әдістері мен тәсілдері 
туралы,  кәсіби    қарым-қатынас    жасауда    тілдік    
жүйенің    қызмет    етуінің ерекшеліктері туралы 
білімі және түсінігін кәсіби деңгейде қолдану, 
дәлелдерді қалыптастыру және оқылатын 



мәселелерді шешу; 
3. Мемлекеттік    және    жергілікті    басқару    
ұғымдары    мен   базалық категорияларын кәсіби 
кызметте қолдана білу, ғылыми-кәсіби ақпаратты 
жинақтау, кәсіби мәтіндерді интерпретациялау және 
талдау, ғылыми ақпаратты өзіндік іздеуде 
технологияларды колдану, ол туралы мемлекеттік тілде 
пікір айтуды қалыптастыру бойынша туралы 
әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды 
ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру; 
4. Оқылатын салада күнделікті және кәсіби қарым-

қатынас жағдайларына қажетті ақпаратты, 
идеяларды, мәселелерді және шешімдерді оқу - 
практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 
теориялық және практикалық білімді қолдану; 

5. Оқылатын салада теориялық білімді практикада 
қолдана білудің, оқу ақпаратын іздеу, талдау және 
өңдеу тәсілдерін меңгеру бойынша икем, 
дағдыларын, тәсілдер мен дағдыларды дербес 
анықтау, жалпы оқу  іскерліктерін, зерттелетін 
салада қосымша білім алуды, одан әрі оқуды өз 
бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 
дағдылары; 

6. Тілдік  категориялардың  ішкі, сыртқы 
аспектілерін саралап, түрлі қырынан талдауда, 
пәндердің қалыптасып, даму принциптері 
бойынша ғылыми зерттеулер мен академиялық 
хаттардың әдістерін білу және оларды оқылатын 
салада қолдану; 

7. Оқылатын салада тілді оқытудың өзекті 
мәселелері, сыни ойлауды, көшбасшылық 
сапаларды, қарым-қатынас, төзімділікті, 
креативтілікті, жинақылықты қалыптастыруда 



олардың арасындағы күрделі тәуелділік, 
құбылыстар, теориялар мен фактілерді түсіну 
және білімін қолдану; 

8. Жалпы адамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық, 
рухани және мәдени құндылықтарын 
қалыптастыру, отансүйгіштік, Қазақстан 
Республикасы халықтарының достығы, әр түрлі 
мәдениеттерге, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету 
рухында тәрбиелеу мақсатында   академиялық 
адалдық принциптері мен мәдениетінің мәнін 
түсіну. 

БП ККО 2203 Құқық қорғау органдары 3 4 Қазақста
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Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
«Құқық қорғау органдары» курсының негізгі ұғымдары, пәні және жүйесі,  осы курстың 
басқа да жалпы және арнайы заң пәндерімен өзара байланысы; құқық қорғау жүйесі; 
құқық қорғау органдарының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілер; құқық 
қорғау қызметін жүзеге асырудың конституциялық қағидаттары; құқық тәртібін 
қамтамасыз ету жөніндегі органдар, мекемелер және қоғамдық ұйымдар. 

1. Құқық қорғау органдары пәнінде және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында пайдаланылатын 
ұғымдар мен санаттардың негізгі мазмұнын білуі және 
түсінуі. 
2. Оқу процесінің тиімділігін арттыру үшін құқық 



қорғау органдары мен басқа да құқықтық пәндер 
арасындағы пәнаралық қатынастарды білу мен түсінуді 
көрсету. 
3. Қазақстан Республикасы құқық қорғау 
органдарының қызметін реттейтін құқықтық актілердің 
негіздерін білу мен түсінуді қолдану. 
4. Қазақстан Республикасының Құқық қорғау 
жүйесінің проблемалары туралы пайымдауларды 
жинау және қалыптастыру. 
5. Ақпаратты, идеяларды, проблемалар мен 
шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де 
жеткізіңіз. 
6. Оқу және ғылыми әдебиетті, оның ішінде 
аударылмайтын әдебиетті іздеу дағдыларына оқыту. 
7. Әртүрлі практикалық жағдайларда құқық қорғау 
органдары мен құқық қорғау жүйесінің білімін қолдану 
және түсіну дағдылары. 
8. Мамандық бойынша одан әрі білім алуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары. 

БП ShTTKKMBP
2204 

Шет тілі: тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша 
практикум 

5 3 Шет тілі Кәсіби 
бағдарла

нған 
шет тілі 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Пәннің мақсаты – шет тілінде коммуникативті дағдыларды бекіту және жетілдіру. Пән 
сөйлеуді түсіну дағдыларын жетілдіруді, жазбаша және ауызша түрлі практикалық 
жаттығуларды орындау барысында ағылшын тілінің лексикалық және грамматикалық 
құрылымдарын қолдануды қарастырады. Студенттер жаңа тілдік құралдарды, соның 
ішінде лексикалық және грамматикалық құралдарды меңгеруге, зерттелетін тілдің тілдік 
құбылыстары туралы білімді меңгеруге, қажетті коммуникативті әсерге жету үшін ойды 
жеткізудің әртүрлі тәсілдерін меңгеруге қосымша мүмкіндік алады. 

1. Техникалық мәтіндерді сапалы түсіну және оларды 
кейіннен аудару үшін лингвистиканың қазіргі даму 
тенденцияларына негізделген ағылшын тілінің 
фонетикалық, лексикалық және грамматикалық 
құрылымын, орфографиясы мен тыныс белгілерін, 
негізгі және арнайы лексикасын, фразеологизмі мен 
идиоматикасын, стилистикалық және жанрлық 
дифференциациясын білу мен түсінуді көрсету; 
2. Қазіргі заманғы зерттеулер мен мәдениетаралық 
коммуникация тенденцияларына сүйене отырып, 



зерттелетін тіл елінің тарихы, экономикасы, саяси 
жүйесі мен мәдениеті, ағылшын тілді елдер өкілдерінің 
дүниетанымы мен ойлау ерекшеліктері туралы 
білімдері мен түсініктерін көрсету; 
3. Күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста 
аргументтерді тұжырымдау, сондай-ақ кәсіби деңгейде 
оқытылатын шет тілдерінің лексикасының лексикалық 
және грамматикалық нормалары мен жанрлық-стильдік 
стратификациясын білу мен түсінуді пайдалана 
отырып, әртүрлі жанрдағы мәтіндерді түсіндіруге 
байланысты мәселелерді шешу; 
4. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере 
отырып, қазіргі заманғы лингвистика және шет тілді 
білім беру әдіснамасы саласындағы пайымдауларды 
қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіру; 
5. Оқытылатын тілдің нормаларына сәйкес сөйлеудің 
дұрыс грамматикалық формалары мен синтаксистік 
құрылысын қолдану дағдыларына сүйене отырып, 
күнделікті және кәсіби қарым-қатынас жағдайларында 
(қазақ, орыс және шет тілдерінде) сөз сөйлеу тәсілін 
таңдау, сөйлеу мінез-құлқын жоспарлау және 
ақпаратты, идеяларды, проблемалар мен шешімдерді 
беру; 
6. Оқыту, анықтамалық, нормативтік және 
энциклопедиялық әдебиеттерді пайдалану, зерттеу 
саласында одан әрі білім беруді өз бетінше жалғастыру 
үшін қажетті ақпаратты іздеу және түсіндіру 
дағдылары; 
7. Лингвистика және қазіргі заманғы шет тілді білім 
беру саласындағы, практикалық және кәсіби 
міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық 
білімді қолдану; 
8. Фактілерді, құбылыстарды, лингвистика 
теорияларын және олардың онымен байланысты білім 



салаларының арасындағы күрделі қатынастарды білу 
мен түсінуді қолдану. 

9. Академиялық адалдық принциптері мен 
мәдениетінің маңыздылығын түсініңіз. 

БП KRAK 2207 Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы 
бөлімі) 

4 3 Қазақста
н 
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уциялық 
құқығы 
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н 

Республ
икасыны

ң 
Азаматт

ық 
құқығы 
(Ерекше 
бөлім) 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Азаматтық құқық ұғымы және нысанасы; азаматтық құқықтың заң пәндері жүйесіндегі 
орны; азаматтық құқықтарды жүзеге асыру және қорғау; азаматтық құқықтар объектілері; 
азаматтар азаматтық құқықтар субъектілері ретінде; заңды тұлғалар; транзакциялар; 
ұсыну; шарттар; іс-әрекеттерді шектеу; меншік құқығы ұғымы; меншік құқығының пайда 
болуы және тоқтатылуы; қоғамдық меншік; өзге де мүліктік құқықтар; қорғау 
міндеттемелерді орындау; міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету. 

1) зерделеу саласындағы озық білім негізінде 
Азаматтық құқық саласында пайдаланылатын ұғымдар 
мен санаттардың негізгі мазмұнын білуі мен түсінуін 
көрсетуге міндетті; 
2) білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдануға, 
аргументтерді тұжырымдауға және азаматтық құқық 
нормаларын қолдану міндеттерін шешуге; 
3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды 
ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
азаматтық-құқықтық нормаларды заңнамалық реттеу 
және іске асыру проблемалары бойынша ақпаратты 
жинау және түсіндіру; 
4) Азаматтық құқық саласындағы оқу, практикалық 
және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және 
практикалық білімді қолдану; 
5) мамандық бойынша одан әрі білімін өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 
6) ғылыми зерттеу әдістерін білуге және оларды 
азаматтық құқық саласында қолдануға міндетті; 



7) фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және 
олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен 
түсінуді Азаматтық құқық ғылымында қолдануға 
құқылы; 
8) академиялық адалдық қағидаттары мен мәдениетінің 
маңыздылығын түсіну. 

БП KRAK 2208 Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше 
бөлімі) 
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Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Азаматтық құқық пәні -жоғары оқу орындарында заң мамандығы бойынша оқытылатын 
орталық оқу пәндерінің бірі. Оның басқа пәндер арасындағы іргелі орны қазіргі 
қоғамдағы азаматтық құқықтың маңыздылығына байланысты. Бұл заңнама нарықтық 
экономиканың берік негізін қалыптастыруға, тауар-ақша қатынастарының өсуіне және 
дамуына, азаматтардың, заңды тұлғалардың және мемлекеттің мүліктік және мүліктік 
емес құқықтарын қорғауға ықпал етуге арналған. Қазіргі уақытта азаматтық заңнама 
массиві қазақстандық заңнаманың басқа салаларының ішіндегі ең көлемді және күрделі 
болып табылады. Азаматтық заңнаманың ерекше бөлігін зерделеу үшін бұрын 
қазақстандық заңнамаға белгісіз институттарды (жалдау, Франчайзинг шарттарын), сол 
сияқты дәстүрлі институттарды қамтитын жаңа Азаматтық кодекстің (Ерекше бөлім) 
қабылдануы ерекше маңызға ие болды. 

1) Қазақстан Республикасы Азаматтық құқығының 
ерекше бөлігінде пайдаланылатын ұғымдардың, 
қағидаттар мен санаттардың негізгі мазмұнын білуі 
мен түсінуін көрсетуге міндетті; 
2) білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану, 
азаматтық құқық пен заңнама саласындағы 
аргументтерді тұжырымдау және міндеттерді шешу; 
3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды 
ескере отырып пайымдауларды қалыптастыру үшін 
Қазақстан Республикасы Азаматтық құқығының 
ерекше бөлігінің проблемалары туралы ақпаратты 
жинауға және түсіндіруге міндетті; 
4) теориялық және практикалық білімді азаматтық 
құқық және заңнама саласындағы оқу, практикалық 
және кәсіптік міндеттерді шешу үшін, сондай-ақ 
азаматтық құқық саласындағы жекелеген істер 
бойынша заңнама актілері мен сот шешімдерін дұрыс 



түсіндіру үшін қолдануға міндетті; 
5) құқықтық мәдениет пен ойлау мәдениетін 
қалыптастыру, сондай-ақ мамандығы бойынша одан 
әрі білім алуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті 
дағдыларға үйрету; 
6) ғылыми зерттеу және академиялық жазбаша сөйлеу 
әдістерін білуге және оларды азаматтық құқық және 
азаматтық құқық саласында қолдануға міндетті; 
7) Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы 
саласындағы нормативтік құқықтық актілер саласында 
фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың 
арасындағы күрделі тәуелділіктерді, заңдық 
жауапкершіліктің түрі ретінде азаматтық-құқықтық 
жауаптылықтың ерекшеліктерін, азаматтық заңнама 
саласында құқық бұзушылық жасаған адамдарға жаза 
және азаматтық-құқықтық Ықпал етудің өзге де 
шараларын қолдану негіздерін қатаң сақтаудың мәнін 
қолдануға; 
8) академиялық адалдық қағидаттары мен мәдениетінің 
маңыздылығын түсіну; 
 9) азаматтық-құқықтық құқық бұзушылықтарды 
саралау және олардың алдын алу үшін қажетті 
дағдыларға үйрету, клиенттерге азаматтық-құқықтық 
қатынастар саласындағы құқықтық аспектілер 
бойынша консультация беру болып табылады. 

БП KRKK 2209 Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы 
бөлімі) 
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бөлім) 
Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 

Осы пән Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы ұғымын, мәнін, міндеттерін, 
қағидаттары мен қылмыстық заң ұғымын, мазмұны мен құрылымын; қылмыстық-
құқықтық норманың мазмұнын; қылмыстық қылмыстың құрамын; қылмыстық құқық 
бұзушылық жасау кезеңдерін, жаза ұғымы мен мақсатын; қылмыстық құқық бұзушылық 
жүйесі, түрлері қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату.жүйесін; қылмыстық-
құқықтық қатынастарды; қылмыстық жауаптылық ұғымы мен негіздерін;  

1) Қазақстан Республикасы Қылмыстық заңының 
жалпы бөлігінде пайдаланылатын ұғымдардың, 
қағидаттар мен санаттардың негізгі мазмұнын білуі 
мен түсінуін көрсетуге міндетті; 
2) білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдану, 
қылмыстық құқық және заңнама саласындағы 
аргументтерді тұжырымдау және міндеттерді шешу; 
3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды 
ескере отырып, сот шешімдерін қалыптастыру үшін 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық құқығының 
жалпы бөлігінің проблемалары туралы ақпаратты 
жинауға және түсіндіруге; 
4) қылмыстық құқық және заңнама саласындағы оқу, 
практикалық және кәсіптік міндеттерді шешу үшін, 
сондай-ақ қылмыстық құқық саласындағы жекелеген 
істер бойынша заңнама актілері мен сот шешімдерін 
дұрыс түсіндіру үшін теориялық және практикалық 
білімді қолдануға міндетті; 
5) құқықтық мәдениет пен ойлау мәдениетін 
қалыптастыру, сондай-ақ мамандығы бойынша одан 
әрі білім алуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті 
дағдыларға үйрету; 
6) ғылыми зерттеу және академиялық жазбаша сөйлеу 
әдістерін білуге және оларды қылмыстық құқық және 
қылмыстық құқық саласында қолдануға міндетті; 
7) Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы 
саласындағы нормативтік құқықтық актілер 
саласындағы фактілерді, құбылыстарды, теорияларды 
және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді, заң 
жауапкершілігінің түрі ретіндегі қылмыстық 
жауаптылықтың ерекшеліктерін, қылмыстық құқық 
бұзушылық жасаған адамдарға жаза және өзге де 



қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын қолдану 
негіздерін қатаң сақтаудың мәнін білу мен түсінуді 
қолдануға құқылы; 
8) академиялық адалдық қағидаттары мен мәдениетінің 
маңыздылығын түсіну; 
9) қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау және 
олардың алдын алу үшін қажетті дағдыларға үйрету, 
қылмыстық қатынастар саласындағы құқықтық 
аспектілер бойынша клиенттерге консультация беру 
болып табылады. 

БП KRKK 2210 Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше 
бөлімі) 

5 4 Қазақстан 
Республи
касының 
қылмыст

ық 
құқығы 
(жалпы 
бөлімі) 

Қазақс
тан 

Респуб
ликасы

ның 
қылмы
стық-

процес
тік 

құқығы 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Аталған пән: қылмыстық құқықтың Ерекше бөлігінің ұғымын, жүйесі мен мәнін; жеке 
адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды; отбасына және кәмелетке 
толмағандарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды; адамның және азаматтың 
конституциялық және өзге де құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылықтарды; бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстарды; ҚР ҚК 
Ерекше бөліміне сәйкес өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтарды қарайды. 

1) ҚР Қылмыстық құқығының ерекше бөлігінде 
пайдаланылатын ұғымдардың, қағидаттар мен 
санаттардың негізгі мазмұнын білу және түсіну; 
2) қылмыстық құқық және заңнама саласындағы білім 
мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, дәлелдерді 
тұжырымдау және проблемаларды шешу; 
3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды 
ескере отырып пайымдауларды қалыптастыру үшін ҚР 
Қылмыстық құқығының ерекше бөлігінің 
проблемалары туралы ақпаратты жинауды және 
түсіндіруді жүзеге асыру; 
4) қылмыстық құқық және заңнама саласындағы оқу-
практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 



теориялық және практикалық білімдерін қолдану; 
5) оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 
6) ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың 
әдістерін білуге және оларды қылмыстық құқық пен 
қылмыстық заңнама саласында қолдануға міндетті; 
7) Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы 
саласындағы нормативтік-құқықтық актілер 
саласындағы фактілерді, құбылыстарды, теорияларды 
және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді, 
қылмыстық жауаптылықтың заң жауапкершілігінің бір 
түрі ретіндегі ерекшеліктерін, қылмыстық құқық 
бұзушылық жасаған адамдарға жаза және өзге де 
қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын қолдану 
негіздерін қатаң сақтаудың мәнін білу мен түсінуді 
қолдану; 
8) академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің 
маңызын түсіну 

БП KRАK 2212 Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы 4 3 Қазақста
н 

Республ
икасыны

ң 
констит
уциялық 
құқығы 

Қазақста
н 

Республ
икасыны

ң 
қылмыс

тық-
процесті

к 
құқығы 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Әкімшілік құқық түсінігі, пәні және әдістері. Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік 
басқару ұғымы; Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының мәні, әдісі және 
жүйесі; әкімшілік-құқықтық нормалар мен қатынастар; мемлекеттік басқарудың 
нысандары мен әдістері; мемлекеттік органдар жүйесі; әкімшілік-құқықтық режимдердің 
түрлері; мемлекеттік қызмет; жекелеген салалар мен салаларда мемлекеттік басқаруды 

1) Әкімшілік құқық саласындағы озық білімге 
негізделген оқыту саласындағы білімі мен түсінігін 
көрсету; 
2) білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану, 
аргументтерді тұжырымдау және әкімшілік құқық 



ұйымдастыру; әкімшілік құқық бұзушылықтар; әкімшілік жауапкершілік. саласындағы проблемаларды шешу; 
3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды 
ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинау және түсіндіру; 
  4) оқу, практикалық және кәсіби міндеттерді шешу 
үшін теориялық және практикалық білімді қолдану; 
  5) мамандық бойынша одан әрі білімін өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 
  6) ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін 
білу және оларды әкімшілік құқық саласында қолдану; 
  7) фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және 
олардың арасындағы күрделі өзара байланыстарды 
әкімшілік құқықта білу мен түсінуді қолдануға 
құқылы; 
     8) академиялық адалдық қағидаттары мен 
мәдениетінің мағынасын түсіну 

 
ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР (ТАҢДАУ КОМПОНЕНТІ) (ЭП) 
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БП KRTYK 2216 Қазақстан Республикасының тұрғын-үй құқығы 5 4 Қазақста
н 

Республ
икасыны

ң 
азаматт

ық 
құқығы 
(жалпы 
бөлімі) 

Қазақста
н 

Республ
икасыны

ң 
азаматт

ық-
процесті

к 
құқығы 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Тұрғын-үй құқығы құқық саласы ретінде; тұрғын-үй қатынастар; тұрғын-үй 1. Тұрғын үй заңнамасының, тұрғын үй құқығы 



құқықтық табиғаты; тұрғын үй құқығының жалпы ережелері; тұрғын үй құқығының 
қайнар көздері; тұрғын үй құқығының объектілері; тұрғын үйге меншік құқығының 
түсінігі; кондоминиум меншік нысаны ретінде; тұрғын үйді жалға алу шарты. 
 

объектілерінің, тұрғын үй-жайды жалдау шартының 
ерекшеліктерін, кондоминиум объектісін басқару 
проблемаларын көрсету. 

2. Тұрғын үй құқығының негізгі ұғымдары мен 
санаттары, тұрғын үй-құқықтық нормалар мен тұрғын 
үй құқықтық қатынастары туралы білімдерін көрсету. 

3. Тұрғын үй құқықтық қатынастары 
субъектілерін, олардың құқықтық мәртебесін және 
тұрғын үй құқықтық қатынастарында мемлекет атынан 
өкілдік ететін уәкілетті органдардың мәртебесін 
көрсету.  

4. Тұрғын үй құқығы қатынастары 
субъектілерінің заңдық құқықтары мен міндеттерінің 
мазмұны, олардың өзара іс-қимыл тетігі туралы 
білімдерін қолдануға құқығы бар. 

5. Мамандарға да, маман еместерге де ақпаратты, 
идеяларды, проблемалар мен шешімдерді хабарлауға 
міндетті. 

6. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары. 

7. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білуін көрсету және оларды оқытылатын 
салада қолдану;  

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 

БП KRKAK 2217 Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару құқығы 5 4 Қазақста
н 

Республ
икасыны

ң 
констит
уциялық 
құқығы, 
Қазақста

Қазақста
н 

Республ
икасыны

ң 
қылмыс

тық-
процесті

к 

Емтихан 



н 
Республ
икасыны

ң 
Қылмыс

тық 
құқығы 
(жалпы 
бөлім). 

құқығы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Қылмыстық атқару құқығының түсінігі мен маңызы; Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық атқару заңнамасы; Жазаны жүзеге асырушы мемлекеттік органдардың 
жүйесі; Жазаны орындау және түзеу әрекет-терін қолдану; Сотталғандардың жалпы 

құқықтық жағдайы; Қоғамнан тыс байланысты емес жазаларды орын-дау; Бас 
бостандығынан айыру жазаны өтеу. жағдайлары және тәртібі; Қосымша жазаны атқару; 
Қамау түріндегі жазалары орындау; Бас бостандығын шектеу жазаны өтеу. жағдайлары 

және тәртібі; Түзеу колонияларында жазаны өтеу тәртібі; Әр түрлі түзеу колонияларында 
жазаны өтеу ерекшеліктері; Бас бостандығын айыру мекемелерінде материалдық және 

медико-санитарлық қажеттіліктермен қамтамасыз ету; Бас бостандығынан айыру 
мекемелеріндегі тәрбиелік әрекеттер; Тәрбиелеу колонияларында жазаны өтеу 

ерекшеліктері; Кәмелетке толмаған сотталғандарды бас бостандығынан айыру түріндегі 
жазаны атқару ерекшеліктері; Әскери қызметкерлердің жазаны атқару ерек-шеліктері; 

Өлім жазасы түріндегі жазаны атқару; Жазаларды атқа-рудан босату; Жазаларды 
орындаудан босатылған сотталғандарға кө-мек және оларды бақылау. 

 

1. ҚР Қылмыстық-атқару құқығында 
пайдаланылатын ұғымдар мен санаттардың негізгі 
мазмұнын, сондай-ақ оқу процесінің тиімділігін 
арттыру үшін қылмыстық-атқару құқығының басқа 
құқықтық пәндермен пәнаралық байланыстарын білу 
мен түсінуді көрсету. 

2. Қылмыстық жазалардың жекелеген түрлерін 
орындау процестерін регламенттейтін нормативтік-
құқықтық актілерді білу мен түсінуді қолдану.  

3. ҚР Қылмыстық-атқару құқығының 
проблемалары туралы пайымдауларды жинауды және 
қалыптастыруды жүзеге асыру. 

4. Оқу және ғылыми әдебиеттерді, оның ішінде 
аударылмайтын әдебиетті іздестіруде оқыту 
дағдылары. 

5. Түрлі практикалық жағдайларда ҚР 
Қылмыстық-атқару құқығының білімі мен түсінігін 
қолдану. 

6. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары. 

7. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білуін көрсету және оларды оқытылатын 
салада қолдану;  

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 



мәдениетінің маңызын түсіну. 
БП АК 2218 Ақпараттық құқық 5 4 Қазақста
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құқық. 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Ақпараттық қоғам және құқық. Ақпараттық сала ақпарат айналымы саласы және 
құқықтық реттеу саласы ретінде. Ақпараттық құқықтың пәні, әдісі және жүйесі. 
Ақпараттық-құқықтық нормалар және ақпараттық құқықтық қатынастар. Ақпараттық 
құқықтың қайнар көздері. Ақпаратты іздеу, алу және пайдалану құқығы. Құжатталған 

1. Ақпараттық құқықта қолданылатын ұғымдар 
мен санаттардың негізгі мазмұнын білу мен түсінігін 
көрсету. 

2. Оқыту процесінің тиімділігін арттыру үшін 



ақпарат ақпараттық құқықтық қатынастардың объектісі ретінде. Ақпараттық 
қауіпсіздіктің құқықтық мәселелері. Интернет виртуалды ортасының құқықтық 
мәселелері. Бұқаралық ақпарат саласындағы ақпараттық қатынастарды құқықтық реттеу. 
Мемлекеттік құпиялар саласындағы ақпараттық қатынастарды құқықтық реттеу. Дербес 
деректер саласындағы ақпараттық қатынастарды құқықтық реттеу. 

басқа заңды пәндермен ақпараттық құқықтың 
пәнаралық байланыстарын білуді және түсінуді 
көрсету. 

3. Ақпараттық құқық және заңнама мәселелері 
туралы пікір жинауды және қалыптастыруды жүзеге 
асыру. 

4. Мамандарға, сондай-ақ маман емес адамдарға 
ақпарат, идеялар, мәселелер мен шешімдерді хабарлау. 

5. Оқу және ғылыми әдебиеттерді, оның ішінде 
шетелдік әдебиеттерді іздестіруде оқыту дағдылары. 

6. Әртүрлі практикалық жағдайларда ақпараттық 
және халықаралық ақпараттық заңнаманың білімі мен 
түсінігін қолдану дағдысы. 

7. Оқылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары. 

8. Ғылыми зерттеулердің әдістерін және 
академиялық хатты білу және оларды оқытылатын 
салада қолдану; академиялық адалдық принциптері 
мен мәдениетінің маңызын білу мен түсінігін көрсету. 

БП ITSAT 
(1)2219 

IT-технологиялар саласындағы ағылшын тілі (1 бөлім) 5 4 Шет 
тілі, 

ақпаратт
ық-

коммуни
кациялы

қ 
техноло
гиялар 

IT-
техноло
гиялар 

саласын
дағы 

ағылшы
н тілі (2 
бөлім) 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
IT – технологиялар саласында төрт түрлі сөйлеу қызметін: тыңдалым, сөйлеу, оқу 

және жазу қарым- қатынастық – интермәде-ниетті құзыретінің негіздері. Сөйлеу 
дағдысын қалыптастыру. Диалогтік және монологтік сөйлеу. Лексика. Фонетика. 
Тыңдалым дағдысын дамыту. Оқу дағды-сын дамыту. Аналитикалық талдауға қысқаша 
мазмұн жасау негіздері. Аударма. Жазбаша сөйлеуді дамыту. Грамматика. 

1. Кәсіби терминологияны білуін және түсінуін 
көрсету 

2. IT-технологиялар саласында мәтіндерді есту 
және аудару арқылы білімі мен түсінігін қолдану 

3. Лингвистикалық міндеттерді шешу үшін 



 электрондық сөздіктермен және басқа да электрондық 
ресурстармен жұмыс істеу дағдылары 

4. Мамандарға да, маман емес адамдарға да 
ақпарат, идеялар, мәселелер мен шешімдер туралы 
хабарлаңыз. 

5.Байланыс орнату, сөйлесуді қолдау дағдылары, 
синхронды қарым-қатынас дағдылары, келіссөздер 
жүргізу және олардың заңды құқықтарын талап ету 
дағдылары. 

6. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары. 

7. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білуін көрсету және оларды оқытылатын 
салада қолдану;  

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 

БП ShEKK 2220 Шет елдерінің конституциялык құқығы 5 4 Мемлек
ет және 
құқық 

теорияс
ы. 

Халықар
алық 

бұқарал
ық 

құқық 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Констиуциялық құқық саласының түсінігі, Конс-тиуция теориясының негіздері, 

Азаматтық институты, Қоғамның экономикалық, әлеуметтік, саяси жүйесінің және 
рухани өмі-рінің конституциялық принциптері, Мемлекеттің мемлекеттік-саяси 
құрылымы, шет елдерде мемлекеттік билікті ұйымдастыру негізі, шет елдердегі заң 
шығарушы билік және оның органдары, шет елдердің атқарушы билігі және оның 
органдары, шет елдердегі сот билігі, территориялық ұжымының көпшілік билігі: 
жергілікті өзінөзі басқару. 
 

1. Шет елдердің конституциялық құқық 
саласының нормативтік құқықтық актілерін, 
конституциялық құқық заңнамасының жүйесі туралы, 
оның принциптері мен құрылымы, тарихын білуге 
және оның болашақта жетілдіру жолдары жайлы 
білуге; 

2. Шет елдердің конституциялық құқық ғылым 
мен саласының негізгі түсініктері мен 
категорияларының мәнін білу және түсіну. 

3. ШЕҚР конституциялық құрылысының, адам 
және азаматтың құқықтық дәрежесінің, мемлекет 
органдарының, оның құрылымының қызметі мен 



ұйым-дастырылуының, ҚР жергілікті өзін-өзі 
басұарудың конституциялық негізінің, құқықтық 
дәрежесінің, негізгі өкілеттігінің элементтері мен 
қағидаларын, мем-лекеттік органдардың, жергілікті 
өзін-өзі басқару органдарының, сот орган-дарының 
құрылымын білу және түсіну. 

4. ШЕ конституциялық құрылыс мәселелері 
туралы пікірлер қалыптастыру. 

5. Ұйымның құқықтық қызметі бойынша 
әдiстемелiк және басқа да мате-риалдарды, алынған 
теориялық білімдер мен түсініктерді әр түрлі 
тәжірибелік жағдайлара қолдана білуге; 

6. Топтық жұмыстарда коммуникативтік 
қабілеттіліктерге иеленуі; 

7.  Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды 
қолдана отырып, құқықтық құжаттаманы жүйелеу, 
есепке алу және жургiзу тәртiбiне, оқулық мәтінімен, 
құжаттармен, монографиялық және мерзмді 
басылымдармен жұмыс істеуде теориялық және 
тәжірибелік тәсілдерге машықтарын иеленуі;  

8. Баяндама, презентация түрінде аналитикалық 
және зерттеу жұмыстары нәтижелерін ұсынуда 
оқытылған машықтарын иеленуі. 

9. Ғылыми зерттеулердің әдістерін және 
академиялық хатты білу және оларды оқытылатын 
салада қолдану; академиялық адалдық принциптері 
мен мәдениетінің маңызын білу мен түсінігін көрсету. 

БП ZKE 2237 Заңгердiң кәсiби этикасы 3 3 Мемлек
ет және 
құқық 

теорияс
ы. 

Құқық 
қорғау 
органда

ры 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Этика ұғымы және оның заты; заңгердің кәсіби этикасының заты, міндеті, 1. Адвокаттың кәсіби этикасының негізгі 



ерекшелігі; құқык қорғау органдары қызметкерінің кәсіптік қызметінің категориялары; 
мораль. мораль функциялары, оның кұрылымы және элементтері; мораль ізгілікті 
қызметті анықтайтын элеуметтік факторлар жүйесін құрайтындардың бірі ретінде; кұқық 
қорғау органдарының жеке мамандықтар қызметшің ізгілікті-этикалық негіздері; құкық 
қорғау орган-дары кызметкерінің кәсіптік қарымқатынас жасау мәдениеті; әдептілік 
заңгердің кәсіптік кызметінде; жанжал және оның моральдықізгілікті құрылысы. 
 

ұғымдары мен санаттарын білу және түсіну. 
2. Адвокаттың кәсіби қызметін құқықтық реттеу 

мәселелері бойынша өз көзқарасын негіздеу кезінде 
білім мен түсініктерді қолдану. 

3. Этикалық-құқықтық нормативтік актілермен, 
оқулық мәтінімен, құжаттармен, монографиялық және 
мерзімді басылымдармен жұмыс жасауда білімі мен 
түсінігін қолдану. 

4. Этикалық және құқықтық қатынастар, олардың 
мәні, құрылымы, мазмұны туралы пікір қалыптастыру 
үшін ақпарат жинау және түсіндіру. 

5. Заңгердің этикасы саласындағы мамандарға да, 
маман еместерге де ақпарат, идеялар, проблемалар мен 
шешімдер хабарлау.  

6. Заңгердің кәсіби этикасының нормаларын 
бұзатын іс-әрекеттерді дұрыс саралау дағдылары. 

7. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары. 

8. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білуін көрсету және оларды оқытылатын 
салада қолдану; Академиялық адалдық қағидаттары 
мен мәдениетінің мәнін түсіну. 

БП KROK 2238 Қазақстан Республикасының отбасы құқығы 3 3 Қазақста
н 

Республ
икасыны

ң 
Азаматт

ық 
құқығы 
(жалпы 

және 
ерекше 
бөлім), 

Қазақста
н 
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икасыны

ң 
Азаматт

ық-
процесті

к 
құқығы 

Емтихан 



Қазақста
н 

Республ
икасыны

ң 
констит
уциялық 
құқығы. 

 
Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 

Отбасы құқығы құқық саласы ретінде; от-басылық қатынастар; неке және 
отбасының құқықтық табиғаты; ерлі-зайыптылардың жеке және мүліктік қатынастары; 
ата-аналар мен балалардың құқықтық қатынастары; ата-аналық құқықтардан айыру және 
шектеу; алименттік міндеттемелер; ата – аналарының қам-қорлығынсыз қалған 
балаларды тәрбиелеудің нысандары; азаматтық хал актілері; шетелдік элементтің 
қатысуымен отбасы қатынастарын құқықтық реттеу. 
 

1. Неке қиюдың және некені бұзудың, отбасылық 
құқықтық қатынастардың, атап айтқанда, алименттік 
міндеттемелердің, ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балаларды орналастырудың, шетелдік азаматтар 
мен азаматтығы жоқ адамдар қатысатын отбасылық 
қатынастарды құқықтық реттеудің ерекшеліктерін білу 
мен түсінуді көрсету 

2. Тұрғын үй құқығының негізгі ұғымдары мен 
санаттарын, тұрғын үй-құқықтық нормалар мен тұрғын 
үй құқықтық қатынастарын білу мен түсінуді көрсету. 

3. Отбасылық-құқықтық салаға, оның ішінде 
мемлекетте гендерлік саясатты жүргізу 
проблемаларына қатысты нормативтік материалдардың 
қағидаттары мен ережелерін білу мен түсінуді қолдану.  

4 ҚР отбасылық заңнамаларының проблемалары 
туралы пайымдауларды жинау және қалыптастыруды 
жүзеге асыру. 

5. Мамандарға да, маман еместерге де ақпаратты, 
идеяларды, проблемалар мен шешімдерді хабарлауға 
міндетті. 

6. Оқу және ғылыми әдебиетті, оның ішінде 
аударылмайтын әдебиетті іздеуде оқыту дағдылары. 

7. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары. 



8. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білуін көрсету және оларды оқытылатын 
салада қолдану; Академиялық адалдық қағидаттары 
мен мәдениетінің мәнін түсіну. 
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ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ 
БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР (БП) 
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БП HBK 3213 Халықаралық бұқаралық құқығы 5 5 Қазақста
н 

Республ
икасыны

ң 
констит
уциялық 
құқығы 

Өндіріст
ік 

тәжіриб
е 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Пән жалпы және арнайы бөлімдерден тұрады. Жалпы бөлім тұжырымдаманы, пәнді, 
дереккөздерді, субъектілерді, халықаралық-құқықтық жауапкершілікті зерттеуге 
арналған. Ерекше бөлімде ХБҚ дербес филиалдары зерделенеді. 

1. Халықаралық жария құқық ұғымдарын, оның 
тарихын, жүйесін, көздерін, принциптерін, әдістерін, 
субъектілерін, халықаралық қоғамдық қатынастар 
объектілерін білу және түсіну; халықаралық қоғамдық 
қатынастардың қалыптасу ерекшеліктері мен 
заңдылықтарын көрсету; 
2. Білімді және түсінікті кәсіби деңгейде қолдану, 
халықаралық шарттармен, оқулықтардың, 
құжаттардың, монографиялық және мерзімді 



басылымдардың мәтіндерімен жұмыс жасауда 
дәлелдерді тұжырымдау; 
3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды 
ескере отырып, Халықаралық қатынастар саласындағы 
пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау 
және түсіндіру; 
4. ХБҚ саласындағы оқу, практикалық және кәсіби 
міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық 
білімдерін қолдану; 
5. Мамандық бойынша әрі қарай білім алуды өз 
бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 
эмпирикалық және статистикалық деректерді жинау, 
талдау және өңдеу дағдылары; презентациялар 
дайындау; Халықаралық құқық саласындағы ғылыми, 
арнайы және мерзімді әдебиеттермен жұмыс; 
6. Ғылыми-зерттеу және академиялық жазу әдістерін 
білу және оларды ХБҚ саласында қолдану. 
7. ХБҚ саласында фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және олардың арасындағы күрделі 
тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 
8. Академиялық адалдық қағидаттары мен 
мәдениетінің маңыздылығын түсіну 
9. Ақпаратты, идеяларды, проблемалар мен 
шешімдерді мамандарға да, халықаралық жария құқық 
саласындағы маман еместерге де жеткізу; байланыс 
орната білу, әңгіме жүргізе білу, халықаралық құқықты 
бұзатын әрекеттерді дұрыс саралай білу, халықаралық 
шарттардың құрылымы мен түрлерін айқындау, 
халықаралық шарттар жасау, жалпы пәндік салада 
халықаралық шарттарды ұлттық заңнамамен 
салыстыру білігін дамыту; халықаралық келіссөздер 
жүргізу, дипломатиялық хаттама нормаларын қолдану, 
мемлекеттік шекараларды белгілеу тәртібі мен 
тәсілдерін дұрыс қолдану, аумақтық теңіздің, іргелес 



аймақтың енін айқындау, біздің мемлекеттен тыс 
жерлерде жүрген азаматтарға заң көмегін көрсету және 
т.б.). 

 
ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР (ТАҢДАУ КОМПОНЕНТІ) (ЭП) 

 
Пәндер 
циклі 

Пәннің коды Пәндер атауы Кредит 
саны 

Семес
тр 

Пререк
визитте

рі 

Пострек
визитте

рі 

Бақылау 
нысаны 

БП KREK 3224 Қазақстан Республикасының еңбек құқығы 5 5 Қазақста
н 

Республ
икасыны

ң 
констит
уциялық 
құқығы, 
Қазақста

н 
Республ
икасыны

ң 
азаматт

ық 
құқығы 
(ерекше 
бөлім). 

Әлеумет
тік 

қамсызд
андыру 
құқығы. 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Еңбек құқығының түсінігі, пәні, әдісі; қазақстан республикасының еңбек 

құқығының қағидалары; еңбек құқығының субъектілері; әлеуметтік әріптестік; 
ұжымдық шарт; жеке еңбек шарты; жұмыс уақыты және демалыс уақыты; жалақы; 
қызметкерлерге кепілді және өтемақылық төлемдер; еңбекті қорғау; еңбек 
даулары; халықаралық еңбек құқығы; алыс және жақын шетелдерде еңбекті 
құқықтық реттеу; әлеуметтік қамсыздандыру құқығы құқық саласы ретінде, оның 

1. ҚР еңбек заңнамасының жүйесі туралы, оның 
принциптері мен құрылымы, тарихы және оның 
болашақта жетілдіру жолдары жайлы білімі мен 
түсініктерін көрсету; 

2. Қазақстан Республикасының еңбек 
саласындағы нормативтік құқықтық актілерін, 



басқа қүқық салаларынан айырмашылығы; әлеуметтік қамсыздандыру құқығы 
жөніндегі шараларды қаржыландыру; әлеуметтік қамсыз-дандыру құқығындағы 
еңбек өтілі, оның түрлері, есептеу, растау тәртібі; орталықтан еңбекке қабілетсіз 
азаматтарды зейнетақылық қамсыздандыру; жинақтаушы зейнетақы қорларынан 
еңбекке қабілетсіз азаматтарды зейнета-қылық қамсыз-дандыру. 

 

құқықтық құжаттар бойынша іс қағаздар жүргізу 
стандарттарының мағынасын түсініктерін көрсету; 

3. Еңбек құқығы қатынастарында қолданылатын 
ұғымдар мен категория-ларының мазмұны туралы 
білімі мен түсініктерін көрсету; 

4. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау 
саласындағы мәселелерді шешу және дәлелдерді 
қалыптастыру; 

5. Еңбек құқығының негізгі түсініктерін 
тәжірибелік қызметте нақты құ-қықтық жағдайды 
талдау және шешу үшін қолдануды, пікір айтуды 
қалып-тастыру, әлеуметтік, этикалық және ғылыми 
жинақтарды ескере отырып, пайым-даулар жасау үшін 
ақпаратты жинау және түсіндіру; 

6. Еңбек құқығы саласындағы ақпараттарды, 
идеяларды, мәселелерді мен шешімдерді мамандарға 
да, маман еместерге де хабарлау; 

7. Еңбек құқығы саласында қосымша білім алуды 
жалғастыру үшін қажетті оқу дағдыларын 
қалыптастыру. 

8. Ғылыми зерттеулердің әдістерін және 
академиялық хатты білу және оларды оқытылатын 
салада қолдану; академиялық адалдық принциптері 
мен мәдениетінің маңызын білу мен түсінігін көрсету. 

БП HEK 3225 Халықаралық еңбек құқығы 5 5 Қазақста
н 

Республ
икасыны

ң 
констит
уциялық 
құқығы, 
Қазақста

н 

Халықар
алық 

дербес 
құқығы 

Емтихан 



Республ
икасыны

ң 
азаматт

ық 
құқығы 
(ерекше 
бөлім). 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Халықаралық еңбек құқығының түсінігі, пәні, әдісі; халықаралық еңбек 

құқығының қағидалары; халықаралық еңбек құқығының субъектілері; 
халықаралық еңбек құқығы; алыс және жақын шетелдерде еңбекті құқықтық 
реттеу. 

 

1. Халықаралық еңбек құқығының ғылымы мен 
саласының негізгі ұғымдары мен санаттарын білу және 
түсіну. 

2. Еңбек дауларын шешу және практикалық 
міндеттер-жағдайларды шешу кезінде Халықаралық 
еңбек құқығы теориясы мен Халықаралық еңбек 
заңнамасының нормалары туралы білімдері мен 
түсініктерін қолдану. 

3. Халықаралық еңбек құқығы саласында 
құқықтық актілермен, оқулық мәтінімен, құжаттармен, 
монографиялық және мерзімді басылымдармен жұмыс 
жасауда білімі мен түсінігін қолдану. 

4. Еңбек қатынастары, олардың мәні, құрылымы, 
мазмұны туралы пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпарат жинау және түсіндіру. 

5. Халықаралық еңбек құқығы саласындағы 
мамандарға да, мамандарға да ақпаратты, идеяларды, 
проблемалар мен шешімдерді хабарлау.  

6. Халықаралық еңбек құқығы нормаларын 
бұзатын әрекеттерді дұрыс саралау, еңбек құқықтары 
бұзылған азаматтарға құқықтық көмек көрсету 
дағдылары. 

7. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары 

8. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 



әдістерін білетіндігін көрсету және оларды 
оқытылатын салада қолдану; Академиялық адалдық 
қағидалары мен мәдениетінің маңызын түсіну 

БП KRZhK 3226 Қазақстан Республикасының жер құқығы 4 6 Қазақста
н 

Республ
икасыны

ң 
констит
уциялық 
құқығы, 
Қазақста

н 
Республ
икасыны

ң 
әкімшілі

к 
құқығы. 

өндірісті
к 

практик
а 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
       Жер құқығы Жалпы және ерекше бөліктерден тұрады. Жалпы бөлім ұғымды, пәнді, 
әдістерді, жүйені, көздерді, субъектілерді, объектілерді, жерге меншік құқығын, жер 
пайдалану құқығын, жер заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілікті зерттеуге арналған. 
Ерекше бөлімде жекелеген санаттағы жерлердің құқықтық режимі зерттеледі. 

1. Жер құқығы ғылымы пайдаланатын ұғымдар 
мен категориялардың негізгі мазмұнының мәнін білу 
және түсіну.  

2. Оқу процесінің тиімділігін арттыру үшін жер 
құқығының басқа құқықтық пәндермен пәнаралық 
байланысы туралы білім мен түсініктерді қолдану.  

3. Жер құқығы саласындағы құқықтық 
актілермен, оқулық мәтінімен, құжаттармен, 
монографиялық және мерзімді басылымдармен жұмыс 
жасауда білімі мен түсінігін қолдану.  

4. Жер қатынастары, олардың мәні, құрылымы, 
мазмұны туралы пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпарат жинау және түсіндіру.  

5. Жер құқығы саласындағы мамандарға да, 



мамандарға да ақпаратты, идеяларды, проблемалар мен 
шешімдерді хабарлау. 

6. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары. 

7. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білуін көрсету және оларды оқытылатын 
салада қолдану;  

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 

БП KDBAK 3227 Құқықтық деректер базалары және ақпараттық қауіпсіздік 4 6 Ақпарат
тық-

коммуни
кациялы

қ 
техноло
гиялар. 

 

IT-
техноло
гиялар 

сыбайла
с 

жемқорл
ыққа 
қарсы 
күрес 

құралы 
ретінде. 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Бұл пән құқықтық деректер базасының мазмұны мен мағынасы, ақпараттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәсілдері, әртүрлі операциялық жүйелер туралы түсініктері 
бар білімі мен түсінігін көрсетеді. Құқықтық деректер базасымен жұмыс істей білу; 
құқықтық құралдардың көмегімен ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
проблемаларын шешу дағдылары қалыптасады. 
 

1. Құқықтық деректер базасы мен ақпараттық 
қауіпсіздікті білу және түсіну 

2. Ақпараттық қауіпсіздік саласында құқықтық 
актілермен, оқулық мәтінімен, құжаттармен, 
монографиялық және мерзімді басылымдармен жұмыс 
жасауда білімі мен түсінігін қолдану; 

3. Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы 
әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды 
ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру; 

4. Оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді 
шешу үшін құқықтық деректер базасы және 
ақпараттық қауіпсіздік саласындағы теориялық және 



практикалық білімдерін қолдану; 
5. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 

жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 
6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың 

әдістерін білу және оларды құқықтық деректер базасы 
мен ақпараттық қауіпсіздік саласында қолдану; 

7. Фактілер, құбылыстар, теориялар мен олардың 
арасындағы күрделі тәуелділіктерді құқықтық деректер 
базасы және ақпараттық қауіп-қатер саласында білу 
мен түсінуді қолдану;  

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 

БП KS 3228 Қылмысты саралау 4 6 ҚР 
Қылмыс

тық 
құқығы 
(жалпы 

және 
ерекше 
бөлім) 

Кримин
алистика 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Осы пән қылмыстың негізгі бағыттарын, ұғымдарын, түрлерін; қылмыстардың құрамын; 
қылмыстың объективті және субъективті жағының белгілері бойынша саралауды; 
себептік байланысты белгілеуді; қылмыс құрамының факультативтік белгілерінің 
біліктілігіне әсерін; қылмыстың алдын алудың ұйымдастырушылық, әлеуметтік-
экономикалық, құқықтық негіздерін қарайды. 

1. Қылмыстардың жекелеген түрлерін саралау 
туралы, оның принциптері мен құрылымы, белгілерін 
және оның болашақта алдын алудың жетілдіру 
жолдары жайлы білімі мен түсініктерін көрсету; 

2. Құқықтық құжаттар бойынша іс қағаздар 
жүргізу стандарттарының білімі; 

3. Қылмыстарды саралау кезінде қолданылатын 
ұғымдар мен категорияла-рың мағынасының 
түсініктерін көрсету; 

4. Қылмыстарды саралау мәселелері туралы 
пайымдауларды жинау және қалыптастыруды жүзеге 
асыру. 

5. Әртүрлі практикалық жағдайларда 



қылмыстардың біліктілігін түсіну және білімді қолдану 
дағдылары. 

6. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары. 

7. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білуін көрсету және оларды оқытылатын 
салада қолдану;  

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 

БП ITSAT (2) 
3229 

IT-технологиялар саласындағы ағылшын тілі (2 бөлім) 5 5 IT-
техноло
гиялар 

саласын
дағы 

ағылшы
н тілі (1 
бөлім) 

 

өндірісті
к 

практик
а 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
IT – технологиялар саласында төрт түрлі сөйлеу қызметін: тыңдалым, сөйлеу, оқу 

және жазу қарым- қатынастық – интермәде-ниетті құзыретінің негіздері. Сөйлеу 
дағдысын қалыптастыру. Диалогтік және монологтік сөйлеу. Лексика. Фонетика. 
Тыңдалым дағдысын дамыту. Оқу дағды-сын дамыту. Аналитикалық талдауға қысқаша 
мазмұн жасау негіздері. Аударма. Жазбаша сөйлеуді дамыту. Грамматика. 
 

1. Кәсіби терминологияны білуін және түсінуін 
көрсету 

2. IT-технологиялар саласында мәтіндерді есту 
және аудару арқылы білімі мен түсінігін қолдану 

3. Лингвистикалық міндеттерді шешу үшін 
электрондық сөздіктермен және басқа да электрондық 
ресурстармен жұмыс істеу дағдылары 

4. Мамандарға да, маман емес адамдарға да 
ақпарат, идеялар, мәселелер мен шешімдер туралы 
хабарлаңыз. 

5. Байланыс орнату, сөйлесуді қолдау дағдылары, 
синхронды қарым-қатынас дағдылары, келіссөздер 
жүргізу және олардың заңды құқықтарын талап ету 
дағдылары. 

6. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 



жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары. 
7. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 

әдістерін білуін көрсету және оларды оқытылатын 
салада қолдану;  

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 

БП KRSK 3230 Қазақстан Республикасының сақтандыру құқығы 5 5 ҚР 
азаматт

ық 
құқығы 
(жалпы 

және 
ерекше 
бөлімде

р). 

өндірісті
к 

практик
а 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Сақтандыру туралы жалпы ережелер; сақ-тандыру құ-қығының негізгі түсініктер; 

сақтандыру субъектілері мен объектілері; сақтандыру рыногы; сақтандыру делдалдығы; 
сақ-тандырудың түрлері; сақтандыру шарты-ның күшінде болуы; сақ-тандыру шартының 
мазмұны; сақтандыру шарты. 
 

1. ҚР сақтандыру құқығы саласындағы алдыңғы 
қатарлы білімге негізделген оқытылатын салада білімін 
және түсінігін көрсету;  

2. Білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде 
қолдану, дәлелдерді тұжырымдау және зерттелетін 
саланың мәселелерін шешу;  

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды 
ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинау және түсіндіру;  

4. Сақтандыру және сақтандыру құқығы 
саласындағы мамандарға да, маман еместерге де 
ақпарат, идеялар, проблемалар мен шешімдер 
хабарлау;  

5. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары. 

6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білуін көрсету және оларды оқытылатын 
салада қолдану;  



7. Сақтандыру құқығы саласында фактілерді, 
құбылыстарды, теорияларды және олардың 
арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді 
қолдану; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 

БП ZhIKN 3231 Жедел iздестiру қызметі негіздері 5 5 ҚР 
қылмыс

тық 
құқығы 
(жалпы, 
ерекше 
бөлімде

рі). 

Кримин
алистика 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Осы пән ЖІҚ ұғымы мен мәнін; заң пәндері жүйесіндегі жедел-іздестіру қызметі пәнінің 
орнын; ЖІҚ құқықтық негіздерін; ЖІҚ мақсаттары мен міндеттерін; ЖІҚ объектілерін; 
ЖІҚ объектілерін; функцияларын, бағыттарын, жалпы және арнайы жедел іздестіру іс-
шараларын; ЖІҚ іс жүргізу құжаттарын қарайды. 

1. Жедел-іздестіру қызметінде пайдаланылатын 
ұғымдар мен санаттардың негізгі мазмұнын білуін 
және түсінуін көрсету. 

2. Оқу процесінің тиімділігін арттыру үшін 
жедел-іздестіру қызметінің негіздерін басқа құқықтық 
пәндермен пәнаралық байланыстарды білу және түсіну. 

3. Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру 
саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді білу мен 
түсінуді қолдану. 

4. Жедел-іздестіру қызметі негіздерінің 
проблемалары туралы пайымдауларды жинауды және 
қалыптастыруды жүзеге асыру. 

5. Оқу және ғылыми әдебиеттерді, оның ішінде 
аударылмайтын әдебиетті іздестіруде оқыту 
дағдылары. 

6. Әртүрлі практикалық жағдайларда жедел-
іздестіру қызметінің негіздерін түсіну және білімді 
қолдану дағдылары. 

7. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 



жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары. 
8. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 

әдістерін білуін көрсету және оларды оқытылатын 
салада қолдану; Академиялық адалдық қағидаттары 
мен мәдениетінің мәнін түсіну. 

БП КК 3232 Кеден құқығы 5 6 Мемлек
ет және 
құқық 

теорияс
ы, ҚР 

әкімшілі
к 

құқығы. 

өндірісті
к 
практик
а 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
ҚР кеден ісінің ғылыми теориялық және құқықтық нысаны; кеден құқығының 

түсінігі, пәні,жүйесі, қайнар көздері; кеден құқығының нормалары мен қайнар көздері. 
кедендік құқықтық қатынас; кеден ісін басқару органдарының жүйесі және құқықтық 
жағдайы; ҚР кеден органдары; халық-аралық кедендік ұйымдар; кедендік одақтың ішкі 
экономикалық қызметі; кеден шекарасы арқылы тауарларды өткізумен байланысты 
кедендік қызмет; тауарлар шыққан елін анықтау; кедендік режимнің құқықтық негізі; 
кедендік рәсімдеу; кеден төлемдер мен салықтардың құқықтық негіздері; кедендік 
бақылау және оның формалары; кеден ісі аясында қылмыстық жауаптылық; кеден ісі 
аясындағы құқық бұзушылықтар және олар үшін жауапкершіліктер. 
 

1. ҚР Кеден құқығы жүйесі туралы, оның 
принциптері мен құ-рылымы, тарихын білуге және 
оның болашақта жетілдіру жолдары жайлы білім мен 
түсінікті көрсету;  

2. Кеден құқығы қатынастарында қолданылатын 
ұғымдар мен категория-ларың мазмұнын білу мен 
түсінікті көрсету; 

3. Оқу процесінің тиімділігін жоғарылату үшін 
кеден құқығы салысының басқа да заң ғылымы 
салаларымен пәнаралық байланыс қолдануды білу 
және тү-сіну;  

4. Оқулық мәтінімен, құжаттармен, 
монографиялық және мерзімді басы-лымдармен жұмыс 
істеуде теориялық және тәжірибелік тәсілдерге иелену;  

5. Алынған теориялық білімді әр түрлі 
тәжірибелік жағдайларға қолдана білу;  

6. Фактілі материалы субъективті көзқарастан 
айыра білу және түсіну.  

7. Ғылыми зерттеулердің әдістерін және 
академиялық хатты білу және оларды оқытылатын 



салада қолдану; академиялық адалдық принциптері 
мен мәдениетінің маңызын білу мен түсінігін көрсету. 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 

БП НКК 3233 Халықаралық кеден құқығы 5 6 Мемлек
ет және 
құқық 

теорияс
ы, 

Қазақста
н 

Республ
ика-

сының 
әкімшілі

к 
құқығы. 

Халықар
алық 

дербес 
құқығы 

 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Халықаралық кеден құқығының түсінігі және заңи мазмұны; халықаралық кеден 

құқығының субъектілері және объектілері; әлемдік қауымдастық мемлекет-терінің 
кедендік қатынастарын халықаралық құқықтық реттеу; қазіргі заманда мем-лекеттердің 
ынтымақтастығы жүйесінде кеден саясатын жүзеге асыру тенденциялары; халықаралық 

кедендік салық салуда ең қолайлы жағдай туғызу тәртіптемесін қолдану ерекшелігі; 
қазіргі кезеңде Кеден одағы мемлекеттерінің ынтымақтастығы. 

 

1. Халықаралық кеден құқығы жүйесін, оның 
принциптері мен құрылымын білу мен түсінігін 
көрсету, тарихты білу және оны жетілдіру 
перспективалары туралы түсінікке ие болу.  

2. Халықаралық кедендік құқықтық қатынастарда 
қолданылатын ұғымдар мен санаттардың негізгі 
мазмұнын білу мен түсінуді қолдану.  

3. Халықаралық кеден құқығы саласындағы 
құқықтық актілермен, оқулық-тың мәтінімен, 
құжаттармен, монографиялық және мерзімдік 
басылымдармен жұмыста білім мен түсініктерді 
қолдану.  

4. Халықаралық кедендік құқықтық қатынастар, 
олардың мәні, құрылымы, мазмұны туралы 
пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау 
мен түсін-діруді жүзеге асыру.  



5. Халықаралық кеден құқығы саласындағы 
мамандарға да, маман емес адамдарға да ақпаратты, 
идеяларды, проблемалар мен шешімдерді хабарлау.  

6. Оқылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары.  

7. Ғылыми зерттеулердің әдістерін және 
академиялық хатты білу және оларды оқытылатын 
салада қолдану; академиялық адалдық принциптері 
мен мәдениетінің маңызын білу мен түсінігін көрсету. 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 

БП KREK 3234 Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы 4 6 ҚР 
констит
уциялық 
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а 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Экологиялық құқық ұғымы мен пәні; экологиялық құқық негізі және даму тарихы; 

табиғат нысандарын жекешелендіру құқығы; та-биғатты пайдалану құқығы; қоршаған 
ортаны қорғау және табиғатты пайдалану саласындағы ұйымдық басқару түрлері; 
табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық механизмінің 
құқықтық негіздері; экологиялық заңды бұзғаны үшін заңды жауапкершілік; жердің 
құқықтық ережесі және оларды қорғау; жер қойнауларының құқықтық ережесі және 
оларды қорғау, судың құ-қықтық ережесі және оларды қорғау; орманның құқықтық 
ережесі және оларды қорғау; жануарлар әлемін қорғаудың және пайдаланудың құқықтық 
ережесі, атмо-сфералық ауаны құқықтық қорғау; ерекше қорғауға алынған табиғат 
нысанда-рының құқықтық ережесі; қоршаған ортаны халықаралық-құқықтық қорғау.  
 

1. Қазақстан Республикасының экологиялық 
заңнамасы жүйесі, оның принциптері мен құрылымы 
туралы білімін және түсінігін көрсету, тарихын білу 
және оны жетілдіру перспективалары туралы түсінікке 
ие болу. 

2. Экологиялық-құқықтық қатынастарда 
қолданылатын ұғымдар мен категориялардың негізгі 
мазмұнын білу мен түсінуді қолдану. 

3. Экологиялық құқық саласындағы құқықтық 
актілермен, оқулық мәтінімен, құжаттармен, 
монографиялық және мерзімді басылымдармен жұмыс 
жасауда білімі мен түсінігін қолдану. 

4. Экологиялық құқықтық қатынастар, олардың 
мәні, құрылымы, мазмұны туралы пайымдауларды 



қалыптастыру үшін ақпарат жинау және түсіндіру.  
5. Экологиялық құқық саласындағы мамандарға да, 

мамандарға да ақпарат, идеялар, проблемалар мен 
шешімдер туралы хабарлаңыз. 

6. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары. 

7. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білуін көрсету және оларды зерттелетін 
салада қолдану;  

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 

БП KIBPKK 3235 Қылмыстық істер бойынша процестік құжаттарды 
құрастыру 
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Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 



Процестік құжаттардың түсінігі және мәні; про-цестік құжаттардың түрлері; 
хаттама мен қаулының ұғымы және түрлері; тергеуге дейінгі процестік құжаттар; алдын 
ала тергеу кезіндегі құжаттарың түсінігі, айыптау қорытындысының құрылымы; басты 
сот талқылауы сатысындағы процестік құжаттар; үкімнің түсінігі, түрлері және 
құрылымы; қылмыстық істер бойынша процестік құжаттар. 
 

1. Қылмыстық істер бойынша іс жүргізу 
құжаттарын құрастыруда қолданылатын ұғымдар мен 
санаттардың негізгі мазмұнын білу және түсіну. 

2. Оқу процесінің тиімділігін арттыру үшін 
қылмыстық істер бойынша іс жүргізу құжаттарын 
басқа заңды ди-циплиндермен құрастырудың 
пәнаралық байланыстарын білу және түсіну. 

3. Қылмыстық істер бойынша іс жүргізу 
құжаттарын жасау ережелерін регламенттейтін 
нормативтік-құқықтық және заңға тәуелді нормативтік-
құқықтық актілерді білу мен түсінуді қолдану. 

4. Қылмыстық істер бойынша іс жүргізу 
құжаттарын жасаудың практикалық мәселелері туралы 
пайымдауларды жинау және қалыптастыруды жүзеге 
асыру. 

5. Оқу және ғылыми әдебиетті, оның ішінде 
аудармалы емес әдебиетті іздестіруде оқыту дағдылары 

6. Әртүрлі практикалық жағдайларда қылмыстық 
істер бойынша іс жүргізу құжаттарын жасау 
әдістемесін, білімін, түсінігін және әдістемесін 
қолдану. 

7. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқу дағдылары. 

8. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістері туралы білімдерін көрсету және оларды 
оқытылатын салада қолдану; Академиялық адалдық 
қағидалары мен мәдениетінің маңызын түсіну. 

БП KTZAT 3236 Қылмыстарды тергеудегі заманауи ақпараттық 
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Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Бұл пән құқықтық деректер базасының мазмұны мен мағынасы, ақпараттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәсілдері, әртүрлі операциялық жүйелер туралы түсініктері 
бар білімі мен түсінігін көрсетеді. Құқықтық деректер базасымен жұмыс істей білу; 
құқықтық құралдардың көмегімен ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
проблемаларын шешу дағдылары қалыптасады. 
 

1. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды 
қолдана отырып, қылмыстарды тергеу саласындағы 
білім мен түсініктерді көрсету; 

2. БІлімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде 
қолдану, дәлелдерді тұжырымдау және зерттелетін 
саланың мәселелерін шешу; 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды 
ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинау және түсіндіру; 

4. Қылмыстарды тергеуде заманауи ақпараттық 
технологиялар саласындағы оқу-практикалық және 
кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және 



практикалық білімді қолдану; 
5. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 

жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 
6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың 

әдістерін білу және оларды зерттелетін салада қолдану;  
7. Зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, 

теорияларды және олардың арасындағы күрделі 
тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 
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Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Қаржы жүйесі мен қаржыны, мемлекеттің қаржы қызметін ұғу; қаржы Қазақстан 
Республикасындағы құқығы пәні, жүйесі мен әдістері; нормалары мен қаржының 
құқықтық қатынасы; қаржы құқығының Жалпы бөлімі бойынша институттарының 
сипаттамасы: мемлекеттің қаржы қызметінің құқықтық негіздері, қаржы құқығындағы 
ақша тарауының құқықтық негіздері, қаржылық бас-қару саласы, ақша жүйесінің 
құқықтық негіздері, қаржылық жос-парлаудың құқықтық негіздері, қаржылық бақылауды 
реттеудің құ-қықтық негіздері; қаржы құқығының Жалпы бөлімі бойынша инс-

1. Осы саладағы озық білімге негізделген 
қаржылық құқық саласындағы білім мен түсінушілікті 
көрсету;  

2. Білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде 
қолдану, дәлелдерді тұжырымдау және зерттелетін 
саланың мәселелерін шешу; 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды 



титуттарының сипаттамасы: бюджеттік құқық, салықтық құқық, қар-жылық-банктік 
құқық, қаржылық-сақтандыру құқығы, Қазақстан Республикасында банктік және 
сақтандыру ісін ұйымдастыру, қаржылық-шаруашылық құқық. 
 

ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинау және түсіндіру; 

4. Қаржы құқығы саласындағы оқу-практикалық 
және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және 
практикалық білімді қолдану;  

5. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары. 

6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың 
әдістерін білу және оларды қаржылық құқық пен 
заңнама саласында қолдану;  

7. Қаржылық құқық саласында фактілерді, 
құбылыстарды, теорияларды және олардың 
арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді 
қолдану; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 
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Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
"Қаржы" курсы-бұл экономикалық ғылымның маңызды компоненттерінің бірі – 

қаржы ғылымының ерекшеліктерін зерттейтін негізгі оқу пәні. 
 

1. Осы саладағы озық білімге негізделген қаржы 
саласындағы білім мен түсініктерді көрсету;  

2. Білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде 
қолдану, дәлелдерді тұжырымдау және зерттелетін 
саланың мәселелерін шешу; 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды 
ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинау және түсіндіру; 

4. Қаржы саласындағы оқу-практикалық және 
кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және 
практикалық білімді қолдану;  



5. Қаржы саласында одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 

6.  Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың 
әдістерін білу және оларды зерттелетін салада қолдану;  

7. Қаржы саласында фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және олардың арасындағы күрделі 
тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 
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а 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
        Тәртіп салықтарды, алымдарды, баждарды алу қабілетін қалыптастырады. Салық 
кезеңін дұрыс анықтау мүмкіндігі дамуда. Кәсіпорындардың, қоғамдық ұйымдардың, 
мекемелердің салық есептілігін жүргізу дағдылары қалыптасады. Салық қызметі, 
мемлекеттің және оның институттарының салық жүйесі, салық нормалары мен құқықтық 
қатынастар туралы ұсыныстар сатып алынады. 

1. ҚР салық құқық жүйесі туралы, оның 
принциптері мен құрылымы, тарихын білуге және 
оның болашақта жетілдіру жолдары жайлы білу және 
түсіну;  

2. ҚР салық құқық қатынастарында 
қолданылатын ұғымдар мен категорияларың мазмұнын 
білу және түсіну; 

3. Оқу процесінің тиімділігін жоғарылату үшін 
салық құқығы салысының басқа да заң ғылымы 
салаларымен пәнаралық байланыс қолдану білу;  

4. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды 
қолдана отырып, құқық-тық құжаттаманы жүйелеу, 
есепке алу және жургiзу тәртiбiне, оқулық мәтінімен, 
құжаттармен, монографиялық және мерзмді 



басылымдармен жұмыс істеуде теориялық және 
тәжірибелік тәсілдерге иеленуе;  

5. Ұйымның құқықтық қызметі бойынша 
әдiстемелiк және басқа да мате-риалдарды, алынған 
теориялық білімдер мен түсініктерді әр түрлі 
тәжірибелік жағдайлара қолдана білуе; 

6. Әкімшілендіру негіздерін, қызметтік қарым-
қатынас этикасын қолдана білу және түсіну; 

7. Фактілі материалы субъективті көзқарастан 
айыра білу.  

8. Ғылыми зерттеулердің әдістерін және 
академиялық хатты білу және оларды оқытылатын 
салада қолдану; академиялық адалдық принциптері 
мен мәдениетінің маңызын білу мен түсінігін көрсету. 

БП SB 3242      Сот бухгалтериясы 5 6 Қазақста
н 
Республ
икасыны
ң 
Қылмыс
тық 
құқығы  
(ерекше 
бөлім), 
Қазақста
н 
Республ
икасыны
ң 
әкімшілі
к 
құқығы 

Сот 
сарапта
масы 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Сот бухгалтериясының пәні, міндеттері және жүйесі. Бухгалтерлік есептің пәні мен 1.Осы саладағы озық білімге негізделген сот 



әдісі. Бухгалтерлік есеп пен есептілікті ұйымдастыру мен жүргізудің құқықтық негіздері. 
Бухгалтерлік құжаттама. Бухгалтерлік құжаттардың қорғау функциялары. Бухгалтерлік 
баланс. Бухгалтерлік есеп және қос жазба әдісі. Синтетикалық және аналитикалық есеп. 
Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметіндегі теріс қылықтардың алдын алу және 
анықтау үшін аналитикалық есептің мәні. Түгендеу. Бухгалтердің тергеу (сот) іс-
әрекеттерін жүргізуге маман ретінде қатысуы. Құжаттамалық тексеру (тексеру) сот ісін 
жүргізуде бухгалтерлік білімді қолдану нысаны ретінде. Құжаттық талдау және оны 
құқықтық практикада қолдану негіздері. Сот-бухгалтерлік сараптаманың түсінігі, пәні 
және міндеттері. 
 

бухгалтериясында білім мен түсінушілікті көрсету;  
2. Кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, 

дәлелдер қалыптастыру және Сот бухгалтериясы 
саласындағы мәселелерді шешу;  

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 
көзқарастарды ескере отырып, пайымдауларды 
қалыптастыру үшін Сот бухгалтериясы саласындағы 
ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру; 

4. Сот бухгалтериясы саласындағы оқу-
практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 
теориялық және практикалық білімді қолдану; 

5. Сот бухгалтериясы саласында одан әрі оқуды 
өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 

6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың 
әдістерін білу және оларды Сот бухгалтериясы 
саласында қолдану; 

7. Зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және олардың арасындағы күрделі 
тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 

БП AKK 3243 Әлеуметтiк қамсыздандыру құқығы 5 6 ҚР 
азаматт

ық 
құқығы 
(ерекше 
бөлім) 

өндірісті
к 
практик
а 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
«Әлеуметтік қамсыздандырылу құқығы» курсының тү-сінігі және пәні; әлеуметтік 

қамсыздандыру туралы Қазақстан Республика-сының заңнамасы; ҚР міндетті 
сақтандырудың құқықтық негізі; әлеуметтік қамсыз-дандыру стажы; ҚР әлеуметтік 
қамсыздандырудың құқықтық негізі; медициналық қызмет көрсетудің құқықтық негізі; 
Қазақстан Республикасында зейнеткерлік қамсыздандырылудың құқықтық негізі.  
 

1. Осы саладағы озық білімге негізделген 
зерттелетін саладағы білім мен түсінушілікті көрсету;  

2. Білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде 
қолдану, дәлелдерді тұжырымдау және зерттелетін 
саланың мәселелерін шешу;  

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды 



ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинау және түсіндіру;  

4. Әлеуметтік қамтамасыз ету құқығы 
саласындағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді 
шешу үшін теориялық және практикалық білімді 
қолдану; 

5. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы саласында 
одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті 
оқыту дағдылары; 

6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың 
әдістерін білу және оларды әлеуметтік қамсыздандыру 
құқығы саласында қолдану; 

7. Зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және олардың арасындағы күрделі 
тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 

БП Kilm 3244 Қылмысхана 5 6 ҚР 
қылмыс

тық 
құқығы 
(жалпы 
бөлім 
және 

ерекше 
бөлім). 

 

Кримин
алистика 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Криминология пәнінің түсінігі, міндеттері; киноло-гиялық зерттеу әдістемесінің 

түсінігі, жағдайы; қылмыстылықты ескерту; нақты қылмыстылық жағдайы; 
қылмыстылықтың себептері мен жағдайы; қылмыс-керлердің жеке басы; 
қылмыстылықты ескертуге криминологиялық сипаттама; ішімдік пен бұзақылық және 
күш көрсету қылмыстылығына криминологиялық сипаттама; қылмыстылықты болжау 
және жоспарлау; кәмелеттік жасқа толма-ғандар мен жастар қылмыстылығының 

1. Криминологияда қолданылатын ұғымдар мен 
категориялардың негізгі мазмұнын білу және түсіну. 

2. Қылмыстардың алдын алу саласындағы 
нормативтік-құқықтық актілерді білу мен түсінуді 
қолдану. 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 



сипаттамасы; рецидивтік қылмыстылыққа криминологиялық сипаттама; абайсызда 
жасалған қылмыстылыққа крими-нологиялық сипаттама; жеке меншікке қарсы 
қылмыстылыққа криминологиялық сипаттама; ішімдік пен жасалған қылмыстылықтың 
криминологиялық сипат-тамасы; қылмыспен қыл-мыстық әрекеттің криминологиялық 
сипаттамасы. 
 

көзқарастарды ескере отырып, сот шешімдерін 
қалыптастыру үшін криминологиялық сипаттағы 
ақпаратты жинау және түсіндіру 

4. Криминология саласындағы оқу-практикалық 
және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және 
практикалық білімдерін қолдану; 

5. Криминология саласында әрі қарай оқуды өз 
бетінше жалғастыру үшін қажетті оқу дағдылары; 

6. Ғылыми-зерттеу және академиялық жазу 
әдістерін білу және оларды криминология саласында 
қолдану; 

7. Криминология саласында фактілерді, 
құбылыстарды, теорияларды және олардың 
арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді 
қолдану; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 

БП AAJ 3245 Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер 5 6 Ақпарат
тық-

коммуни
кациялы

қ 
техноло
гиялар. 

өндірісті
к 
практик
а 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Бұл пән Құқықтану, мемлекеттік басқару және Мемлекеттік қызмет көрсету 

жүйесіндегі автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің түсінігі мен мазмұнын 
көрсетеді. Жаңа ақпараттық технологиялардың көмегімен құқықтық ақпарат көздерін өз 
бетінше іздестірумен байланысты оқыту дағдылары қалыптасады; жаңа бизнес-
модельдердің заңдық сәулетін әзірлеу дағдылары, сондай-ақ экономикалық қызметті 
ақпараттандырумен байланысты барлық бизнес-процестерді заңдық сүйемелдеу. 
 

1.  Осы саладағы озық білімге негізделген 
Ақпараттық жүйелер саласындағы білімдер мен 
түсініктерді көрсету; 

2. Кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді 
қолдану, дәлелдерді тұжырымдау және зерттелетін 
саладағы мәселелерді шешу; 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды 
ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинау және түсіндіру; 



4. Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер 
саласындағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді 
шешу үшін теориялық және практикалық білімді 
қолдану; 

5. Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер 
саласында одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін 
қажетті оқыту дағдылары; 

6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білу және оларды автоматтандырылған 
ақпараттық жүйелер саласында қолдану; 

7. Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер 
саласында фактілерді, құбылыстарды, теорияларды 
және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу 
мен түсінуді қолдану; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 

 
КӘСІПТЕНДІРУ ПӘНДЕРІ (КП) 

ЖОҒАРЫ ОКУ ОРНЫ КОМПОНЕНТІ (ЖООК) 
 

Пәндер 
циклі 

Пәннің коды Пәндер атауы Кредит 
саны 

Семес
тр 

Пререк
визитте

рі 

Пострек
визитте
рі 

Бақылау 
нысаны 

КП KRKZhK 
3301 

Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік құқығы 5 5 ҚР 
қылмыс

тық 
құқығы 
(ерекше 
бөлім) 

Диплом 
алды 

тәжіриб
е 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Пән Қазақстан Республикасы қылмыстық процесінің ұғымын, мәнін, міндеттерін, 
қағидаттары мен кезеңдерін; қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушылардың құқықтық 
мәртебесін; дәлелдемелер ұғымын және дәлелдеу процесінің мазмұнын; қылмыстық 
қудалау мен оңалтуды; қылмыстық-процестік мәжбүрлеу шараларын; сотқа дейінгі 

1. Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік 
құқығында пайдаланылатын ұғымдар мен санаттардың 
негізгі мазмұнын білуі және түсінуі. 
2. Оқу процесінің тиімділігін арттыру үшін қылмыстық 



тергеп-тексеру нысандарын; тергеу және процестік әрекеттерді; қылмыстық істі сотта 
қарау ерекшеліктерін қарайды. 

іс жүргізу құқығының басқа құқықтық пәндермен 
пәнаралық байланысын білу және түсіну. 
3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
қылмыстық-процестік заңнамасын білуін және түсінуін 
көрсету. 
4. Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік 
құқығының проблемалары бойынша пайымдаулар 
жинау және қалыптастыру. 
5. Ақпаратты, идеяларды, проблемалар мен 
шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де 
жеткізіңіз. 
6. Оқу және ғылыми әдебиетті, оның ішінде 
аударылмайтын әдебиетті іздеу дағдыларына оқыту 
7. Әртүрлі практикалық жағдайларда Қазақстан 
Республикасының қылмыстық-процестік 
заңнамасының білімі мен түсінігін қолдану. 
8. Мамандық бойынша одан әрі білім алуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары. 

 
ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР (ТАҢДАУ КОМПОНЕНТІ) (ЭП) 

 
Пәндер 
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саны 
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тр 
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рі 
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рі 

Бақылау 
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КП KRAZhK 
3305 

Қазақстан Республикасының азаматтық-процестік құқығы 5 5 ҚР 
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ық 
құқығы 
(жалпы 
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ерекше 
бөлімде

р) 

Адвокат
ура 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 



Құқықтың аталған саласы сот төрелігі органы ретінде Сотқа жүктелген азаматтық істерді 
қарау және міндеттерді шешу бойынша соттардың қызметінде қалыптасатын қоғамдық 
қатынастарды зерделейді. Ол іс жүргізу нормаларын олардың практикада 
қолданылуымен тығыз байланыста зерттейді және соттарда азаматтық-құқықтық даулар 
мен істердің пайда болу себептерін талдайды, сот практикасын қорытады. 
 

1. Оқытылатын саладағы озық білімге 
негізделген азаматтық-саяси құқық саласындағы білім 
мен түсінікті көрсету; 

2. Білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде 
қолдану, азаматтық іс жүргізу заңнамасы саласындағы 
мәселелерді шешу және дәлелдерді қалыптастыру; 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды 
ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинау және түсіндіру; 

4. Азаматтық іс жүргізу заңнамасы саласындағы 
оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 
теориялық және практикалық білімді қолдану; 

5. Азаматтық іс жүргізу құқығы саласында одан 
әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 
дағдылары; 

6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білу және оларды оқытылатын салада 
өзгерту; 

7. Азаматтық іс жүргізу құқығы саласында 
фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың 
арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді 
қолдану; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 

КП AHAS 3306 Аралық және халықаралық арбитраж соттары 5 5 Қазақста
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Емтихан 



ерекше 
бөлімде

р) 
 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Курс халықаралық төреліктің ұғымын, мәнін, жүйесін, рәсімін; оның қызметінің 

қағидаттарын; халықаралық аралық және төрелік соттардың түрлерін білуін көрсетеді. 
Халықаралық және аралық төрелік саласындағы халықаралық шарттардың, ұлттық 
заңнаманың жұмыс істеу, түсіндіру және қолдану дағдылары қалыптасады. Халықаралық 
аралық және төрелік соттардың қызметін реттейтін әртүрлі құқықтық құжаттарды жасау 
дағдылары дамуда. 
 

1. Аралық және төрелік сот ісін жүргізу қызметі 
саласында осы саладағы озық білімге негізделген білім 
мен түсініктерді көрсету;  

2. Кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді 
қолдану, дәлелдерді тұжырымдау және зерттелетін 
саладағы мәселелерді шешу;  

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды 
ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинау және түсіндіру;  

4. Аралық және халықаралық төрелік соттардың 
қызметі саласындағы оқу-практикалық және кәсіби 
міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық 
білімдерін қолдану; 

5. Аралық және халықаралық көркем соттардың 
қызметі саласында одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 

6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білу және оларды оқытылатын салада 
өзгерту; 

7. Аралық және халықаралық төрелік соттардың 
жұмыс істеуі саласында фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және олардың арасындағы күрделі 
тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 
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Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 

         Зияткерлік меншік құқығының түсінігі, объектілері, жүзеге асыру тәртібі және 
қорғалуы туралы және басқа да құқық және зияткерлік меншік институттары туралы 
білім көрсетіледі. Әр түрлі құқықтық құжаттарды жасау дағдылары қалыптасады, 
зияткерлік меншік саласында құқықтық қорытындылар дайындайды. Контрафактілі 
өнімнің және жосықсыз бәсекелестіктің жолын кесу жөніндегі іс-шараларға сарапшы 
ретінде қатысу дағдылары, сондай-ақ жаңа ақпараттық технологиялардың көмегімен 
құқықтық ақпарат көздерін өз бетінше іздеумен байланысты дағдылар 
қалыптастырылады. 

1. Қазақстан Республикасының зияткерлік 
меншік құқығы саласындағы осы саладағы озық 
білімге негізделген білімі мен түсінігін көрсету;  

2. Білімді және түсінікті кәсіби деңгейде қолдану, 
аргументтерді тұжырымдау және зияткерлік меншікті 
реттеу саласындағы проблемаларды шешу;  

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды 
ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинау және түсіндіру;  

4. Зияткерлік меншік құқығы саласындағы оқу-
практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 
теориялық және практикалық білімді қолдану; 

5. Зияткерлік меншік құқығы саласында одан әрі 
оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 
дағдылары; 

6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білу және оларды оқытылатын салада 
қолдану; 

7. Зияткерлік меншік құқығы саласында 
фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың 
арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді 
қолдану; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 
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Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
       Пән баланың жеке басын сақтауға немесе оңалтуға бағытталған, бұл әрекетті 
жазалаудың бұлтартпастығы. Жас құқық бұзушыны қоғамға қайтару мақсатында құқық 
бұзушылықтардың алдын алу дағдыларын және жасөспірімге тәрбиелік ықпал етуді 
қалыптастырады. Ювеналдық қатынастар мәселелері бойынша заңнамалық актілерді 
және алдыңғы сот шешімдерін дұрыс түсіндіре білуді; келіссөздер жүргізу дағдыларын, 
сондай-ақ ювеналдық соттарда кәмелетке толмағандардың істері бойынша қорғауды 
жүзеге асыру дағдыларын дамытады. 

1. Ювеналды әділет саласындағы заңнаманы білу 
және түсіну; 

2. Кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді 
қолдану, ювеналды әділет саласындағы мәселелерді 
шешу және аргументтерді тұжырымдау; 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды 
ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинау және түсіндіру; 

4. Ювенальды әділет саласындағы оқу-
практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 
теориялық және практикалық білімдерін қолдану; 

5. Ювеналдық заңнама саласында одан әрі оқуды 
өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 

6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың 
әдістерін білу және оларды зерттелетін салада қолдану; 

7. Ювеналдық құқық пен заңнама саласында 
фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың 
арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді 
қолдану; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 

 
 



4 КУРС 
 

ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ 
 

БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР (БП) 
ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР (ТАҢДАУ КОМПОНЕНТІ) (ЭП) 
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Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Халықаралық құқық ұғымы, қазіргі әлемдегі халықаралық жеке құқықтың орны мен рөлі, 
халықаралық жеке құқық пәні: халықаралық жеке құқықты реттейтін қатынастар аясы 
мен көлемі. Халықаралық бұқаралық құық пен халықаралық жеке құқықтың ара 
қатынасы. Халықаралық жеке құқық деректері. Коллизиялық нормалары. Халықаралық 
құқық нормаларын қолдану: негізгі құқықтық мәселелер. Халықаралық жеке құқықтың 
субъектілері. Халықаралық жеке құқықтағы заттарға иелік ету құқықтары. Сыртқы 
экономикалық келісімдер. Жолаушылар мен жүкті халықаралық тасымалдау. 
Халықаралық кредиттік және есеп айырысу қатынастары. Халықаралық жеке құқықтағы 
рухани меншік. Халықаралық жеке құқықтағы некеотбасы қатынастары. Халықаралық 
еңбек құқығы. Халықаралық азаматтық процесс 

1. Осы саладағы озық білімге негізделген ХДҚ 
саласындағы білім мен түсініктерді көрсету;  

2. Кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді 
қолдану, дәлелдерді тұжырымдау және ХДҚ 
саласындағы мәселелерді шешу. 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды 
ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинау және түсіндіру;  

4. ХДҚ саласындағы оқу-практикалық және 
кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және 
практикалық білімді қолдану; 

5. ХДҚ саласында әрі қарай оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқу дағдылары; 

6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың 
әдістерін білу және оларды зерттелетін салада қолдану; 

7. ХДҚ саласында фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және олардың арасындағы күрделі 
тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 



8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 

БП KRPK 4222 Қазақстан Республикасының прокурорлық қадағалау 5 7 Қазақста
н 

Республ
икасыны

ң 
әкімшілі

к 
құқығы, 
Қазақста

н 
Республ
икасыны

ң 
қылмыс

тық-
процесті

к 
құқығы, 
Қазақста

н 
Республ
икасыны

ң 
констит
уциялық 
құқығы. 

Қорыты
нды 

аттестат
тау 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Прокурорлық қадағалау пәні мен міндеттері; проку-рорлық қадағалау туралы заң, 

прокуратура қызметін ұйымдастыр принциптері мен прокуратура қызметі; прокуратура 
органдарын орталықтандыру және бағыныштылығы; шешім қабылдар кездегі 
тәуелсіздігі; құқықтық тәртіп және заңдылықты нығайту; прокуратура органдарының 
басқа да құқық қорғау органдарымен өзара байланысы; прокурорлық қадағалаудың жеке 

1. Прокурорлық қадағалау пайдаланатын 
анықтамалар мен санаттардың мазмұнын білу және 
түсіну. 

2. Оларға қойылатын талаптарды ескере отырып, 
прокурорлық қадағалаудың құқықтық актілерін 



түрлері (жалпы қа-дағалау, заңдылықты қадағалау, жедел іздеу қызметі, тергеу және 
анықтаумен, әкімшілік өндіріспен байланысы).  
 

дайындауда білімдер мен түсініктерді қолдану. 
3. Нормативтік актілермен, оқулық мәтінімен, 

құжаттармен, монографиялық және мерзімді 
басылымдармен жұмыста білім мен түсініктерді 
қолдану. 

4. Прокурорлық қадағалау, оның мәні мен 
мазмұны туралы пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпарат жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру. 

5. Прокуратура туралы заңнама нормаларын 
бұзатын әрекеттерді дұрыс саралау, құқықтары 
бұзылған азаматтарға құқықтық көмек көрсету 
дағдылары. 

6. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары. 

7. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың 
әдістерін білу және оларды зерттелетін салада қолдану;  

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 

БП BAKKKR 
4223 

БАҚ қызметін құқықтық реттеу 5 7 Қазақста
н 

Республ
икасыны

ң 
әкімшілі

к 
құқығы 

 

Қорыты
нды 

аттестат
тау 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
   Пән бұқаралық ақпарат құралдарының түсінігі мен жіктелуі туралы білімді көрсетеді. 
БАҚ саласындағы нормативтік-құқықтық актілермен жұмыс істей білу, бейінді 
телекоммуникациялық қызметтерді ұсынуды реттейтін заңнаманы түсіну дағдылары 
қалыптасады. 

1. БАҚ қызметін құқықтық реттеу саласындағы 
заңнаманы білу және түсіну; 

2. кәсіби деңгейде білім мен түсінушілікті 
қолдану, бақ қызметін құқықтық реттеу саласындағы 
мәселелерді шешу және аргументтерді тұжырымдау; 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды 



ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинау және түсіндіру; 

4. БАҚ қызметін құқықтық реттеу саласындағы 
оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 
теориялық және практикалық білімді қолдану; 

5. БАҚ қызметін құқықтық реттеу саласында 
одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті 
оқыту дағдылары; 

6. ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың 
әдістерін білу және оларды зерттелетін салада қолдану; 

7. БАҚ қызметін құқықтық реттеу саласында 
фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың 
арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді 
қолдану; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну 

 
КӘСІПТЕНДІРУ ПӘНДЕРІ (КП) 

 
ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР (ТАҢДАУ КОМПОНЕНТІ) (ЭП) 

 
Пәндер 
циклі 

Пәннің коды Пәндер атауы Кредит 
саны 

Семес
тр 

Пререк
визитте

рі 

Пострек
визитте

рі 

Бақылау 
нысаны 

КП МКТР 4307 Мемлекет және құқық теориясының проблемалары 5 7 Мемлек
ет және 
құқық 

теорияс
ы 

Қорыты
нды 

аттестат
тау 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Билік мемлекеттің нақты белгісі және негізгі мазмұны ретінде; саяси жүйе және 

оның азаматтық қоғамды қалыптастырудағы рөлі; құқықтық шектеулер жүйесі және 
мемлекеттің қызметі үшін бақылау түрлері; құқық адам бостандығының шарасы және 
құқығының кепілі ретінде; құқықтық қатынастар теориясын зерттеуде қолданылатын 

1. Мемлекет және құқық теориясында 
пайдаланылатын ұғымдар мен санаттардың негізгі 
мазмұнын білуі мен түсінуін көрсету; 

2. Білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, 



қазіргі уақыттағы тәсілдер; құқықтық реттеу механизмінің тиімділігі; ауыспалы кезеңдегі 
қоғамдағы құқықтық ни-гилизм және құқықтық тәртіп; ҚР –дағы құқықтық реформаның 
мем-лекеттік бағдарламасы; адам құқығы және оны қорғау. 
 

аргументтерді тұжырымдау және мемлекет пен құқық 
теориясының проблемаларын шешу; 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 
пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 
қалыптастыру үшін мемлекет және құқық теориясының 
проблемалары туралы ақпаратты жинауды және 
түсіндіруді жүзеге асыруға; 

4. Мемлекет және құқық теориясы проблемалары 
саласындағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді 
шешу үшін теориялық және практикалық білімді 
қолдану; 

5. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 

6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білу және оларды мемлекет және құқық 
теориясы проблемалары саласында қолдану; 

7. Мемлекет және құқық теориясы проблемалары 
саласында фактілерді, құбылыстарды, теорияларды 
және олардың арасындағы күрделі өсиеттерді білу мен 
түсінуді қолдану; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 

КП GZAZh: UZh 
4308 

Ғылыми зерттеу және академиялық жазу: ұйымдастыру 
және жоспарлау 

5 7 Мемлек
ет және 
құқық 

теорияс
ы 

Қорыты
нды 

аттестат
тау 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Бұл пән ғылыми зерттеулерді жоспарлау, ұйымдастыру және басқару, инновациялық 

қызмет саласындағы негізгі ұғымдар мен анықтамаларды қарастырады, сондай-ақ 
академиялық мәтіндерді және зерттеу нәтижелерін жазбаша ұсынуды оқыту дағдыларын 
қалыптастыруға бағытталған. 
 

1. Жазбаша ғылыми коммуникацияның 
мақсаттары мен міндеттерін, жазбаша және ауызша 
мәтіндердің ғылыми стилінің ерекшеліктерін, ғылыми 
мәтіндерді ұйымдастыру принциптерін білу мен 
түсінуді көрсету; 

2. Кәсіптік деңгейде білім мен түсініктерді 



қолдану, дәлелдерді тұжырымдау және зерттеу 
жұмыстарын жазбаша және ауызша форматта құру 
кезінде мәселелерді шешу; 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды 
ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинау және түсіндіру; 

4. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және 
жоспарлау саласындағы оқу-практикалық және кәсіби 
міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық 
білімді қолдану; 

5. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқу дағдылары; 

6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білу және оларды қолдану; 

7. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және 
жоспарлау саласында фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және олардың арасындағы күрделі 
шешімдерді білу мен түсінуді қолдану; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 

КП Krim 4309 Криминалистика 5 7 Қазақста
н 

Республ
икасыны

ң 
қылмыс

тық 
құқығы ( 
жалпы 
және 

ерекше 
бөлім), 

Қазақста
н 

Қорыты
нды 

аттестат
тау 

Емтихан 



Республ
икасыны

ң 
қылмыс

тық-
процесті

к 
құқығы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Бұл пән сот-медициналық қызметтің ерекшеліктерін қарастырады. Оған жалпы 

теория, криминалистикалық техника, криминалистикалық тактика, тергеу әдістемесі 
кіреді. Қылмыстарды тергеуді жүзеге асырудың ерекшеліктері қарастырылады. 
 

1. Криминалистикада қолданылатын ұғымдар мен 
категориялардың негізгі мазмұнын білу және түсіну; 

2. Білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде 
қолдану, аргументтерді тұжырымдау және 
криминалистика мен криминалистика қызметінің 
проблемаларын шешу; 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 
көзқарастарды ескере отырып, пайымдауларды 
қалыптастыру үшін криминалистика ғылымының 
проблемалары туралы және қылмыстарды ашу мен 
тергеуді заңнамалық реттеу туралы ақпаратты 
жинауды және түсіндіруді жүзеге асыруға; 

4. Криминалистика саласындағы оқу-практикалық 
және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және 
практикалық білімді қолдану; 

5. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 

6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білу және оларды криминалистика ғылымы 
мен криминалистика қызметі саласында қолдану; 

7. Фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және 
олардың арасындағы күрделі шешімдерді білу мен 
түсінуді криминалистикада қолдану; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 



КП ITShKKKR 
4310 

IT-технологиялар сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылыққа қарсы күрес құралы ретінде 

5 7 Ақпарат
тық-

коммуни
кациялы

қ 
техноло
гиялар 

 
 

Қорыты
нды 

аттестат
тау 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Пән IT –технологиялар мәселелерін және олардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күресте қолданылуын зерттейді. Пәнді зерттей отырып, студент сыбайлас жемқорлық 
қылмыстар және құқық бұзушылықтар сияқты ұғымдарды біледі, қандай субъектілер 
сыбайлас жемқорлық туралы заңнаманың әрекетіне жатады. Құқықтық құралдардың 
көмегімен ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемаларын шешу дағдылары, 
сондай-ақ қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды енгізумен байланысты заңдық 
тәуекелдерді талдау дағдылары қалыптасады. 
 

1. IT-технология саласында сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтарға қарсы күрес құралы ретінде 
білімін және түсінігін көрсету; 

2. Білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, 
аргументтерді тұжырымдау және зерттелетін саланың 
проблемаларын шешу; 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 
пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 
қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және 
түсіндіруді жүзеге асыруға міндетті; 

4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске ықпал 
ететін IT-технологиялар саласындағы оқу-практикалық 
және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және 
практикалық білімді қолдану; 

5. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 

6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білу және оларды сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтарға қарсы күреске ықпал ететін IT-
технологиялар саласында қолдану; 

7. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға 
қарсы күреске ықпал ететін IT-технологиялар 
саласында фактілерді, құбылыстарды, теорияларды 
және олардың арасындағы күрделі ережелерді білу мен 



түсінуді қолдану; 
8. Академиялық адалдық қағидалары мен 

мәдениетінің маңызын түсіну. 
КП KRКК 4311 Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы 5 7 Қазақста

н 
Республ
икасыны

ң 
Азаматт

ық 
құқығы   
(жалпы 

және 
ерекше 

бөліктер
і), 

Қазақста
н 

Республ
икасыны

ң 
әкімшілі

к 
құқығы 

Қорыты
нды 

аттестат
тау 

Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Кәсіпкерлік құқықтың түсінігі, пәні және әдістері. Кәсіпкерлік құқық ғылымы. 

Кәсіпкерлік құқықтың субъектілері. Дара кәсіпкерлік: өзіндік және бірліскен кә-сіпкерлік. 
Заңды тұлғалдардың кәсіпкерлігі. Кәсіпкерлік қызметті лицензиялау. Стандартизацияның 
құқықтың негіздері. Сертифика-цияның құқықтық негіздері. Моногамияны мемлекеттік 
реттеу. Жо-сықсыз бәсекенің түсінігі және формалары. Жосықсыз бәсеке үшін жауапкер-
шілік. Шетел инвестиция-ларының түсінігі және түрлері. Сыртқы экономикалық 
мәмілелердің түрлері және түінігі. 
 

1. Оқытылатын саладағы озық білімге негізделген 
кәсіпкерлік туралы заңнаманы білуін және түсінуін 
көрсету; 

2. Білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану, 
аргументтерді тұжырымдау және кәсіпкерлік 
саласындағы заңнама проблемаларын шешу; 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 
пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 
қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және 



түсіндіруді жүзеге асыруға міндетті; 
4. Кәсіпкерлік құқық саласындағы оқу-

практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 
теориялық және практикалық білімді қолдану; 

5. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 

6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың 
әдістерін білуге және оларды кәсіпкерлік құқық пен 
заңнама саласында қолдануға міндетті; 

7. Зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және олардың арасындағы күрделі 
тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 
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Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Адвокатура курсы ұғымы, пәні мен мін-деттері; адвокатураның пайда болу тарихы 

мен дамуы, адвокаттық қызмет пен адвокату-раның міндеттері мен маңызы; адвокатура 
қызметін ұйымдастыру түрлері мен принциптері, Қазақстан Республикасындағы 
адвокатуралық қызметтің құқықтық негіздері; ад-вокаттардың құқықтық ережесі, 
адвокаттық қызметті лицензиялау тәртібі, адвокаттар алқасының ұйымдық-құқықтық 

1. Ғылым ретінде адвокатура пәнінің 
ерекшеліктері мен заңдылықтары туралы білімдері мен 
түсініктерін көрсету; 

2. Адвокатура қызметін реттейтін нормативтік 
актілермен, оқулықтың мәтінімен, құжаттармен, 



статусы, оның органдары, заң консультациялары, адвокаттық кеңсе: адвокаттық қызметті 
ұйымдастыру түрлері; адвокаттың заңды және жеке тұлғаларға құқықтық қызмет 
көрсетуі; адвокаттың кәсіптік этикасы; адвокаттың шешендік өнерінің негізі; адвокаттың 
сотта сөйлеу тілі; адвокаттың қылмыстық сот ісіне қатысуы; адвокат қызметінің 
тактикалық аспектілері; шет елдердегі адвокатура.  
 

монографиялық және мерзімдік басылымдарды, білім 
мен түсініктерді қолдану; 

3. Адвокатура саласындағы құқықтық қатынастар, 
олардың мәні, құрылымы, мазмұны туралы 
пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау 
мен түсіндіруді жүзеге асыру. 

4. Адвокаттық қызмет саласындағы оқу-
практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 
теориялық және практикалық білімдерін қолдану; 

5. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 

6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білу және оларды адвокатура саласында 
қолдану; 

7. Адвокаттық қызмет саласында фактілерді, 
құбылыстарды, теорияларды және олардың 
арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді 
қолдануға құқылы; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 
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Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Пән постиндустриалды қоғамдағы ақпараттық технологиялардың рөлін көрсетеді; әр 

түрлі салаларда Microsoft Office-ті қолдану, соның ішінде Заңтану; Microsoft Office 
пакеті; Microsoft Office-пен жұмысты ұйымдастыру құралдары; Microsoft Office 
қосымшасының функциялары. Әр түрлі операциялық жүйелер туралы түсінік 
қалыптасады; заманауи ақпараттық технологияларды енгізумен байланысты заңды 

1. Зерттелетін саладағы озық білімге негізделген 
Microsoft Office қосымша мүмкіндіктері туралы білім 
мен түсініктерді көрсету; 

2. Кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, 
дәлелдерді қалыптастыру және Microsoft Office 



тәуекелдерді талдау дағдылары дамиды. 
 

қосымша мүмкіндіктерін қолдану саласындағы 
мәселелерді шешу; 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 
пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 
қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және 
түсіндіруді жүзеге асыруға міндетті; 

4. Microsoft Office қосымша мүмкіндіктерін 
қолдану саласындағы оқу-практикалық және кәсіби 
міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық 
білімді қолдану; 

5. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 

6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білу және оларды оқытылатын салада 
өзгерту; 

7. Microsoft Office қосымша мүмкіндіктері 
саласында фактілерді, құбылыстарды, теорияларды 
және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу 
мен түсінуді қолдану; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 
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Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Нотариатты құру және ҚР оның қызметінің ұйым-дастырушылық-құқықтық негізі; 

нотариустың қызметін бақылау. әділет орган-дарының нотариатты реттеу саласындағы 
1. Нотариат қызметі саласында осы саладағы озық 

білімге негізделген білімі мен түсінігін көрсету; 



құзыреті; нотариалдық қызметпен айналысу құқығы бар тұлғалар және олардың 
өкілеттіліктері; нотариаттық әрекеттер жасауға қойылатын жалпы та-лаптар; нотариаттық 
іс-әрекеттер жасаудың негізгі ережелері; нотариаттық әрекеттердің жекелеген түрлері; 
ортақ бірлескен меншік үлесіне меншік құқығытуралы куәлік беру; фактілерді куәлан-
дыру мен айғақтарды қамтамасыз ету ережесі; депозиттер мен нара-зылықтар; нотариат 
қызметіндегі мұрагерлік құқық; қазақстан республикасында мұрагерлік құқықты реттеу. 
мұрагерлік туралы жалпы жағдайы; өсиет бойынша мұрагерлік; заңды мұрагерлік. 
 

2. Білімді және түсінікті кәсіби деңгейде қолдану, 
ҚР нотариатының мәселелерін шешу және 
аргументтерді тұжырымдау; 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 
пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 
қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және 
түсіндіруді жүзеге асыруға міндетті; 

4. Нотариаттық қызмет саласындағы оқу-
практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 
теориялық және практикалық білімдерін қолдану; 

5. Нотариат туралы заңнама саласында одан әрі 
оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 
дағдылары; 

6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білу және оларды оқытылатын салада 
қолдану; 

7. Нотариаттық қызмет саласында фактілерді, 
құбылыстарды, теорияларды және олардың 
арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді 
қолдануға құқылы; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 
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Емтихан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Оқиға болған орынды қараудың жалпы сипаттамасы; Оқиға болған орынды қарауды 1. Оқиға болған жерді қарап-тексеруде 



жоспарлау; Оқиға болған орынды қарау әдістері; Оқиға болған орынды қараудағы 
фотосуретке түсіру, бейне жазу; Оқиға болған орынды қарау хаттамасы; Оқиға болған 
орынының сызбасын және жоспарын жасау; Қол, саусақ іздерін алу және анықтау; Оқиға 
болған орындағы аяқ іздері; Оқиға бол-ған орындағы қан іздері; Оқиға болған орындағы 
иіс іздері; Оқиға болған орынды қарау кезіндегі бөлімдердің ұғымы және маңызы; Оқиға 
болған орынды қарау кезінде қолданылатын ғылыми техникалық құралдар; Оқиға болған 
жердегі өлікті сырттай қарау; Арнайы өлім бойынша оқиға болған орынды қарау; Зорлау 
бойынша оқиға болған орынды қарау. 
 

пайдаланылатын ұғымдар мен санаттардың негізгі 
мазмұнын білуін және түсінуін көрсетуге міндетті; 

2. Білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, 
дәлелдерді тұжырымдау және оқиға орнын қарау 
тактикасының проблемаларын шешу; 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 
пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 
қалыптастыру үшін оқиға орнын қарап-тексеруді 
заңнамалық реттеу және іске асыру проблемалары 
туралы ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге 
асыруға; 

4. Оқиға болған жерді қарау саласындағы оқу-
практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 
теориялық және практикалық білімді қолдануға 
міндетті; 

5. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 

6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білу және оларды оқиға болған жерді тексеру 
саласында қолдану; 

7. Оқиға болған жерді қарау саласында 
фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың 
арасындағы күрделі құпияларды білу мен түсінуді 
қолдануға құқылы; 
8. Академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің 

маңызын түсіну. 
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Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 

«Монополияға қарсы құқық» пәніне кіріспе. ҚР бәсекелестікті және монополияны 
әкімшілік-құқықтық реттеудің тарихы. Мо-нополияға қарсы құқықтағы негізгі түсініктер. 
ҚР бәсекелестікті және мо-нополияны әкімшілік-құқықтық реттеудің негізгі қайнар 
көздері. Бәсекелестікке қарсы іс қимылдарды болдырмау және жолын кесу кезіндегі 
мемлекеттік органдардың өкілеттігі. Әділетсіз бәсекеге қарсы әрекет етудің жария-
құқықтық механизмдері. Монополияға қарсы органның құрылымы мен құзыретінің 
жалпы сипаттамасы. Бәсекелестікке қарсы іс-әрекеттер жасағаны үшін заңдық 
жауапкершіліктің өзге де шараларын, мәжбүрлеу шараларын қолданудың әкімшілік-
құқықтық аспектілері (бәсекелестікке қарсы іс қимыл жасаушы билік органдарының және 
шаруашылық жүргізуші субъектілердің монополистік қыз-меті). Бәсекелестік және 
монополия туралы заңнаманы қолданумен байланысты әкімшілік-құқықтық жанжалдар 
бойынша төрелік соттардың рұқсатымен уәкілетті атқарушы билік органдарының 
әкімшілік-заңи қызметі. Жекелеген салаларда монополияға қарсы бақылауды қызметі. 
 

1. Осы саладағы озық білімге негізделген 
монополияға қарсы құқық саласындағы білімі мен 
түсінігін көрсету; 

2. Білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, 
аргументтерді тұжырымдау және зерттелетін саланың 
проблемаларын шешу; 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 
пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 
қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және 
түсіндіруді жүзеге асыруға міндетті; 

4. Монополияға қарсы заңнама және монополияға 
қарсы қызмет саласындағы оқу-практикалық және 
кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және 
практикалық білімдерін қолдану; 

5. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 

6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білу және оларды оқытылатын салада 
қолдану; 

7. Монополияға қарсы заңнама және монополияға 
қарсы қызмет саласында фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және олардың арасындағы күрделі 
тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдануға құқылы; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 
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(ерекше 
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Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Банк құқығының ұғымы, пәні, әдісі, жүйесі және қағи-далары; Қазақстан 

Республикасы Ұлттық банкінің құқықтық жағдайы; екінші дә-режелі банктардың 
құқықтық жағдайы; банктік емес ұйымдар; құралдарды жетіл-діру операциялары; төлем 
айналымының қатынасын реттеу; несие беру опера-циялары және өзге де белсенді 
операциялары; банктарды құнды металдармен жасалатын операциялар; банктардың өзге 
операциялары. 
 

1. Банк қызметі мәселелері бойынша Қазақстан 
Республикасының заңнамасында пайдаланылатын 
ұғымдар мен санаттардың негізгі мазмұнын білу мен 
түсінуді көрсету; 

2. Білімді және түсінікті кәсіби деңгейде қолдану, 
дәлелдерді қалыптастыру және банк операцияларын 
жүзеге асыру саласындағы проблемаларды шешу; 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 
пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 
қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және 
түсіндіруді жүзеге асыруға міндетті; 

4. Банк заңнамасы саласындағы оқу-практикалық 
және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және 
практикалық білімді қолдану; 

5. Банктік құқық және заңнама саласында одан әрі 
оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 
дағдылары; 

6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білу және оларды оқытылатын салада 
өзгерту; 

7. Банк қызметі саласында фактілерді, 
құбылыстарды, теорияларды және олардың 
арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді 
қолдану; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 
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Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Сот экпертологиясы пәні, міндеттері; қылмыстық, азаматтық, әкімшілік процестегі 

сот экспертизасының рөлі мен мәні; сот ісі бойынша арнайы білімді ұғыну;экспертиза 
арнайы білімді пайдаланудың негізгі түрі ретінде; сот экспертизаларын клас-
сификациялау; ҚР сот экспертиза органдары және сот экспертизасы өндірісін 
ұйымдастыру; сот экспертизасы нысандарын зерттеудегі ма-ман мен эксперттің, 
тергеушінің құзыреті; эксперттің процессуалды статусы; сот экспертизасын тағайындау 
және материалдарды дайындау; эксперттік сараптаулар үшін үлгілер алу; эксепрттік 
сараптаудағы әдістеменің жалпы ережелері; сот экспертизасының әдіс-тері мен ғылыми-
техни-калық құралдары; эксперттің қорытынды-сының құрылымы; сот экспертизасының 
жеке түрлері және қазіргі мүмкіндіктері.  
 

1. Алдыңғы қатарлы білімге негізделген сот 
сараптамасында қолданылатын ұғымдар мен 
категориялардың негізгі мазмұнын білу және түсіну; 

2. Білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде 
қолдану, аргументтерді қалыптастыру және 
сараптамалық қызмет саласындағы проблемаларды 
шешу; 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 
пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 
қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және 
түсіндіруді жүзеге асыруға міндетті; 

4. Сот-сараптама қызметін ұйымдастыру және 
жүзеге асыру саласындағы оқу-практикалық және 
кәсіптік міндеттерді шешу үшін теориялық және 
практикалық білімді қолдануға міндетті; 

5. Сот сараптамасы саласындағы одан әрі оқуды өз 
бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 

6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білу және оларды оқытылатын салада 
өзгерту; 



7. Фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және 
олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді сот ісін 
жүргізуде арнайы ғылыми білімді қолдану саласында 
білу мен түсінуді қолдану; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 
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Пәннің қысқаша сипаттамасы Күтілетін нәтижелер 
Осы пән ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясатты; ақпараттық 

саладағы қауіпсіздікке төнетін қатерлерді; ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
жүйесі мен оның құрылымын; ақпараттың, оның ресурстары мен ақпараттық жүйелердің 
әсерін бөгде адамдардың санкцияланбаған заңсыз әсер ету қатерінен құқықтық қорғауды; 
ақпараттық саладағы адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау 
ерекшеліктерін қарайды. 
 

1. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
саласындағы заңнаманы білуін және түсінуін көрсету; 

2. Білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, 
ақпараттық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету 
саласындағы аргументтерді қалыптастыру және 
проблемаларды шешу; 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 
пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 
қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және 
түсіндіруді жүзеге асыруға міндетті; 

4. Ақпараттық қауіпсіздікті нормативтік-құқықтық 
реттеу саласындағы оқу-практикалық және кәсіби 



міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық 
білімді қолдану; 

5. Ақпараттық қауіп-қатерсіз құқықтық 
қамтамасыз ету саласында одан әрі оқуды өз бетінше 
жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 

6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін білу және оларды оқытылатын салада 
өзгерту; 

7. Ақпараттық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз 
ету саласында фактілерді, құбылыстарды, теорияларды 
және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу 
мен түсінуді қолдану; 

8. Академиялық адалдық қағидалары мен 
мәдениетінің маңызын түсіну. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Уважаемый обучающийся Казахстанско-Американского  свободного университета! 
 
Перед Вами находится Каталог дисциплин Вашей образовательной программы. 
Каталог дисциплин  – систематизированный аннотированный перечень всех дисциплин за весь период обучения, содержащий их 

краткое описание с указанием ожидаемых результатов обучения. В каталоге дисциплин отражают пререквизиты и постреквизиты каждой 
учебной дисциплины. Каталог дисциплин составляется для обучающихся с целью создания возможности самостоятельного, 
оперативного, гибкого и всестороннего формирования индивидуальной траектории обучения. Каталог дисциплин, по сути, является 
помощником при составлении обучающимся индивидуального учебного плана (ИУП). 

При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины делятся на 3 цикла – Общеобразовательные (ООД), Базовые (БД) и 
Профилирующие (ПД). Внутри каждого из этих циклов учебные дисциплины подразделяются на 3 вида – Обязательный компонент, 
Вузовский компонент и Компонент по выбору (элективные, т.е. выбираемые учебные дисциплины). 

Дисциплины обязательного компонента цикла ООД соответствуют типовым учебным программам цикла общеобразовательных 
дисциплин для организаций высшего и (или) послевузовского образования и изучаются всеми без исключения студентами данной ОП. 
Вузовский компонент и Компонент по выбору определяются университетом самостоятельно с учетом потребностей рынка труда, 
ожидания работодателей и индивидуальных интересов обучающихся. 

Каталог дисциплин предлагает перечень элективных учебных дисциплин для выбора обучающимися с описанием пререквизитов, 
постреквизитов, кратким описанием дисциплины и ожидаемыми результатами. 

Из предлагаемого перечня элективных учебных дисциплин обучающийся может выбрать те, которые ему интересны в соответствии 
с выбранной траекторией обучения.  

Как выбирать при помощи данного Каталога элективные учебные дисциплины для включения в Ваш индивидуальный учебный 
план? 

1. Осуществить выбор элективных учебных дисциплин в соответствии с Вашей траекторией обучения поможет эдвайзер. 
2. Уточните у эдвайзера, сколько всего кредитов отводится модульной образовательной программой на элективные учебные 



дисциплины в данном семестре. 
3. Ознакомьтесь с перечнем элективных учебных дисциплин в данном семестре. 
4. Прочитайте описание заинтересовавших Вас элективных учебных дисциплин и сделайте Ваш выбор. 
5. Проверьте, чтобы количество выбранных Вами кредитов соответствовало количеству, требующемуся по модульной 

образовательной программе и каталогу дисциплин. 
Также в помощь Вам предлагается Академический календарь Вашей образовательной программы, который представляет собой 

календарь проведения учебных занятий, рубежных контролей, промежуточной и итоговой аттестации, профессиональных практик, в 
течение учебного года с указанием дней отдыха (каникул и праздников). Академический календарь размещен на сайте kafu.edu.kz. 

 
 

 
БАКАЛАВРИАТ 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

6В04201 Юриспруденция 
 

1 КУРС 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД) 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Цикл 
дисциплин 

Код 
дисциплины 

Наименование дисциплины  
Количество 

кредитов 

Семес
тр 

Пререк
визиты  

Пострек
визиты 

Форма 
контроля 

ООД IK 1101 История Казахстана 5 2 История 
Казахста

на 
(школьн
ый курс) 

Филосо
фия 

 

Государст
венный 
экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Древние люди и становление кочевой цивилизации. Доисторическая эволюция человека. 
Предпосылки формирования кочевой цивилизации периода древней металлургии. 
Генезис культуры верховой езды. Тюркская цивилизация и Великая Степь. Этапы 

1) сбор и интерпретация информации в целях 
формирования общечеловеческих и социально-
личностных, духовных и культурных ценностей, 



этнокультурной интеграции тюркоязычных этносов в Центральной Азии до монгольского 
периода. Великая Степь в период Золотой Орды (XIII-XV вв.). Формирование казахского 
народа. Этноним "казах". Казахские жузы. Казахское ханство XV-XVI вв. Казахское 
ханство в XVII-начале XVIII в. Казахов XIV-XVIII вв. культура в начале. Казахстан в 
новую эпоху (XVIII - начало XX в.). Внешнеполитическое положение Казахского ханства 
в первой половине XVIII века. Начало колониальной эпохи в Казахстане. Казахстан и 
государства Средней Азии в конце XVIII века. Введение в Казахстане административно-
политической системы России (последняя четверть XVIII-начало XX в.). Земельный 
вопрос. Социальная структура кочевого общества. Народно-освободительная борьба 
казахского народа против колониализма. Культура Казахстана (XVIII – начало XX в.). 
Движение "Алаш" и идея национального государства. Казахстан в советский период. 
Казахстан находится в период Октябрьской революции и установления советской власти. 
Реализация советской модели государственного строительства. Противоречия и 
последствия советских реформ в Казахстане во второй половине 20 века. Политика 
«перестройки» в Казахстане. Независимый Казахстан. Провозглашение независимости 
Казахстана и государственное строительство РК. Казахстанская модель экономического 
развития. Общественно-политическое развитие и духовное развитие. Внешняя политика 
и международные отношения Республики Казахстан. 

патриотического воспитания, привития навыков 
систематизации знаний по знанию и пониманию 
основных этапов развития истории Казахстана;  
2) на основе критического анализа уметь сочетать 
явления и события исторического прошлого с общими 
принципами всемирного исторического развития 
человеческого общества, на основе доказательных 
данных классифицировать данные в трактовке путей 
решения современных общественных проблем; 
3) овладение приемами исторического описания и 
анализа хода и последствий исследовательских событий 
явлений и исторических процессов в Казахстане в 
современном мире; 
4) учить доказывать и определять особенности и 
значимость современной казахстанской модели 
развития, объективно и всесторонне изучать внутренние 
особенности современной казахстанской модели 
развития;  
5) овладение понятиями непрерывности и общности 
историко-культурного развития, способами 
сопоставления глубинных корней духовного наследия 
Казахстана и построения исторической характеристики; 
6) систематизация и критическая оценка процессов и 
исторических явлений истории Казахстана, выявление и 
всесторонний учет значимости формирования 
мировоззренческих принципов; 
7) овладение навыками аналитического и 
аксиологического анализа причинных последствий 
исторических явлений и событий общества,  
8) формирование учебных навыков и умений, 
необходимых для формирования профессиональной 
коммуникации, этической, правовой, информационной, 
экономической культуры и культуры мышления, а также 
для самостоятельного продолжения дальнейшего 



обучения в профессиональной деятельности 
ООД K(R) Ya 

1103/1104 
Казахский 

(русский) язык 
10 1,2 нет Професс

иональн
ый 

казахски
й 

(русский
)  язык 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Дисциплина посвящена повторению, углублению и систематизации знаний по 
казахскому языку, полученных студентами при обучении в школе, а также дополнению и 
углублению знаний, в том числе при помощи практических занятий, с целью подготовки 
студентов к их дальнейшей деятельности на казахском/русском языке, в том числе в 
соответствии с выбранной образовательной программой.  
 
 
 
 

1) демонстрировать знания и понимание знание и 
понимание теоретических понятий, правил, концепций 
изучения языка, отражающих его сущность и их 
практическое применение в изучаемой области, 
основанные на передовых знаниях этой области; 
2) применять знания и понимания полученных на 
занятиях по русскому языку для выполнения заданий по 
подготовке к будущей профессиональной деятельности, 
умение составлять стилистические верные 
синтаксические конструкции на различные темы для 
формирования речевой компетенции на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы и 
решать проблемы изучаемой области; 
3) осуществлять сбор и интерпретацию информации 
суждений о языковых процессах современного русского 
языка для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 
4) применять теоретические и практические знания для 
решения учебно-практических и профессиональных 
задач в области современного русского языка, его 
практической составляющей; 
5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области 
современного русского языка, его практической 
составляющей; 



6) знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в области 
современного русского языка, его практической 
составляющей; 
7) применять знания и понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных зависимостей между ними в области 
современного русского языка, его практической 
составляющей; 
8) понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

ООД IYa 1105/1106 Иностранный язык 10 1,2 нет Професс
иональн

о-
ориенти
рованны

й 
иностра

нный 
язык 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Дисциплина предназначена для дальнейшего совершенствования и уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 
через изучение речевых образцов и грамматических конструкций, практических занятий, 
тренингов и работы с носителями изучаемого языка, расширение словарного запаса, 
развитие навыков межкультурного общения и говорения на английском языке. 

1. Знание и понимание грамматического материала 
и словарного запаса, соответствующего требованиям 
курса;  
2. Применение знаний и пониманий для восприятия 
информации на слух и умений отвечать на вопросы по 
изученным темам, составлять диалоги по заданным 
темам;  
3. Формирование суждений с помощью знаний и 
пониманий дисциплин модуля;  
4. Коммуникативные способности делать 
заключение о значимости прочитанного, увиденного;  
5. Навыки обучения (способности к учебе):  
управление временем; эффективное использование 
текстовых и иных материалов (особенно телепередач); 



умение работать в режиме телеконференций; умение 
работать в группе. 
      6. демонстрировать знания и понимание в изучаемой 
области, основанные на передовых знаниях в изучаемой 
области; 
      7. применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы и 
решать проблемы изучаемой области; 
       8. осуществлять сбор и интерпретацию информации 
для формирования суждений с учетом социальных, 
этических и научных соображений;  
      9. применять теоретические и практические знания 
для решения учебно-практических и профессиональных 
задач в изучаемой области; 
      10. навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в 
изучаемой области; 
      11.знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в изучаемой 
области; 
      12. применять знания и понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных зависимостей между ними в 
изучаемой области; 
      13. понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

ООД IKT 1107 Информационно-коммуникационные технологии   (на англ. 
языке) 

5 1 Studying 
of 

disciplin
e is 

based on 
the 

knowled
ge 

gained at 

Knowled
ge 

gained in 
the study 

of the 
disciplin
e «ICT». 

Экзамен 



high 
school 

on 
fundame
ntals of 

informati
cs, 

mathema
tics and 
physics. 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
ICT role in key sectors of development of society. Standards in the field of ICT. 

Introduction to computer systems. Architecture of computer systems. Software. Operating 
systems. Human-computer interaction. Database systems. Data analysis. Data management. 
Networks and telecommunications. Cybersafety. Internet technologies. Cloud and mobile 
technologies. Multimedia technologies. Smart Technology. E-technologies. Electronic business. 
E-learning. Electronic government. Information technologies in the professional sphere. 
Industrial ICT. Perspectives of development of ICT. 
 

1) demonstrate knowledge and understanding in the 
study area, based on advanced knowledge of this area: 
information processes; the basics of system analysis and 
synthesis of information systems; methodology for modeling 
the subject area of business processes and / or ICT projects 
of the organization; tools for assessing the activities of the 
organization; project evaluation tools; approaches to 
building and improving organization management systems in 
modern business conditions; technologies for preparing and 
conducting presentations. 

2) apply knowledge and understanding on a 
professional level, formulate arguments and solve problems 
of the studied area: when determining business goals and 
business requirements for business processes and / or ICT 
projects of an organization; when choosing and planning 
approaches to conducting business analysis of business 
processes and / or ICT projects of an organization; when 
analyzing the results of interviewing stakeholders to conduct 
a business analysis of business processes and / or ICT 
projects of the organization. 

3) collect and interpret information to form 
judgments taking into account social, ethical and scientific 
considerations on relevant professional, scientific problems; 



the significance and consequences of their professional 
activities. 

4) communicate information, ideas, problems and 
solutions, both to specialists and non-specialists: establishing 
contact, maintaining a conversation, simultaneous 
communication skills, the ability to negotiate and insist on 
their legal rights; respond quickly in non-standard, 
problematic situations of professional communication. 

5) training skills necessary for independent 
continuation of further training in the field of study: time 
management; effective use of text and other materials 
(especially television programs); ability to work in the mode 
of newsgroups; ability to work in a group, especially without 
a teacher; the ability to keep notes, perform written work and 
prepare for exams; oral presentations, public discussions and 
analytical presentation of the material, political discussions, 
willingness to compromise and partnership, the ability to 
influence partners using the acquired knowledge. Have skills 
in working with scientific, special and periodic literature in 
the field of modeling and the basics of IP. 

6) know the methods of scientific research and 
academic writing and apply them in the field of information 
communication technologies; 

7) apply knowledge and understanding of facts, 
phenomena, theories and complex dependencies between 
them in the field of information communication 
technologies; 
8) understand the importance of the principles and culture of 

academic integrity in professional interaction with 
colleagues when working in a team and on joint projects in 

the field of information communication technologies. 
ООД Soc 1108 Социология 2 1 нет Филосо

фия 
Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  



Дисциплина посвящена изучению понятия, предмета, функциям социологии. 
Формируются знания о методах социологических исследований, разработки основанных 
на социологических знаниях некоторых видов социологического исследования; 
особенности предмета и метода социологических исследований, существующие 
теоретические подходы, понятийный аппарат, необходимый для разработки методологии 
социологического исследования; методику проведения различного рода исследований 
социальной действительности. 

1. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации с целью формирования общечеловеческих 
и социально-личностных, духовных и культурных 
личностей, воспитания в духе патриотизма и дружбы 
народов Республики Казахстан, уважения к различным 
культурам, традициям и обычаям; 

2. Демонстрировать знание теоретических и 
прикладных основ, закономерности функционирования 
социологической науки; 

3. Применять навыки профессиональной 
коммуникации, экологической, физической,   этической, 
правовой, информационной, экономической культуры и 
культуры мышления,           необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в           
профессиональной деятельности; 

4. Демонстрировать знание классических и 
современных социологических теорий; 

5. Демонстрировать знание основных 
направлений и результаты современных исследований в 
области социологии; 

6. Сообщать информацию, идеи, проблемы и 
решения, как специалистам, так и неспециалистам в 
социологической области; 

7. Навыки правильного подхода к анализу, 
проектированию и прогнозированию проблем 
современного общества; 
      8) понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

ООД Pol 1109 Политология 2 1 История 
Казахста

на, 
Всемиро

ная 
история 

Филосо
фия 

Экзамен 



(школьн
ый курс) 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Курс политологии является общеобразовательным и призван познакомить обучающихся 
различных образовательных программ с основами политической науки и сформировать у 
них общее представление о политике, ее основных аспектах, проблемах, закономерностях 
и взаимодействии с другими сферами общественной жизни. 

      1) демонстрировать знания и понимание в области 
политологии, основанные на передовых знаниях в сфере 
политического знания; 
      2) применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы и 
решать проблемы политологии; 
       3) осуществлять сбор и интерпретацию информации 
для формирования суждений с учетом социальных, 
этических и научных соображений;  
      4) применять теоретические и практические знания 
для решения учебно-практических и профессиональных 
задач в области политологии; 
      5) навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в 
политологии; 
      6) знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в политологии; 
      7) применять знания и понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных зависимостей между ними в области 
политологии; 
      8) понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

ООД Kul 1110 Культурология 2 2 Социоло
гия, 

Политол
огия 

Филосо
фия 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Культурология – это гуманитарная дисциплина, сформировавшаяся в 20-м веке. Она 
формирует навыки системного анализа проблем развития современной цивилизации, 
духовной и материальной культуры, становление религиозных воззрений народов, этапы 
и периоды истории развития мировой культуры, знакомит с основными направлениями в 

1) демонстрировать знания и понимание в области 
культурологии, основанные на передовых знаниях в 
сфере социокультурного знания; 
2)  осуществлять сбор и интерпретацию информации с 



искусстве, взаимодействием культуры и цивилизации. целью формирования  общечеловеческих и социально-
личностных, духовных и культурных ценностей, 
воспитания в духе патриотизма и дружбы народов 
Республики Казахстан, уважения к различным 
культурам, традициям и обычаям; 
3) применять знания и понимание культурологии на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы и 
решать проблемы; 
4) навыки обучения и умения, необходимые для 
формирования профессиональной коммуникации, 
экологической, физической, этической, правовой, 
информационной, экономической культуры и культуры 
мышления, а также необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в 
профессиональной деятельности; 
5) применять теоретические и практические знания для 
решения учебно-практических и профессиональных 
задач в области культурологии; 
6) знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в 
культурологии; 
7) применять знания и понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных зависимостей между ними в области 
культурологических концепций; 
8) демонстрировать знания и понимание 
закономерностей культурных процессов, места и роли в 
них социокультурных институтов, механизмов и т.д.; 
9) понимать значение принципов и культуры 
академической честности 

ООД Psi 1111 Психология 2 2 нет нет Экзамен 
Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  

Дисциплина «Психология» посвящена изучению фундаментальных понятий в области 
общей психологии, описывающие познавательную, эмоционально-волевую, 
мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, мышления, 

      1) демонстрировать знания и понимание в области 
базовых, фундаментальных знаний о психологии, 
основанные на передовых психологических знаниях; 



общения и деятельности. Рассматривается общее представление о психологии как науке, 
методология и методы психологии. Формирует целостное представление о личностных 
особенностях человека, а также о психологических аспектах будущей профессиональной 
деятельности в учетом выбранной ОП. 

      2) применять знания и понимания построения и 
реализации деятельности на профессиональном уровне, 
формулировать аргументы и решать проблемы 
входящие в спектр вопросов психологии; 
       3) осуществлять сбор и интерпретацию информации 
психологического характера для формирования 
суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений;  
      4) применять теоретические и практические знания 
для решения учебно-практических и профессиональных 
задач в рамках основ  психологии; 
      5) навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в 
области психологии; 
      6) знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в учебной и 
профессиональной областях; 
      7) применять знания и понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных зависимостей между ними в области 
психологических знаний; 
      8) понимать значение принципов и культуры 
академической честности в рамках учебной 
деятельности и формировать на их основе 
профессиональную и трудовую этику и дисциплину. 

 
ООД FK 1(2)112 Физическая культура 4 1,2 нет нет Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный компонент 
образования, значимость которого осуществляется гармонизацией духовных и 
физических сил, формированием таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, 
физическое и психологическое благополучие, физическое совершенство. 

1. Демонстрировать знания и понимание в изучаемой 
области, основанные на передовых знаниях этой 
области. 

2. Выявлять потребности и затруднения в обучении 
обучающихся в высших учебных заведениях. 

3. Придерживаться демократического стиля во 
взаимоотношения с обучающимися; проявляеть 



приверженность к высшим социальным ценностям, к 
идеям гуманистической педагогики. 

4. Применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать 
аргументы и решать проблемы изучаемой области,  

5. Осуществлять сбор и интерпретацию информации 
для формирования суждений с учетом социальных, 
этических и научных соображений об основах 
психологии общения и профессиональной 
коммуникации. 

6. Сообщать информацию, идеи, проблемы и 
решения, как специалистам, так и неспециалистам; 

7. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в изучаемой области, навыки планирования 
учебных занятий с учетом принципов интеграции и 
преемственности в обучении обучающихся в высших 
учебных заведениях 

8. Соблюдать педагогический такт, правила 
педагогической этики;  проявлять уважение к 
личности обучающихся 

 
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ) (ЭД) 

 

Цикл 
дисциплин 

Код 
дисциплины 

Наименование дисциплины  
Количество 

кредитов 

Семес
тр 

Пререк
визиты  

Пострек
визиты 

Форма 
контроля 

ООД OEP 1113 Основы экономики и предпринимательства 5 1 «Челове
к, 
обществ
о, 
право» 
(школьн
ый 

нет Экзамен 



курс), 
«Алгебр
а и 
начало 
анализа» 
(школьн
ый 
курс), 
«Истори
я» 
(школьн
ый 
курс), 
«Геогра
фия» 
(школьн
ый 
курс). 
 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Изучает проблему выбора в условиях ограниченности ресурсов для максимального 
удовлетворения потребностей людей, состоит из множества школ и направлений. 
Основная задача экономической теории - дать объяснение происходящих событий в 
экономической жизни с помощью моделей действительности, отразить в себе реальную 
экономику. 

1) демонстрировать знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях в 
области экономической науки и развития 
предпринимательства;  

2) применять знания и понимания на 
профессиональном уровне по предпринимательству, 
формулировать аргументы и решать экономические 
проблемы;  

3) осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений в области 
экономической жизни общества с учетом социальных, 
этических и научных соображений;  

4) применять теоретические и практические знания 
для решения учебно-практических и профессиональных 



задач предпринимательской деятельности и экономики в 
целом;  

5) навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
по экономической теории, а так же обучения по 
развитию бизнеса и предпринимательства;  

6) знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в дальнейшей 
предпринимательской деятельности;  

7) применять знания и понимание фактов, 
экономических явлений, теорий и сложных 
зависимостей между ними в процессе выстраивания 
бизнеса и прочих экономических процессов;  

8) понимать значение принципов и культуры 
академической честности в результате изучения 
дисциплины «Основы экономики и 
предпринимательства». 

ООД ОР 1114 Основы права 5 1 История 
Казахста

на 
(школьн

ая 
програм

ма) 

нет Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Дисциплина посвящена изучению понятия, источников, субъектов, методов права. Дается 
характеристика института ответственности в праве Республики Казахстан. Изучаются 
такие отрасли национального права РК как конституционное право, административное 
право, уголовное право, гражданское право, семейное право, трудовое право, 
международное право.  
 

1) демонстрировать знания и понимание 
теоретические основы отраслевых прав в Республике 
Казахстан.  

2)  демонстрировать знания и понимание основных 
проблем действующего  

законодательства Казахстана.  
3)  демонстрировать знания и понимание основных 

понятий конституционного, административного, 
уголовного права, ориентированных на содержание 



правовых проблем и различных подходах к их решению;  
4)  применять знания и понимания во время 

видение дискуссий по правовым вопросам, по вопросам 
применения норм в современный период;  

5) применять знания и понимания в оценивании 
правового анализа различных документов.  

6)  формировать суждений о проблемах правового 
характера на уровне органов государственного 
управления и круг их полномочий;  

7) навыки обучения в поиске учебной и научной 
литературы в области правового регулирования и уметь 
обращаться к необходимым нормативным актам;  

8)  навыки обучения в представлении результатов 
аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, презентации.  

ООД OEP 1113 Экология и безопасность жизнедеятельности 5 1 Биологи
я, 

Химия, 
Географ

ия, 
Физика 

Математ
ика в 

рамках 
школьно

й 
програм

мы. 

нет Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Дисциплина рассматривает общеэкологические проблемы, ядром которых вступает 
человек и биосфера. Направленное на формирование у обучающихся экологического 
мышления, содержит разделы по экологической безопасности, безопасности 
жизнедеятельности, источникам и уровням загрязнений биосферы, способы защиты 
населения, организация спасательных работ, мероприятия по повышению устойчивости 

9) демонстрировать знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях 
этой области, методов исследования в педагогике; 
методов педагогического целеполагания для 
проектирования новых моделей и стратегий учебного 



их работы в чрезвычайных ситуациях, действия населения, защитные сооружения 
гражданской обороны и их устройства, обучение населения по гражданской обороне. 
 

процесса;   
10)  применять знания и понимания на 

профессиональном уровне, формулировать аргументы и 
решать проблемы изучаемой области; 

11)  осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 

12) навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в 
изучаемой области  

13) информировать как специалистов, так и 
неспециалистов об информации, идеях, проблемах и 
решениях о состоянии и негативных факторах среды 
обитания; 

14) формирование учебных навыков, 
необходимых для продолжения получения 
дополнительных знаний в исследуемой области, 
связанных с анатомо-физиологическими факторами 
воздействия травмирующих, вредных и поражающих 
факторов на человека, принципами их идентификации, 
техническими средствами и техническими процессами.  

15) сообщать информацию, идеи, проблемы и 
решения об экологии и безопасности жизнедеятельности 
как специалистам, так и неспециалистам; 

16) понимать значение принципов и культуры 
академической честности в обучении экологии и 
безопасности жизнедеятельности. 

ООД ОАК 1116 Основы антикоррупционной культуры 5 1 История 
Казахста

на 
(школьн

ая 
програм

ма) 

нет Экзамен 



Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Историческое развитие понятия «коррупция». Понятие коррупции как антисоциального 
явления. Идея нетерпимости к коррупции. Трансформация коррупции в современных 
государствах. Совершенствование социально-экономических отношений казахстанского 
общества как условия противодействию коррупции. Психологические особенности 
природы коррупционного поведения. Формирование антикоррупционной культуры. 
Правовое и нравственное сознание как элементы антикоррупционной культуры. 
Общественный контроль за коррупцией. Значение антикоррупционной культуры. 
Особенности формирования антикоррупционной культуры молодежи. Этнические 
особенности формирования антикоррупционной культуры. Нетерпимость к коррупции в 
этнических культурах РК. Формирование нетерпимости к коррупции как фактор 
национальной безопасности в РК. Правовая ответственность за коррупционные деяния. 
Морально-этическая ответственность за коррупционные деяния в различных сферах. 
Религиозные нормы и ценности как принципы антикоррупционные культуры общества. 
Ответственность за коррупцию в различных религиозных вероисповеданиях. 

1) знать сущность и причины коррупции, ее 
происхождение; меру морально-нравственной и 
правовой ответственности за коррупционное 
правонарушение;  

2) знать действующее законодательство в сфере 
противодействия коррупции; 

3) распространение ежедневного опыта следования 
ценностям нравственного сознания и нравственным 
нормам; повышение уровня функционирования в 
нравственной и правовой культуре; механизмы 
предупреждения коррупции через духовно-
нравственную мобилизацию 

4) анализ интересов при оральном выборе и 
конфликте; приобретение навыков антикоррупционной 
культуры. 

5) сообщать информацию, идеи, проблемы и 
решения Об основах антикоррупционной культуры как 
специалистам, так и неспециалистам; 

6) приобретение навыков обучения, необходимых 
для самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в изучаемой области; 

7) знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их при изучении 
основ антикоррупционной культуры; 

8) понимать значение принципов и культуры 
академической честности в преподавании основ 
антикоррупционной культуры. 

 
БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) 
ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ (ВК) 

 
Цикл 

дисциплин 
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины  

Количеств
Семес

тр 
Пререк
визиты  

Пострек
визиты 

Форма 
контроля 



о кредитов 
БД TGP 1205 Теория государства и права 4 1 нет Констит

уционно
е право 
Республ

ики 
Казахста

н, 
История 
государс

тва и 
права 

Республ
ики 

Казахста
н 

Экзамен, 
курсовая 
работа 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Дисциплина направлена на развитие умения применять теоретические положения при 
изучении специальных юридических дисциплин; оперировать юридическими понятиями 
и категориями; ориентироваться в государственно-правовых событиях, оценивать их; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с этим правоотношения, 
понимать, применять и анализировать правовые нормы. 

1) демонстрировать знания и понимание в области 
ТГиП, основанные на передовых знаниях в области 
ТГиП; 
2) применять знания и понимание на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать задачи ТГиП; 
3) собирать и интерпретировать информацию для 
формирования суждений с учетом социальных, 
этических и научных соображений; 
  4) применять теоретические и практические знания 
для решения учебных, практических и 
профессиональных задач в области ТГиП; 
  5) навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
образования в области ТГиП; 
  6) знать методы научного исследования и 
академического письма и применять их в сфере ТГиП 



  7) применять знания и понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных зависимостей между ними в области 
ТГиП; 
  8) понимать важность принципов и культуры 
академической честности. 

БД KPRK 1206 Конституционное право Республики Казахстан 4 2 Теория 
государс

тва и 
права 

Админи
стративн
ое право 
Республ

ики 
Казахста

н, 
Граждан

ское 
право 

Республ
ики 

Казахста
н (общая 

и 
особенн

ая 
часть), 

Уголовн
ое право 
Республ

ики 
Казахста
н (общая 

и 
особенн

ая 
часть), 

Правоох

Экзамен 



ранител
ьные 

органы 
 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Дисциплина направлена на формирование умения ответственно осуществлять 
общественно-профессиональную деятельность, осуществлять правовую экспертизу 
проектов нормативных правовых актов, составлять правоприменительные и 
правоприменительные акты в соответствии с правилами юридической техники, 
нормативно-правовыми и локальными акты, обычаи делового оборота на трех языках: 
казахском, русском и английском 

1) демонстрировать знания и понимание в области 
политологии, основанные на передовых знаниях в 
области юридических знаний; 
 2) применять знания и понимание на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать задачи КПРК; 
3) собирать и интерпретировать информацию для 
формирования суждений с учетом социальных, 
этических и научных соображений; 
4) применять теоретические и практические знания для 
решения учебных, практических и профессиональных 
задач в области КПРК; 
 5) приобретение навыков, необходимых для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в области КПРК; 
 6) знать методы научного исследования и 
академического письма и применять их в КПРК; 
 7) применять знание и понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных зависимостей между ними в области 
КПРК; 
 8) понимать важность принципов и культуры 
академической честности. 

БД IGPRK 1211 История государства и права Республики Казахстан 3 2 Теория 
государс

тва и 
права 

Правоох
ранител

ьные 
органы 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Дисциплина направлена на развитие умения ответственно осуществлять общественно-
профессиональную деятельность, анализировать различные правовые явления, 

      1) демонстрировать знания и понимание в области 
политологии, основанные на передовых знаниях в 



юридические факты, правовые нормы и правоотношения, являющиеся объектами 
профессиональной деятельности, убедительно и аргументированно излагать свою 
позицию при решении задач, лежащих в основе в рамках будущей практической 
деятельности. 

сфере историко-юридического знания; 
      2) применять знания и понимания на 

профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы истории ГиП РК; 

       3) осуществлять сбор и интерпретацию информации 
для формирования суждений с учетом социальных, 
этических и научных соображений;  

      4) применять теоретические и практические знания для 
решения учебно-практических и профессиональных 
задач в области истории ГиП РК; 

      5) навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в истории ГиП РК; 

      6) знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в истории ГиП 
РК; 

      7) применять знания и понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных зависимостей между ними в области 
истории ГиП РК ; 

      8) понимать значение принципов и культуры 
академической честности 

 
 

 
2 КУРС 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  
 

Цикл 
дисциплин 

Код 
дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 
кредитов 

Семес
тр 

Пререк
визиты  

Пострек
визиты 

Форма 
контроля 

ООД Fil 2102 Философия 5 3 История нет Экзамен 



Казахста
на, 

социоло
гия 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Дисциплина состоит из изучения следующих основных тем: предмет, место и роль 
философии культуры; становление философии; структура философского знания; учение о 
бытии; диалектика; детерминизм и индетерминизм. Дается понимание научных, 
религиозных и философских концепций картины мира. Изучается человек, общество и 
культура, человек и природа. Дается характеристика глобальных проблем современности, 
а также взаимодействия цивилизации и сценариев будущего. 

1) сбор и интерпретация информации с целью 
демонстрации знаний и понятий в области 
мировоззренческого подхода и воспитания в духе 
формирования общечеловеческих и социально-
личностных, духовных и культурных ценностей, 
основанных на передовых знаниях в области 
философии; 
2) применение знаний и понимания на 
профессиональном уровне философского направления, 
формирование аргументов и решение проблем в 
изучаемой области; 
3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом мировоззренческих, 
социальных, этических и научных сборников и обладать 
навыками чтения, необходимыми для формирования 
профессиональной коммуникации, экологической, 
физической, этической, правовой, информационной, 
экономической культуры и культуры мышления, а также 
для самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в профессиональной деятельности 
формирование умений и навыков; 
4) применять теоретические и практические знания для 
решения учебно-практических и профессиональных 
задач в области общего образования; 
5) навыки преподавания научных монографий, 
необходимых для самостоятельного продолжения 
дальнейшего обучения в области общего образования; 
6) знание методов научных исследований и 
академического письма философии и их применение в 



изучаемой области; 
7) знание и понимание фактов, явлений, теорий и 
сложных зависимостей между ними в различных 
областях философии; 
8) осознание значения принципов и культуры 
академической честности в рамках закона.  

ООД FK 1(2)112 Физическая культура 4 3,4 нет нет Экзамен 
Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  

Физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный компонент 
образования, значимость которого осуществляется гармонизацией духовных и 

физических сил, формированием таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, 
физическое и психологическое благополучие, физическое совершенство. 

1. Демонстрировать знания и понимание в изучаемой 
области, основанные на передовых знаниях этой 
области. 

2. Выявлять потребности и затруднения в обучении 
обучающихся в высших учебных заведениях. 

3. Придерживаться демократического стиля во 
взаимоотношения с обучающимися; проявляеть 
приверженность к высшим социальным 
ценностям, к идеям гуманистической педагогики. 

4. Применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать 
аргументы и решать проблемы изучаемой 
области,  

5. Осуществлять сбор и интерпретацию информации 
для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений 
об основах психологии общения и 
профессиональной коммуникации. 

6. Сообщать информацию, идеи, проблемы и 
решения, как специалистам, так и 
неспециалистам; 

7. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в изучаемой области, навыки 
планирования учебных занятий с учетом 
принципов интеграции и преемственности в 



обучении обучающихся в высших учебных 
заведениях 

8. Соблюдать педагогический такт, правила 
педагогической этики;  проявлять уважение к 
личности обучающихся 

 
БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) 
ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ (ВК) 

 
Цикл 

дисциплин 
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины Количеств

о кредитов 
Семес

тр 
Пререк
визиты  

Пострек
визиты 

Форма 
контроля 

БД POIYa 2201 Профессионально-ориентированный иностранный язык 3 4 Иностра
нный 
язык, 

Иностра
нный 
язык: 

практик
ум по 

культуре 
речевого 
общения 

нет Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Целью дисциплины является освоение навыков профессионального и делового и 
межкультурного общения на английском языке. Дисциплина предусматривает  освоение 
навыков понимания учебных текстов в рамках профессиональной тематики, отвечающих 
критериям тематической целостности, структурной оформленности и информативности, 
с точным и полным пониманием его содержания и выделением смысловой информации, 
понимания текстов профессионально-ориентированного содержания, неподготовленного 
участия в беседе на профессиональные темы: обмене информацией по известным темам в 
рамках профессиональных интересов, оформления монологического высказывания и 
ведения диалога с использованием адекватных языковых средств, работы с аутентичными 
текстами профессиональной направленности.   

      1) демонстрировать знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях 
в изучаемой области; 
      2) применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы изучаемой области; 
       3) осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений;  
      4) применять теоретические и практические знания 
для решения учебно-практических и 



профессиональных задач в изучаемой области; 
      5) навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области; 
      6) знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в изучаемой 
области; 
      7) применять знания и понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных зависимостей между ними в 
изучаемой области; 

      8) понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

БД PК(R)Ya 2202 Профессиональный казахский (русский)язык 3 3 Казахск
ий 

(русский
)  язык 

нет Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Дисциплина осуществляет профессионально-ориентированное обучение студентов 
казахскому языку в разрезе их образовательной программы. Обучение студентов 
профессиональному казахскому языку представляет собой реализацию принципа 
профессиональной направленности обучения, формирования у студентов двуязычной 
коммуникативной компетенции, активного вокабуляра и основ говорения для их будущей 
специальности, необходимой для профессиональной деятельности, в том числе 
педагогической, на казахском языке.  
 
 
 
 
 

1) демонстрировать знания и понимание знание и 
понимание теоретических понятий, правил, концепций 
изучения языка, отражающих его сущность и их 
практическое применение в изучаемой области, 
основанные на передовых знаниях этой области; 
2) применять знания и понимания полученных на 
занятиях по русскому языку для выполнения заданий 
по подготовке к будущей профессиональной 
деятельности, умение составлять стилистические 
верные синтаксические конструкции на различные 
темы для формирования речевой компетенции на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы изучаемой области; 
3) осуществлять сбор и интерпретацию информации о 
языковых процессах современного русского языка для 
формирования суждений с учетом социальных, 
этических и научных соображений; 



4) применять теоретические и практические знания для 
решения учебно-практических и профессиональных 
задач в области современного русского языка, его 
практической составляющей; 
5) навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в в области современного русского языка, его 
практической составляющей; 
6) знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в области 
современного русского языка, его практической 
составляющей; 
7) применять знания и понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных зависимостей между ними в области 
современного русского языка, его практической 
составляющей; 
8) понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

БД РО 2203 Правоохранительные органы 3 4 История 
государс

тва и 
права 

Республ
ики 

Казахста
н, 

Констит
уционно
е право 
Республ

ики 
Казахста

н 

Уголовн
о-

процесс
уальное 
право 

Республ
ики 

Казахста
н 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  



Основные понятия, предмет и система курса «Правоохранительные органы» и 
взаимосвязь данного курса с другими обще- и специальными юридическими 
дисциплинами; правоохранительная система; нормативные правовые акты, 
регулирующие деятельность правоохранительных органов; конституционные принципы 
осуществления правоохранительной деятельности; органы, учреждения и общественные 
организации по обеспечению правопорядка. 

1. Демонстрировать знание и понимание основного 
содержания понятий и категорий, используемых в 
дисциплине правоохранительных органов и 
законодательства Республики Казахстан. 
2. Продемонстрировать знание и понимание 
междисциплинарных отношений между 
правоохранительными органами и другими 
юридическими дисциплинами для повышения 
эффективности учебного процесса. 
3. Применять знание и понимание основ правовых 
актов, регулирующих деятельность 
правоохранительных органов Республики Казахстан. 
4. Собирать и формировать суждения о проблемах 
правоохранительной системы Республики Казахстан. 
5. Доводить информацию, идеи, проблемы и решения 
как до специалистов, так и до неспециалистов. 
6. Обучение навыкам поиска учебной и научной 
литературы, в том числе непереводимой. 
7. Навыки применения знаний и понимания 
правоохранительных органов и правоохранительной 
системы в различных практических ситуациях. 
8. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
образования по специальности. 

БД IYаPKRO 
2204 

Иностранный язык: практикум по культуре речевого 
общения 

5 3 Иностра
нный 
язык 

Професс
иональн

о-
ориенти
рованны

й 
иностра

нный 
язык 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  



Целью дисциплины является закрепление и совершенствование навыков общения на 
иностранном языке. Дисциплина предусматривает совершенствование навыков 
понимания речи, использования лексико-грамматических структур английского языка в 
процессе выполнения разнообразных практических упражнений, как письменных, так и 
устных. Студенты приобретают дополнительную возможность овладения новыми 
языковыми средствами, в том числе лексико-грамматическими, осваивают знания о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли для 
достижения желаемого коммуникативного эффекта. 

1. Продемонстрировать знания и понимание 
фонетической, лексической и грамматической 
структуры, орфографии и пунктуации, основной и 
специальной лексики, фразеологии и идиоматики, 
стилистической и жанровой дифференциации 
английского языка на основе современных тенденций 
развития лингвистики для качественного понимания 
технических текстов и их последующего перевода; 
2. Продемонстрировать знания и понимание истории, 
экономики, политической системы и культуры страны 
изучаемого языка, особенностей мировоззрения и 
мышления представителей англоязычных стран, 
основываясь на современных исследованиях и 
тенденциях в межкультурной коммуникации; 
3. Формулировать аргументы в повседневном и 
профессиональном общении, а также решать 
проблемы, связанные с интерпретацией текстов разных 
жанров, используя знания и понимание лексических и 
грамматических норм и жанрово-стилевой 
стратификации лексики изучаемых на 
профессиональном уровне иностранных языков; 
4. Собирать и интерпретировать информацию для 
формирования суждений в области современной 
лингвистики и методологии иноязычного образования 
с учетом социальных, этических и научных 
соображений; 
5. Опираясь на навыки использования правильных 
грамматических форм и синтаксического построения 
высказывания в соответствии с нормами изучаемого 
языка, выбирать способ выражения, планировать 
речевое поведение и передавать информацию, идеи, 
проблемы и решения в ситуациях повседневного и 
профессионального общения (на казахском, русском и 
иностранных языках) как специалисты, так и 



неспециалисты в изучаемой области; 
6. Навыки обучения, использования справочной, 
нормативной и энциклопедической литературы, поиска 
и интерпретации информации, необходимой для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
образования в области изучения; 
7. Применять теоретические и практические знания для 
решения образовательных, практических и 
профессиональных задач в области лингвистики и 
современного иноязычного образования; 
8. Применять знания и понимание фактов, явлений, 
теорий лингвистики и сложных взаимосвязей между 
ними и смежными областями знаний 
9. Пониимать важность принципов и культуры 
академической честности. 

БД GPRK 2207 Гражданское право Республики Казахстан (общая часть) 4 3 Констит
уционно
е право 
Республ

ики 
Казахста

н 

Граждан
ское 

право 
Республ

ики 
Казахста

н 
(особенн
ая часть) 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты 
Понятие и предмет гражданского права; место гражданского права в системе 
юридических дисциплин; осуществление и защита гражданских прав; объекты 
гражданских прав; граждане как субъекты гражданских прав; юридические лица; 
транзакции; представление; условия; ограничение действий; понятие права 
собственности; возникновение и прекращение права собственности; общественная 
собственность; иные имущественные права; защита прав собственности; понятие и 
стороны обязательства; исполнение обязательств; обеспечение исполнения обязательств. 

1) демонстрировать знание и понимание основного 
содержания понятий и категорий, используемых в 
сфере гражданского права, на основе передовых 
знаний в области изучения; 

     2) применять знания и представления на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать задачи применения норм гражданского права; 

      3) собирать и интерпретировать информацию по 
проблемам законодательного регулирования и 



реализации гражданско-правовых норм для 
формирования суждений с учетом социальных, 
этических и научных соображений; 

    4) применять теоретические и практические знания для 
решения учебных, практических и профессиональных 
задач в области гражданского права; 
 5) навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
образования по специальности; 

    6) знать методы научного исследования и применять их 
в области гражданского права; 

    7) применять знания и понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных зависимостей между ними в науке 
гражданского права; 

     8) понимать важность принципов и культуры 
академической честности. 

БД GPRK 2208 Гражданское право Республики Казахстан (особенная 
часть) 

5 4 Граждан
ское 

право 
Республ

ики 
Казахста
н (общая 

часть) 
 

Граждан
ско-

процессу
альное 
право 

Республ
ики 

Казахста
н 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Дисциплина Гражданское право является одной из центральных учебных дисциплин, 
изучаемых в высших учебных заведениях по юридической специальности. Его 
принципиальное место среди других учебных предметов обусловлено важностью 
гражданского права в современном обществе. Это законодательство призвано 
сформировать прочную основу рыночной экономики, способствовать росту и развитию 
товарно-денежных отношений, защите имущественных и неимущественных прав 
граждан, юридических лиц и самого государства. В настоящее время массив 
гражданского законодательства является наиболее объемным и сложным среди других 

1) демонстрировать знание и понимание основного 
содержания понятий, принципов и категорий, 
используемых в особенной части гражданского права 
Республики Казахстан; 
2) применять знания и понимание на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать задачи в области гражданского права и 
законодательства; 



отраслей казахстанского законодательства. Особое значение для изучения Особенной 
части гражданского законодательства имело принятие нового Гражданского кодекса 
(Особенная часть), который содержит в себе как ранее неизвестные казахстанскому 
законодательству институты (договоры аренды, франчайзинга), так и традиционные. 

3) собирать и интерпретировать информацию о 
проблемах особенной части гражданского права 
Республики Казахстан для формирования суждений с 
учетом социальных, этических и научных 
соображений; 
4) применять теоретические и практические знания для 
решения учебных, практических и профессиональных 
задач в области гражданского права и 
законодательства, а также для правильного толкования 
актов законодательства и судебных решений по 
отдельным делам в области гражданского права; 
5) обучение навыкам, необходимым для формирования 
правовой культуры и культуры мышления, а также 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
образования по специальности; 
6) знать методы научного исследования и 
академической письменной речи и применять их в 
области гражданского права и гражданского права; 
7) применять знание и понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных зависимостей между ними в сфере 
нормативных правовых актов в сфере гражданского 
права Республики Казахстан, особенности гражданско-
правовой ответственности как вида юридической 
ответственности, значение строгого соблюдения 
оснований применения наказания и иных мер 
гражданско-правового воздействия к лицам, 
совершившим правонарушения в сфере гражданского 
законодательства; 
8) понимать важность принципов и культуры 
академической честности; 
 9) обучение навыкам, необходимым для квалификации 
и предупреждения гражданско-правовых 
правонарушений, консультирование клиентов по 
правовым аспектам в сфере гражданско-правовых 



отношений. 
БД UP RK 2209 Уголовное право Республики Казахстан (общая часть) 4 3 Констит

уционно
е право 
Республ

ики 
Казахста

н 

Уголовн
ое право 
Республ

ики 
Казахста

н 
(особенн
ая часть) 

 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты 
Данная дисциплина рассматривает: понятие, предмет, задачи, принципы и систему 
уголовного права Республики Казахстан; уголовно-правовые отношения; понятие и 
основания уголовной ответственности; понятие, содержание и структура уголовного 
закона; содержание уголовно-правовой нормы; состав уголовного преступления; этапы 
совершения уголовного правонарушения, понятие и цель наказания; система, виды и 
особенности назначения наказания; освобождение от уголовной ответственности и 
наказания. 

1) демонстрировать знание и понимание основного 
содержания понятий, принципов и категорий, 
используемых в общей части уголовного закона 
Республики Казахстан; 
2) применять знания и понимание на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать задачи в области уголовного права и 
законодательства; 
3) собирать и интерпретировать информацию о 
проблемах общей части уголовного права Республики 
Казахстан для формирования судебных решений с 
учетом социальных, этических и научных 
соображений; 
4) применять теоретические и практические знания для 
решения учебных, практических и профессиональных 
задач в области уголовного права и законодательства, а 
также для правильного толкования актов 
законодательства и судебных решений по отдельным 
делам в области уголовного права; 
5) обучение навыкам, необходимым для формирования 
правовой культуры и культуры мышления, а также 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
образования по специальности; 



6) знать методы научного исследования и 
академической письменной речи и применять их в 
области уголовного права и уголовного права; 
7) применять знание и понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных зависимостей между ними в сфере 
нормативных правовых актов в сфере уголовного права 
Республики Казахстан, особенности уголовной 
ответственности как вида юридической 
ответственности, значение строгого соблюдения 
оснований применения наказания и иных мер 
уголовно-правового воздействия к лицам, 
совершившим уголовные правонарушения; 
8) понимать важность принципов и культуры 
академической честности; 
9) обучение навыкам, необходимым для квалификации 
и предупреждения уголовных правонарушений, 
консультирование клиентов по правовым аспектам в 
сфере уголовных отношений. 

БД UP RK 2210 Уголовное право Республики Казахстан (особенная часть) 5 4 Уголовн
ое право 
Республ

ики 
Казахста
н (общая 

часть) 
 

Уголовн
о-

процесс
уальное 
право 

Республ
ики 

Казахста
н 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Данная дисциплина рассматривает: понятие, систему и значение Особенной части 
уголовного права; уголовные правонарушения против личности; уголовные 
правонарушения против семьи и несовершеннолетних; уголовные правонарушения 
против конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина; преступления 
против мира и безопасности человечества; иные уголовные правонарушения в 
соответствие с особенной частью УК РК. 

1) демонстрировать знание и понимание основного 
содержания понятий, принципов и категорий, 
используемых  в особенной части уголовного права 
РК; 

2) применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 



и решать проблемы области уголовного права и 
законодательства; 

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации 
о проблемах особенной части уголовного права РК для 
формирования суждений с учетом социальных, 
этических и научных соображений; 

4) применять теоретические и практические знания 
для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в области уголовного права и 
законодательства; 

5) навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области; 

6) знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в области 
уголовного права и уголовного законодательства; 

7) применять знания и понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных зависимостей между ними в области 
нормативно-правовых актов в сфере уголовного права 
РК, особенностей уголовной ответственности как 
разновидности юридической ответственности, 
значения строгого соблюдения оснований применения 
наказания и иных мер уголовно-правового воздействия 
к лицам, совершившим уголовные правонарушения; 

8) понимать значение принципов и культуры 
академической честности 

БД АРRK 2212 Административное право Республики Казахстан 4 3 Констит
уционно
е право 
Республ

ики 
Казахста

н 

Уголовн
о-

процесс
уальное 
право 

Республ
ики 

Казахста

Экзамен 



н 
Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  

Понятие, предмет и методы административного права. Понятие государственной службы 
и государственного управления; предмет, метод и система административного права 
Республики Казахстан; административно-правовые нормы и отношения; формы и методы 
государственного управления; система государственных органов; виды административно-
правовых режимов; Государственная служба; организация государственного управления 
в отдельных сферах и отраслях; административные правонарушения; административная 
ответственность. 

1) демонстрировать знания и понимание в области 
обучения, основанные на передовых знаниях в области 
административного права; 
2) применять знания и понимание на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы в области административного 
права; 
3) собирать и интерпретировать информацию для 
формирования суждений с учетом социальных, 
этических и научных соображений; 
  4) применять теоретические и практические знания 
для решения учебных, практических и 
профессиональных задач; 
  5) навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
образования по специальности; 
  6) знать методы научного исследования и 
академического письма и применять их в области 
административного права; 
  7) применять знания и понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных взаимосвязей между ними в 
административном праве; 
     8) понимать смысл принципов и культуры 
академической честности 

 
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ) (ЭД) 

 
Цикл 

дисциплин 
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины Количеств

о кредитов 
Семес

тр 
Пререк
визиты 

Пострек
визиты 

Форма 
контроля 

БД ZhPRK 2216 Жилищное право Республики Казахстан 5  4 Граждан
ское 
право 

Граждан
ско-
процесс

Экзамен 



Республ
ики 
Казахста
н (общая 
часть) 

уальное 
право 
Республ
ики 
Казахста
н 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
жилищное право как отрасль права РК; жилищное законодательство; объекты 

жилищного права; договор найма жилого помещения; кондоминиум как форма 
собственности; объект кондоминиума; управление объектом кондоминиума. 
 

1. Демонстрировать знание особенностей 
жилищного законодательства, объектов жилищного 
права, договора найма жилого помещения, проблемы 
управления объектом кондоминиума. 

2. Демонстрировать знание об основных 
понятиях и категориях жилищного права, жилищно-
правовых нормах и жилищных правоотношениях. 

3. Демонстрировать знание субъектов 
жилищных правоотношений, их правовой статус и 
статус уполномоченных органов, представляющих 
государство в жилищных правоотношениях. 

4. Применять знания содержания юридических 
прав и обязанностей субъектов жилищных 
правоотношений, механизма их взаимодействия. 

5. Сообщать информацию, идеи, проблемы и 
решения, как специалистам, так и неспециалистам. 

6. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области. 

7. Демонстрировать знание методов научных 
исследований и академического письма и применять их 
в изучаемой области;  

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

БД UIPRK 2217 Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан 5  4 Констит
уционно
е право 

Уголовн
о-
процесс

Экзамен 



Республ
ики 
Казахста
н, 
Уголовн
ое право 
Республ
ики 
Казахста
н (общая 
часть). 
 

уальное 
право 
Республ
ики 
Казахста
н 
судебна
я 
эксперто
логия, 
кримина
листика 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
понятие, предмет, методы, функции, принципы уголовно-исполнительного права; 

уголовно-исполнительная политика; уголовно-исполнительное законодательство, его 
цели и задачи; исполнение наказаний; правовое положение лиц, отбывающих наказание; 
система исправительных органов и учреждений; правовое положение персонала 
учреждений и органов, исполняющих наказание; виды исправительных учреждений и 
режимов отбывания наказания; освобождение от отбывания наказания. 
 

1. Демонстрировать знание и понимание 
основного содержания понятий и категорий, 
используемых в уголовно-исполнительном праве РК, а 
так же межпредметных связей уголовно-
исполнительного права с другими юридическими 
дисциплинами для повышения эффективности 
процесса обучения. 

2. Применять знания и понимание нормативно-
правовых актов регламентирующих процессы 
исполнения отдельных видов уголовных наказаний.  

3. Осуществлять сбор и формирование суждений 
о проблемах уголовно-исполнительного права РК. 

4. Навыки обучения в поиске учебной и научной 
литературы, в том числе непереводной. 

5. Применять знания и понимания уголовно-
исполнительного права РК в различных практических 
ситуациях. 

6. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области. 

7. Демонстрировать знание методов научных 



исследований и академического письма и применять 
их в изучаемой области;  

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

БД IP 2218 Информационное право 5 4 Граждан
ское 

право 
Республ

ики 
Казахста
н (общая 
часть), 

Уголовн
ое право 
Республ

ики 
Казахста
н (общая 
часть), 

констит
уционно
е право. 

Междун
ародное 
публичн

ое 
право. 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Информационное общество и право. Информационная сфера как сфера обращения 

информации и сфера правового регулирования. Предмет, метод и система 
информационного права. Информационно-правовые нормы и информационные 
правоотношения. Источники информационного права. Право на поиск, получение и 
использование информации. Документированная информация как объект 
информационных правоотношений. Правовые проблемы информационной безопасности. 
Правовые проблемы виртуальной среды интернет. Правовое регулирование 
информационных отношений в области массовой информации. Правовое регулирование 
информационных отношений в области государственной тайны. Правовое регулирование 
информационных отношений в области персональных данных. 
 

8. Демонстрировать знание и понимание 
основного содержания понятий и категорий, 
используемых в международном информационном 
праве. 

9. Демонстрировать знание и понимание 
межпредметных связей международного 
информационного права с другими юридическими 
дисциплинами для повышения эффективности 
процесса обучения. 

10. Осуществлять сбор и формирование 
суждений о проблемах информационного права и 



законодательства. 
11. Сообщать информацию, идеи, проблемы 

и решения, как специалистам, так и неспециалистам. 
12. Навыки обучения в поиске учебной и 

научной литературы, в том числе зарубежной. 
13. Навыки применения знаний и пониманий 

информационного и международного 
информационного законодательства в различных 
практических ситуациях. 

14. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области. 

8. Демонстрировать знание методов научных 
исследований и академического письма и применять 
их в изучаемой области; понимать значение 
принципов и культуры академической честности 

БД AYaSITT 
(1)2219 

Английский язык в сфере IT-технологий (1 часть) 5 4 Иностра
нный 
язык, 

Информ
ационно

-
коммуни
кационн

ые 
техноло

гии 
 

Английс
кий язык 
в сфере 

IT-
техноло
гий (2 
часть) 

 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Основы коммуникативно-интеркультурной компетенции в сфере IT-технологий в 

четырех видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, и письмо. 
Развитие навыков говорения. Диалогическая и монологическая речь. Лексика. Фонетика. 
Развитие навыков аудирования. Развитие навыков чтения. Основы реферирования, 
аналитического анализа. Перевод. Развитие письменной речи. Грамматика. 

1. Демонстрировать знание и понимание 
профессиональной терминологии 

2. Применять знания и понимание на слух и 
переводить тексты в сфере IT-технологий 

3. Навыки работы с электронными словарями и 



 другими электронными ресурсами для решения 
лингвистических задач 

4. Сообщать информацию, идеи, проблемы и 
решения, как специалистам, так и неспециалистам. 

5.Навыки установления контакта, поддержания 
разговора, навыки синхронного общения, умение 
договариваться и настаивать на своих законных правах. 

6. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области. 

7. Демонстрировать знание методов научных 
исследований и академического письма и применять их 
в изучаемой области;  

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

БД KPZS 2220 Конституционное право зарубежных стран 5 4 Теория 
государс

тва и 
права. 

Междун
ародное 
публичн
ое право 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Конституционное право зарубежных стран: отрасль права, наука, учебная 

дисциплина; конституции зарубежных стран, основы правового статуса личности, 
конституционные принципы экономической, социальной, политической систем и 

духовной жизни общества, правовое регулирование создания и деятельности 
политических партий, общественных организаций и движений, основы организации 

государственной власти, формы правления в зарубежных странах, формы 
территориально-политического устройства государства, государственный режим в 

зарубежных странах, голосование избирателей: выборы, отзыв, референдум, народная 
законодательная инициатива, законодательная власть и ее органы, исполнительная власть 

и ее органы, судебная власть и ее органы, публичная власть территориального 
коллектива: органы местного самоуправления и управления. 

 

1. Знать нормативные правовые акты в области 
конституционного права зарубежных стран, о системе 
законодательства конституционного права, его 
принципах и структуре, истории и путях его 
совершенствования в будущем; 
2. Знать и понимать сущность основных понятий и 
категорий науки и отрасли конституционного права 
зарубежных стран. 
3. Знание и знание конституционного строя, 
правового статуса человека и гражданина, 
деятельности и организации органов государства, его 
структуры, конституционной основы, правового 
статуса, основных полномочий местного 
самоуправления в РК, структуры государственных 



органов, органов местного самоуправления, судебных 
органов понять. 
4. Формирование представлений о вопросах 
конституционного строя ШЕ. 
5. Использовать методические и другие материалы по 
правовой деятельности организации, полученные 
теоретические знания и представления в различных 
практических ситуациях; 
6. Владение коммуникативными способностями в 
групповой работе; 
7. Владеть навыками порядка систематизации, учета и 
ведения правовой документации с применением 
современных информационных технологий, 
теоретическими и практическими приемами работы с 
текстом учебника, документами, монографическими и 
периодическими изданиями;  
8. Владеть изученными навыками представления 
результатов аналитической и исследовательской 
работы в форме доклада, презентации. 
9. Знание методов научных исследований и 
академического письма и их применение в изучаемой 
области; знание и понимание принципов и культуры 
академической честности. 

БД PEY 2237 Профессиональная этика юриста 3 3 Теория 
государс

тва и 
права. 

 

Правоох
ранител

ьные 
органы 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Область этической науки, изучающая систему моральных норм и принципов, 

действующих в специфических условиях взаимоотношений людей в сфере определенной 
профессии; это специфическое действие как общеэтических норм, так и особых норм 
профессиональной морали, носящих аналитически - рекомендательный характер, 
возникающих и бытующих в данной профессиональной группе. 

1. Демонстрировать знания и понимание 
основных понятий и категорий профессиональной 
этики юриста. 

2. Применять знания и понимания при 
обосновании своей точки зрения по вопросам 



 правового регулирования профессиональной 
деятельности юриста. 

3. Применять знания и понимания в работе с 
этико-правовыми нормативными актами, текстом 
учебника, документами, монографическими и 
периодическими изданиями. 

4. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений об этико-
правовых отношениях, их сущности, структуре, 
содержании. 

5. Сообщать информацию, идеи, проблемы и 
решения, как специалистам, так и неспециалистам в 
области этики юриста.  

6. Навыки правильно квалифицировать деяния, 
нарушающие нормы профессиональной этики юриста. 

7. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области. 

8. Демонстрировать знание методов научных 
исследований и академического письма и применять 
их в изучаемой области; понимать значение 
принципов и культуры академической честности. 

БД SPRK 2238 Семейное право Республики Казахстан 3 3 Граждан
ское 
право 
Республ
ики 
Казахста
н (общая 
и 
особенн
ая 
часть), 
Констит

Граждан
ско-
процесс
уальное 
право 
Республ
ики 
Казахста
н 
 

Экзамен 



уционно
е право 
Республ
ики 
Казахста
н. 
 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Семейное право, как отрасль права РК; законодательство о браке и семье; семейные 
правоотношения; брак по семейному праву; личные и имущественные права и 

обязанности супругов; личные права и обязанности родителей; алиментные права и 
обязанности родителей и детей; алиментные права и обязанности других членов семьи; 

порядок уплаты или возмещения алиментов; усыновление (удочерение); опека и 
попечительство. 

 

1. Демонстрировать знание и понимание 
особенностей заключения и расторжения брака, 
семейных правоотношений, в частности, алиментных 
обязательств, форм устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, правового регулирования 
семейных отношений с участием иностранных граждан 
и лиц без гражданства 

2. Демонстрировать знание и понимание 
основных понятий и категорий жилищного права, 
жилищно-правовых нормах и жилищных 
правоотношениях. 

3. Применять знание и понимание принципов и 
положений нормативных материалов, касающихся 
семейно-правовой сферы, в том числе проблем 
проведения гендерной политики в государстве. 

4. Осуществлять сбор и формирование суждений 
о проблемах семейного законодательства РК. 

5. Сообщать информацию, идеи, проблемы и 
решения, как специалистам, так и неспециалистам. 

6. Навыки обучения в поиске учебной и научной 
литературы, в том числе непереводной. 

7. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области. 

8. Демонстрировать знание методов научных 
исследований и академического письма и применять 



их в изучаемой области; понимать значение 
принципов и культуры академической честности 

 
 

3 КУРС 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 
 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) 
ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ (ВК) 

 
Цикл 

дисциплин 
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины Количеств

о кредитов 
Семес

тр 
Пререк
визиты  

Пострек
визиты 

Форма 
контроля 

БД MPP 3213 Международное публичное право 5 5 Констит
уционно
е право 
Республ

ики 
Казахста

н 
 

Произво
дственна

я 
практик

а 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Дисциплина состоит из общей и специальной частей. Общая часть посвящена изучению 
понятия, предмета, источников, субъектов, международно-правовой ответственности. В 
специальной части изучаются самостоятельные филиалы МПП. 

1. Демонстрировать знание и понимание понятий 
международного публичного права, его истории, 
системы, источников, принципов, методов, субъектов, 
объектов международных общественных отношений; 
особенности и закономерности формирования 
международных общественных отношений; 
2. Применять знания и понимание на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
в работе с международными договорами, текстами 
учебников, документов, монографических и 
периодических изданий; 
3. Собирать и интерпретировать информацию для 



формирования суждений в области международных 
отношений с учетом социальных, этических и научных 
соображений; 
4. Применять теоретические и практические знания для 
решения учебных, практических и профессиональных 
задач в области МПП; 
5. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
образования по специальности; навыки сбора, анализа 
и обработки эмпирических и статистических данных; 
подготовить презентации; работа с научной, 
специальной и периодической литературой в области 
международного права; 
6. Знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в сфере МПП. 
7. Применять знание и понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных зависимостей между ними в сфере 
МПП; 
8. Понимать важность принципов и культуры 
академической честности 
9. Доводить информацию, идеи, проблемы и решения 
как до специалистов, так и до неспециалистов в 
области международного публичного права; развивать 
умение устанавливать контакт, поддерживать беседу, 
умения правильно квалифицировать действия, 
нарушающие международное право, определять 
структуру и виды международных договоров, 
составлять международные договоры, сопоставлять 
международные договоры с национальным 
законодательством в общей предметной области; вести 
международные переговоры, применять нормы 
дипломатического протокола, правильно применять 
порядок и способы установления государственных 
границ, определять ширину территориального моря, 



прилежащей зоны, оказывать юридическую помощь 
гражданам, находящимся за пределами нашего 
государства, и др.). 

 
 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ) (ЭД) 
 

Цикл 
дисциплин 

Код 
дисциплины 

Наименование дисциплины Количеств
о кредитов 

Семес
тр 

Пререк
визиты 

Пострек
визиты 

Форма 
контроля 

БД TPRK 3224 Трудовое право Республики Казахстан 5 5 Констит
уционно
е право 
Республ

ики 
Казахста

н, 
Граждан

ское 
право 

Республ
ики 

Казахста
н 

(особенн
ая 

часть). 

Право 
социаль

ного 
обеспече

ния. 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Трудовое право Республики Казахстан является самостоятельной отраслью права и 

представляет собой систему правовых норм, регулирующих трудовые отношения 
работников и работодателей, а также тесно связанные с ними иные отношения. Трудовое 
право регулирует общественные отношения, которые складываются в процессе 
функционирования рынка труда, организации и применения труда в РК. 
 

1. Демонстрировать знание и понимание 
сущности основных понятий и категорий науки и 
отрасли трудового права. 

2. Применять знания и понимания теории трудового 
права и норм трудового законодательства при разрешении трудовых 
споров и решении практических задач-ситуаций. 

3. Применять знания и понимания в работе с 
правовыми актами, текстом учебника, документами, 



монографическими и периодическими изданиями в 
области трудового права. 

4. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений об трудовых 
правоотношениях, их сущности, структуре, 
содержании. 

5. Сообщать информацию, идеи, проблемы и 
решения, как специалистам, так и неспециалистам в 
области трудового права.  

6. Навыки правильно квалифицировать деяния, 
нарушающие нормы трудового права, оказывать 
правовую помощь гражданам, трудовые права которых 
нарушаются. 

7. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области. 

8. Демонстрировать знание методов научных 
исследований и академического письма и применять 
их в изучаемой области; понимать значение 
принципов и культуры академической честности. 

БД MTP 3225 Международное трудовое право 5 5 Констит
уционно
е право 
Республ

ики 
Казахста

н, 
Граждан

ское 
право 

Республ
ики 

Казахста
н 

Междун
ародное 
частное 
право 

Экзамен 



(особенн
ая 

часть). 
 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
          Понятие, предмет, метод международного трудового права; правила 
международного трудового права; субъекты международного трудового права; 
международное трудовое право; правовое регулирование труда за рубежом. 

1. Демонстрировать знание и понимание 
сущности основных понятий и категорий науки и 
отрасли международного трудового права. 

2. Применять знания и понимания теории 
международного трудового права и норм международного 
трудового законодательства при разрешении трудовых споров и решении 
практических задач-ситуаций. 

3. Применять знания и понимания в работе с 
правовыми актами, текстом учебника, документами, 
монографическими и периодическими изданиями в 
области международного трудового права. 

4. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений об трудовых 
правоотношениях, их сущности, структуре, 
содержании. 

5. Сообщать информацию, идеи, проблемы и 
решения, как специалистам, так и неспециалистам в 
области международного трудового права.  

6. Навыки правильно квалифицировать деяния, 
нарушающие нормы международного трудового права, 
оказывать правовую помощь гражданам, трудовые 
права которых нарушаются. 

7. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения  дальнейшего обучения 
в изучаемой области 

8. Демонстрировать знание методов научных 
исследований и академического письма и применять 
их в изучаемой области; понимать значение 
принципов и культуры академической честности 

БД ZPRK 3226 Земельное право Республики Казахстан 4 6 Констит Произво Экзамен 



уционно
е право 
Республ

ики 
Казахста

н, 
Админи
стративн
ое право 
Республ

ики 
Казахста

н. 

дственна
я 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Земельное право состоит из общей и особенной частей. Общая часть посвящена 

изучению понятия, предмета, методов, системе, источникам, субъектам, объектам, праву 
собственности на землю, праву землепользования, ответственности за нарушение 
земельного законодательства. В особенной части изучается правовой режим земель 
отдельных категорий. 
 

1. Демонстрировать знание и понимание сущности 
основного содержания понятий и категорий, 
используемых наукой земельного права. 

2. Применять знания и понимания межпредметных 
связей земельного права с другими юридическими 
дисциплинами для повышения эффективности 
процесса обучения. 

3. Применять знания и понимания в работе с 
правовыми актами, текстом учебника, документами, 
монографическими и периодическими изданиями в 
области земельного права. 

4. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений о земельных 
правоотношениях, их сущности, структуре, 
содержании. 

5. Сообщать информацию, идеи, проблемы и 
решения, как специалистам, так и неспециалистам в 
области земельного права. 

6. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 



в изучаемой области. 
7. Демонстрировать знание методов научных 

исследований и академического письма и применять 
их в изучаемой области; 

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

БД PBDIB 3227 Правовые базы данных и информационная безопасность 4 6 Информ
ационно

-
коммуни
кационн

ые 
техноло

гии 

IT-
техноло
гии как 

средство 
борьбы 

с 
коррупц
ионным

и 
правона
рушения

ми. 
. 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Данная дисциплина демонстрирует знания  и понимание понятия, значения  и 

содержание правовых баз данных, способов обеспечения информационной безопасности, 
иметь представление о разных операционных системах. Формируются умения работать с 
правовыми базами данных; навыки решения проблем обеспечения информационной 
безопасности с помощью правовых средств. 
 

1. Демонстрировать знание и понимание 
правовой базы данных и информационной 
безопасности 

2. Применять знания и понимания в работе с 
правовыми актами, текстом учебника, документами, 
монографическими и периодическими изданиями в 
области информационной безопасности; 

3. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений в 
области информационной безопасности; 

4. Применять теоретические и практические 
знания в области правовых баз данных и 
информационной безопасности для решения учебно-



практических и профессиональных задач; 
5. Навыки обучения, необходимые для 

самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области; 

6. Знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в области 
правовых баз данных и информационной 
безопасности; 

7. Применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в области правовых баз данных и информационной 
безопасности;  

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

БД KP 3228 Квалификация преступлений 4 6 Уголовн
ое право 
Республ

ики 
Казахста
н (общая 

н 
(особенн
ая часть) 

Кримин
алистика

. 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Данная дисциплина рассматривает основные направления, понятия, виды 

содержание преступлений; состав преступлений; квалификация по признакам 
объективной и субъективной стороны преступления; установление причинной связи; 
влияние на квалификацию факультативных признаков состава преступления; 
организационные, социально-экономические, правовые основы предупреждения 
преступности. 
 

1. Демонстрировать знание и понимание 
основного содержания понятий и категорий, 
используемых в уголовном законодательстве РК. 

2.  Демонстрировать знание и понимание 
межпредметных связей квалификации преступлений с 
другими юридическими дисциплинами для повышения 
эффективности процесса обучения. 

3.  Применять знание и понимание 
нормативных правовых актов Республики Казахстан в 
сфере уголовного и уголовно-процессуального права. 



4.  Осуществлять сбор и формирование 
суждений о проблемах квалификации преступлений. 

5.  Навыки применения знаний и 
пониманий квалификации преступлений в различных 
практических ситуациях. 

6.  Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области. 

7.  Демонстрировать знание методов 
научных исследований и академического письма и 
применять их в изучаемой области;  

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

БД AYaSIT (2) 
3229 

Английский язык в сфере IT-технологий (2 часть) 5 5 Английс
кий язык 
в сфере 

IT-
техноло
гий (1 
часть) 

 

Произво
дственна

я 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Основы коммуникативно-интеркультурной компетенции в сфере IT-технологий в 

четырех видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, и письмо. 
Развитие навыков говорения. Диалогическая и монологическая речь. Лексика. Фонетика. 
Развитие навыков аудирования. Развитие навыков чтения. Основы реферирования, 
аналитического анализа. Перевод. Развитие письменной речи. Грамматика. 
 

1. Демонстрировать знание и понимание 
профессиональной терминологии 

2. Применять знания и понимание на слух и 
переводить тексты в сфере IT-технологий 

3. Навыки работы с электронными словарями и 
другими электронными ресурсами для решения 
лингвистических задач 

4. Сообщать информацию, идеи, проблемы и 
решения, как специалистам, так и неспециалистам. 

5.Навыки установления контакта, поддержания 
разговора, навыки синхронного общения, умение 
договариваться и настаивать на своих законных правах. 



6. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области. 

7. Демонстрировать знание методов научных 
исследований и академического письма и применять их 
в изучаемой области;  

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

БД SPRK 3230 Страховое право Республики Казахстан 5 5 Граждан
ское 

право 
Республ

ики 
Казахста
н (общая  

и 
особенн
ая часть) 

Произво
дственна
я 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Дисциплина направлена на демонстрацию знаний основных понятий, субъектов, 

норм, институтов, правоотношений в сфере страхования. Формируются навыки 
составления отдельных видов договоров страхования; навыки консультации клиентам по 
проблемам в сфере страхования; навыки ведения переговоров о достижении соглашения 
по вопросам, вызывающим страховые споры. 
 

1. Демонстрировать знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях 
в области страхового права РК;  

2. Применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы изучаемой области;  

3. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений;  

4. Сообщать информацию, идеи, проблемы и 
решения, как специалистам, так и неспециалистам в 
сфере страхования и страхового права;  

5. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области. 



6. Демонстрировать знание методов научных 
исследований и академического письма и применять 
их в изучаемой области;  

7. Применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в области страхового права; 

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

БД OORD 3231 Основы оперативно-розыскной деятельности 5 5 Уголовн
ое право 
Республ

ики 
Казахста
н (общая 

и 
особенн

ая 
часть). 

Кримин
алистика

. 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Данная дисциплина рассматривает понятие и предмет ОРД; место дисциплины 

оперативно-розыскной деятельности в системе юридических дисциплин; правовые 
основы ОРД; цели и задачи ОРД; государственные органы, осуществляющие ОРД; 
объекты ОРД; функции, направления, общие и специальные оперативно розыскные 
мероприятия; процессуальные документы ОРД. 
 

1. Демонстрировать знание и понимание 
основного содержания понятий и категорий, 
используемых в оперативно-розыскной деятельности. 

2. Демонстрировать знание и понимание 
межпредметных связей основ оперативно-розыскной 
деятельности с другими юридическими дисциплинами 
для повышения эффективности процесса обучения. 

3. Применять знание и понимание нормативно-
правовых актов в сфере осуществления оперативно-
розыскной деятельности. 

4. Осуществлять сбор и формирование суждений 
о проблемах основ оперативно-розыскной 
деятельности. 

5. Навыки обучения в поиске учебной и научной 
литературы, в том числе непереводной. 



6. Навыки применения знаний и пониманий 
основ оперативно-розыскной деятельности в 
различных практических ситуациях. 

7. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области. 

8. Демонстрировать знание методов научных 
исследований и академического письма и применять 
их в изучаемой области; понимать значение 
принципов и культуры академической честности. 

БД TP 3232 Таможенное право 5 6 Теория 
государс

тва и 
права, 

Админи
стративн
ое право 
Республ

ики 
Казахста

н. 
 

Произво
дственна
я 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Научно-теоретические и правовые основы таможенного регулирования в 

Таможенном союзе; система и правовое положение таможенных органов Республики 
Казахстан; государственная служба и служащие таможенных органов; международные 
таможенные организации; понятие, предмет, система таможенного права; нормы и 
источники таможенного права; таможенные правоотношения; правовые основы 
таможенных процедур на территории государств-участников Таможенного союза; 
таможенные операции, связанные с перемещением товаров через таможенную границу 
Таможенного союза; особенности перемещения через таможенную границу и совершения 
таможенных операций с товарами физическими лицами для личных целей; ведение 
таможенной статистики и товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза; Инкотермс 2010; правовые основы взимания таможенных платежей 

1. Демонстрировать знание и понимание системы 
таможенного права, его принципах и структуре, знать 
историю и иметь представление о перспективах его 
совершенствования. 

2. Применять знания и понимания основного 
содержания понятий и категорий, используемых в 
таможенных правоотношениях. 

3. Применять знания и понимания в работе с 
правовыми актами, текстом учебника, документами, 
монографическими и периодическими изданиями в 
области таможенного права. 



и налогов; таможенный контроль; уголовная ответственность в сфере таможенного дела; 
правонарушения в сфере таможенного дела и ответственность за них.  
 

4. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений о 
таможенных правоотношениях, их сущности, 
структуре, содержании.  

5. Сообщать информацию, идеи, проблемы и 
решения, как специалистам, так и неспециалистам в 
области таможенного права. 

6. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области. 

7. Демонстрировать знание методов научных 
исследований и академического письма и применять их 
в изучаемой области;  

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

БД MTP 3233 Международное таможенное право 5 6 Теория 
государс

тва и 
права, 

Админи
стративн
ое право 
Республ

ики 
Казахста

н. 
 

Междун
ародное 
частное
право 

 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Понятие и юридическое содержание международного таможенного права; 

субъекты, объекты международного таможенного права; международно-правовое 
регулирование таможенных отношений государств мирового сообщества; тенденции 
осуществления таможенной политики в современной всеобщей системе сотрудничества 
государств; специфика использования режима наибольшего благоприятствования в 
международном таможенном обложении; сотрудничество государств Таможенного союза 

1. Демонстрировать знание и понимание системы 
международного таможенного права, его принципах и 
структуре, знать историю и иметь представление о 
перспективах его совершенствования. 

2. Применять знания и понимания основного 
содержания понятий и категорий, используемых в 



на современном этапе. 
 

международных таможенных правоотношениях. 
3. Применять знания и понимания в работе с 

правовыми актами, текстом учебника, документами, 
монографическими и периодическими изданиями в 
области международного таможенного права. 

4. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений о 
международных таможенных правоотношениях, их 
сущности, структуре, содержании.  

5. Сообщать информацию, идеи, проблемы и 
решения, как специалистам, так и неспециалистам в 
области международного таможенного права. 

6. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области. 

7. Демонстрировать знание методов научных 
исследований и академического письма и применять их 
в изучаемой области;  

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

БД EPRK 3234 Экологическое право Республики Казахстан 4 6 Констит
уционно
е право 
РК, 
Админи
стративн
ое право 
РК. 

Произво
дственна

я 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Понятие и предмет экологического права; история развития и источники 

экологического права; право собственности на объекты природы; право 
природопользования; организационно-правовые формы управления в области 
природопользования и охраны окружающей среды; правовые основы экономического 
механизма охраны окружающей среды и природопользования; юридическая 

1. Демонстрировать знание и понимание о 
системе экологического законодательства РК, его 
принципах и структуре, знать историю и иметь 
представление о перспективах его совершенствования. 

2. Применять знания и понимания основного 



ответственность за нарушение экологического законодательства; правовой режим земель 
и их охрана; правовой режим недр и их охрана; правовой режим вод и их охрана; 
правовой режим лесов и их охрана; правовой режим использования и охраны животного 
мира; правовая охрана атмосферного воздуха; правовой режим особо охраняемых 
объектов природы; международно-правовая охрана окружающей среды. 
 

содержания понятий и категорий, используемых в 
эколого-правовых отношениях. 

3. Применять знания и понимания в работе с 
правовыми актами, текстом учебника, документами, 
монографическими и периодическими изданиями в 
области экологического права. 

4. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений об 
экологических правоотношениях, их сущности, 
структуре, содержании.  

5. Сообщать информацию, идеи, проблемы и 
решения, как специалистам, так и неспециалистам в 
области экологического права. 

6. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области. 

7. Демонстрировать знание методов научных 
исследований и академического письма и применять их 
в изучаемой области;  

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

БД   SPDUD 3235 Составление процессуальных документов по уголовным 
делам 

4 6 Уголовн
ое право 
Республ

ики 
Казахста
н (общая 

и 
особенн

ая 
часть), 

Уголовн
о - 

процесс

Кримин
алистика 

 

Экзамен 



уальное 
право 

Республ
ики 

Казахста
н  

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Данная дисциплина рассматривает: понятие и значение процессуальных 

документов; классификацию процессуальных документов; понятие и виды 
постановлений и протоколов; доследственные процессуальные документы; документы 
предварительного следствия; понятие, структуру обвинительного акта; процессуальные 
документы этапа судебного разбирательства; понятие, структуру и виды приговора; 
процессуальные документы по уголовным делам. 
 

1. Демонстрировать знание и понимание 
основного содержания понятий и категорий, 
используемых в составлении процессуальных 
документов по уголовным делам. 

2. Демонстрировать знание и понимание 
межпредметных связей составления процессуальных 
документов по уголовным делам с другими 
юридическими дисциплинами для повышения 
эффективности процесса обучения. 

3. Применять знание и понимание нормативно-
правовых и подзаконных нормативно-правовых актов 
регламентирующих правила составления 
процессуальных документов по уголовным делам. 

4. Осуществлять сбор и формирование суждений о 
практических проблемах составления процессуальных 
документов по уголовным делам. 

5. Навыки обучения в поиске учебной и научной 
литературы, в том числе непереводной 

6. Применять знание, понимание и методику 
составления процессуальных документов по 
уголовным делам в различных практических 
ситуациях. 

7. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области. 

8. Демонстрировать знание методов научных 
исследований и академического письма и применять 



их в изучаемой области; понимать значение 
принципов и культуры академической честности. 

БД SITRP 3236 Современные информационные технологии в 
расследовании преступлений 

4 6 Уголовн
ое право 
Республ

ики 
Казахста
н (общая 

и 
особенн

ая 
часть), 

Уголовн
о - 

процесс
уальное 
право 

Республ
ики 

Казахста
н, 

Информ
ационно

-
коммуни
кационн

ые 
техноло

гии 

Произво
дственна

я 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Данная дисциплина демонстрирует знания  и понимание понятия, значения  и 

содержание правовых баз данных, способов обеспечения информационной безопасности, 
иметь представление о разных операционных системах. Формируются умения работать с 
правовыми базами данных; навыки решения проблем обеспечения информационной 

1. демонстрировать знания и понимание в 
области расследований преступлений с применением 
современных информационных технологий; 

2. применять знания и понимания на 



безопасности с помощью правовых средств. 
 

профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы изучаемой области; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 

4. применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в области современных 
информационных технологии в расследовании 
преступлений; 

5. навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области; 

6. знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в изучаемой 
области;  

7. применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в изучаемой области; 

8. понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

БД FPRK 3239 Финансовое право Республики Казахстан 5 5 Констит
уционно
е право 
Республ

ики 
Казахста

н, 
Админи
стративн
ое право 
Республ

ики 
Казахста

Налогов
ое право 

РК. 

Экзамен 



н 
Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  

Дисциплина призвана демонстрировать знания понятия, субъектов, принципов, 
норм, институтов, финансового права Республики Казахстан. Формируется 
представление о механизме финансового контроля. Развиваются навыки проведения 
ревизий, проверок; навыки составления отчетов о финансово-хозяйственной 
деятельности. Развиваются умения организации и ведения финансового сопровождения 
бизнеса. Приобретаются навыки обучения, связанные с самостоятельным поиском 
источников правовой информации с помощью новых информационных технологий, 
необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в области 
финансов и бизнеса. 
 

1. демонстрировать знания и понимание в 
области финансового права, основанные на передовых 
знаниях этой области;  

2. применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы ФП; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 

4. применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в области финансового 
права;  

5. навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
ФП. 

6. знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в области 
финансового права и законодательства;  

7. применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в сфере финансового права; 

8. понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

БД Fin 3240 Финансы 5 5 Основы 
экономи

ки и 
предпри
нимател

ьства 

Налогов
ое право 
Республ

ики 
Казахста

н. 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Курс «Финансы» представляет собой базовую учебную дисциплину, в которой 1. демонстрировать знания и понимание в области 



изучаются особенности одной из важнейших составляющих экономической науки – 
науки о финансах. 
 

финансов, основанные на передовых знаниях этой 
области;  

2. применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы изучаемой области; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 

4. применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в области финансов;  

5. навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в области финансов; 

6.  знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в изучаемой 
области;  

7. применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в области финансов; 

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

БД NPRK 3241 Налоговое право Республики Казахстан 5 6 Граждан
ское 

право 
Республ

ики 
Казахста

н 
(особенн
ая часть) 

Произво
дственна
я 
практик
а 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Дисциплина формирует умения взимать налоги, сборы, пошлины. Развиваются 

умения правильно определять налоговый период. Формируются навыки ведения 
1. демонстрировать знания и понимание в 

изучаемой области, основанные на передовых знаниях 



налоговой отчетности предприятий, общественных организаций, учреждений. 
Приобретаются представления о налоговой деятельности, налоговой системы государства 
и ее институтов, налоговых норм и правоотношений. 
 

этой области;  
2. применять знания и понимания на 

профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы изучаемой области;  

3. осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений;  

4. применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в области налогового права 
и законодательства;  

5. навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в области налогового права; 

6. знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в области 
налогового права и законодательства;  

7. применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в области налогового права; 

8. понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

БД SB 3242 Судебная бухгалтерия 5 6 Уголовн
ое право 
Республ
ики 
Казахста
н 
(особенн
ая  
часть), 
Админи
стративн
ое право 

Судебна
я 
эксперто
логия. 

Экзамен  



Республ
ики 
Казахста
н 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Предмет, задачи и система судебной бухгалтерии. Предмет и метод бухгалтерского 

учета. Правовые основы организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности. 
Бухгалтерская документация. Защитные функции бухгалтерских документов. 
Бухгалтерский баланс. Бухгалтерские счета и метод двойной записи. Синтетический и 
аналитический учет. Значение аналитического учета для предотвращения и выявления 
злоупотреблений в деятельности субъектов хозяйствования. Инвентаризация. Участие 
бухгалтера в качестве специалиста в производстве следственных (судебных) действий. 
Документальная ревизия (проверка) как форма применения бухгалтерских знаний в 
судопроизводстве. Документальный анализ и основы его применения в юридической 
практике. Понятие, предмет и задачи судебно-бухгалтерской экспертизы. 
 

1. демонстрировать знания и понимание в 
судебной бухгалтерии, основанные на передовых 
знаниях этой области;  

2. применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы в области судебной бухгалтерии;  

3. осуществлять сбор и интерпретацию 
информации в области судебной бухгалтерии для 
формирования суждений с учетом социальных, 
этических и научных соображений; 

4. применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в области судебной 
бухгалтерии; 

5. навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в в области судебной бухгалтерии; 

6. знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в области 
судебной бухгалтерии; 

7. применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в изучаемой области; 

8. понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

БД PSO 3243 Право социального обеспечения 5 6 Граждан
ское 
право 
Республ

Произво
дственна
я 
практик

Экзамен  



ики 
Казахста
н 
(особенн
ая 
часть). 
 

а 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Право социального обеспечения как отрасль правовой науки представляет собой 

комплекс знаний об отношениях в обществе, возникающих в связи с выполнением 
государством функции по обеспечению граждан пенсиями, пособиями и другими видами 
социального обеспечения и их правовым регулированием.  
 

1. демонстрировать знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых знаниях 
этой области;  

2. применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы изучаемой области;  

3. осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений;  

4. применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в сфере права социального 
обеспечения; 

5. навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в области права социального обеспечения; 

6. знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в сфере права 
социального обеспечения; 

7. применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в изучаемой области; 

8. понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

БД Krim 3244 Криминология 5 6 Уголовн
ое право 

Кримин
алистика 

Экзамен 



Республ
ики 

Казахста
н (общая 

н 
особенн
ая часть) 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Данная дисциплина рассматривает: понятие, предмет, значение, задачи, структура 

и методология криминологии; смежные отрасли права; зарождение и развитие 
криминологи; методы познания в криминологии; методики криминологических 
исследований; понятие личности преступника; классификация преступников; роль 
личности в детерминации преступного поведения; показатели преступности; понятие и 
значение латентной преступности; последствия преступности; причины преступности и ее 
концепции; современное общество и преступность; понятие жертвы преступления и ее 
роль; виктимность и виктимизация; виктимологическая типологии; виктимологическая 
профилактика преступлений; структура и виды предупреждения преступлений; органы 
прокуратуры в предупреждении преступности; деятельность судов по предупреждению 
преступности; криминологическое исследование и предупреждение отдельных видов 
преступности.  

 

1. Демонстрировать знание и понимание 
основного содержания понятий и категорий, 
используемых в криминологии. 

2. Применять знание и понимание нормативно-
правовых актов в сфере предупреждения 
преступлений. 

3. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации криминологического характера для 
формирования суждений с учетом социальных, 
этических и научных соображений 

4. Применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в области криминологии; 

5. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в области криминологии; 

6. Знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в области 
криминологии; 

7. Применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в области криминологии; 

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

БД AIS 3245 Автоматизированные информационные системы 5 6 Информ
ационно

Произво
дственна

Экзамен  



-
коммуни
кационн

ые 
техноло

гии 

я 
практик
а 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Данная дисциплина демонстрирует  понятие и содержание автоматизированных 

информационных систем в юриспруденции, системе государственного управления и 
оказания государственных услуг. Формируются навыки обучения, связанные с 
самостоятельным поиском источников правовой информации с помощью новых 
информационных технологий; навыки разработки юридической архитектуры новых 
бизнес-моделей, а также юридическое сопровождение всех бизнес-процессов, связанных 
с информатизацией экономической деятельности. 
 

1. демонстрировать знания и понимание в 
области информационных систем, основанные на 
передовых знаниях этой области; 

2. применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы изучаемой области; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 

4. Применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в области 
автоматизированных информационных систем; 

5. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в области автоматизированных 
информационных систем; 

6. Знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в области 
автоматизированных информационных систем; 

7. Применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в области автоматизированных информационных 
систем; 

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

 



 
 

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД) 
ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ (ПД) 

 
Цикл 

дисциплин 
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины Количеств

о кредитов 
Семес

тр 
Пререк
визиты  

Пострек
визиты 

Форма 
контроля 

ПД UPPRK 3301 Уголовное процессуальное право Республики Казахстан 5 5 Уголовн
ое право 
Республ

ики 
Казахста

н 
(особенн
ая часть) 

Преддип
ломная 
практик

а 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Данная дисциплина рассматривает: понятие, сущность, задачи, принципы и стадии 
уголовного процесса Республики Казахстан; правовой статус участников уголовного 
судопроизводства; понятие доказательства и содержание процесса доказывания; 
уголовное преследование и реабилитация; меры уголовно-процессуального принуждения; 
формы досудебного расследования; следственные и процессуальные действия; 
особенности рассмотрения уголовного дела в суде. 

1. Демонстрировать знание и понимание основного 
содержания понятий и категорий, используемых в 
уголовно-процессуальном праве Республики 
Казахстан. 
2. Демонстрировать знание и понимание 
междисциплинарных связей уголовно-процессуального 
права с другими юридическими дисциплинами для 
повышения эффективности учебного процесса. 
3. Демонстрировать знание и понимание действующего 
уголовно-процессуального законодательства 
Республики Казахстан. 
4. Собирать и формировать суждения по проблемам 
уголовно-процессуального права Республики 
Казахстан. 
5. Доводить информацию, идеи, проблемы и решения 
как до специалистов, так и до неспециалистов. 
6. Обучение навыкам поиска учебной и научной 
литературы, в том числе непереводимой 



7. Применять знания и понимание уголовно-
процессуального законодательства Республики 
Казахстан в различных практических ситуациях. 
8. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
образования по специальности. 

 
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ) (ЭД) 

 
Цикл 

дисциплин 
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины Количеств

о кредитов 
Семес

тр 
Пререк
визиты 

Пострек
визиты 

Форма 
контроля 

ПД GPPRK 3305 Гражданско-процессуальное право Республики Казахстан 5 5 Граждан
ское 

право 
РК 

(общая и 
особенн
ая часть) 

 

Адвокат
ура. 

 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Данная отрасль права изучает общественные отношения, складывающиеся в 

деятельности судов по рассмотрению гражданских дел и выполнению задач, 
возложенных на суд как орган правосудия. Она исследует процессуальные нормы в 
неразрывной связи с их применением на практике и анализирует причины возникновения 
гражданско-правовых споров и дел в судах, обобщает судебную практику. 
 

1. Демонстрировать знания и понимание в 
области гражданского - процессуального права, 
основанные на передовых знаниях в изучаемой 
области; 

2. Применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы в сфере гражданско-
процессуального законодательства; 

3. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 

4. Применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в сфере гражданско-



процессуального законодательства; 
5. Навыки обучения, необходимые для 

самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в области гражданско-процессуального 
права; 

6. Знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в изучаемой 
области; 

7. Применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в области гражданско-процессуального права; 

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

ПД TMAS 3306 Третейские и международные арбитражные суды 5 5 Граждан
ское 

право 
РК 

(общая и 
особенн
ая часть) 

 

Предпри
нимател

ьское 
право 

Республ
ики 

Казахста
н 
 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Курс демонстрирует знание понятия, предмета, системы, процедуры 

международного арбитража; принципов его деятельности; виды международных 
третейских и арбитражных судов. Формируются навыки работы, толкования и 
применения международных договоров, национального законодательства в сфере 
международного и третейского арбитража. Развиваются умения составления различных 
юридических документов, регламентирующих деятельность международных третейских 
и арбитражных судов. 

 

1. Демонстрировать знания и понимание в 
области деятельности третейского и арбитражного 
судопроизводства, основанные на передовых знаниях 
этой области;  

2. Применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы изучаемой области;  

3. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений;  

4. Применять теоретические и практические 



знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в сфере деятельности 
третейских и международных арбитражных судов; 

5. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в области деятельности третейских и 
международных арбитражных судов; 

6. Знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в изучаемой 
области; 

7. Применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в области функционирования третейских и 
международных арбитражных судов; 

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

ПД РIS 3317 Право интеллектуальной собственности 5 6 Граждан
ское 

право 
Республ

ики 
Казахста
н (общая  

и 
особенн

ая 
часть), 

Произво
дственна
я 
практик
а 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Демонстрируются знания о понятии, объектах, порядка осуществления и защиты 

прав интеллектуальной собственности и др.институты права и интеллектуальной 
собственности. Формируются навыки составления различных юридических документов, 
подготовки юридических заключений в сфере интеллектуальной собственности. 
Формируются навыки участия в качестве эксперта в мероприятиях по пресечению 
контрафактной продукции и недобросовестной конкуренции, а также навыки, связанные 

1. Демонстрировать знания и понимание в 
области права интеллектуальной собственности 
Республики Казахстан, основанные на передовых 
знаниях этой области;  

2. Применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 



с самостоятельным поиском источников правовой информации с помощью новых 
информационных технологий. 
 

и решать проблемы в области регулирование 
интеллектуальной собственности;  

3. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений;  

4. Применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в сфере права 
интеллектуальной собственности; 

5. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в области права интеллектуальной 
собственности; 

6. Знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в изучаемой 
области; 

7. Применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в области права интеллектуальной собственности; 

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

ПД UyUy 3318 Ювенальная юстиция 5 6 Админи
стративн
ое право 
Республ

ики 
Казахста

н, 
Уголовн
ое право 
Республ

ики 
Казахста
н (общая 

Прокуро
рский 
надзор 

Республ
ики 

Казахста
н 

Экзамен 



и 
особенн

ая 
часть). 

 
Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  

Дисциплина направлена на сохранение или реабилитацию личности ребенка при 
осознанной неотвратимости наказания за содеянное. Формирует навыки предупреждения 
правонарушений и воспитательное воздействие на подростка с целью возврата юного 
правонарушителя в общество. Развивает умение правильно толковать законодательные 
акты и предшествующие судебные решения по вопросам ювенальных отношений; 
навыки ведения переговоров, а также навыки осуществления защиты по делам 
несовершеннолетних в ювенальных судах. 
 

1. Демонстрировать знания и понимание 
законодательства в сфере ювенальной юстиции; 

2. Применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы в сфере ювенальной юстиции; 

3. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 

4. Применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в сфере ювенальной 
юстиции; 

5. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в области ювенального законодательства; 

6. Знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в изучаемой 
области; 

7. Применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в области ювенального права и законодательства; 

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

 
 
 
 
 



 
4 КУРС 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

 
БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) 

 
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ) (ЭД) 

 
Цикл 

дисциплин 
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины Количеств

о кредитов 
Семес

тр 
Пререк
визиты 

Пострек
визиты 

Форма 
контроля 

БД MChP 4221 Международное частное право 5 7 Междун
ародное 
публичн
ое право 

Итогова
я 

аттестац
ия 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Понятие международного права, место и роль международного частного права в 

современном мире, предмет международного частного права: объем и круг отношений 
регулируемых международным частным правом. Соотношение международного частного 
и международного публичного права. Источники международного частного права. 
Коллизионные нормы. Применение норм международного права: основные правовые 
вопросы. Субъекты международного частного права. Вещные права в международном 
частном праве. Внешнеэкономические сделки. Международные перевозки грузов и 
пассажиров. Международные кредитные и расчетные отношения. Интеллектуальная 
собственность в международном частном праве. Брачно-семейные отношения в 
международном частном праве. Международное трудовое право. Международный 
гражданский процесс. 
 

1. Демонстрировать знания и понимание в 
области МЧП, основанные на передовых знаниях этой 
области;  

2. Применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы в области МЧП. 

3. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений;  

4. Применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в сфере МЧП; 

5. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в области МЧП; 

6. Знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в изучаемой 
области; 



7. Применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в области МЧП; 

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

БД РNRK 4222 Прокурорский надзор Республики Казахстан 5 7 Админи
стративн
ое право 
Республ

ики 
Казахста

н, 
Уголовн

ое 
процесс
уальное 
право 

Республ
ики 

Казахста
н, 

Констит
уционно
е право 
Республ

ики 
Казахста

н. 

Итогова
я 

аттестац
ия 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Данная дисциплина рассматривает: понятие, предмет и задачи прокурорского 

надзора; законодательство о прокурорском надзоре; принципы организации и 
деятельности прокуратуры; централизация и подчиненность органов прокуратуры; 
независимость при принятии решений; укрепление законности и правопорядка; 
взаимодействие органов прокуратуры с другими правоохранительными органами; 

1. Демонстрировать знание и понимание 
содержания определений и категорий, используемых 
прокурорским надзором. 

2. Применение знаний и пониманий в подготовке 
правовых актов прокурорского надзора, с учетом 



отдельные виды прокурорского надзора. 
 

предъявляемых к ним требований. 
3. Применять знания и понимания в работе 

нормативными актами, текстом учебника, 
документами, монографическими и периодическими 
изданиями. 

4. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений о 
прокурорском надзоре, его сущности и содержании. 

5. Навыки правильно квалифицировать деяния, 
нарушающие нормы законодательства о прокуратуре, 
оказывать правовую помощь гражданам, права 
которых нарушаются. 

6. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области. 

7. Знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в изучаемой 
области;  

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

БД PRDSMI 4223 Правовое регулирование деятельности СМИ 5 7 Админи
стративн
ое право 

РК 

Итогова
я 

аттестац
ия 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Дисциплина демонстрирует знание о понятии и классификации средств массовой 

информации. Формируются умения работы с нормативно-правовыми актами в сфере 
СМИ, навыки разбираться в законодательстве, регулирующим предоставление 
профильных телекоммуникационных услуг. 
 

1. демонстрировать знания и понимание 
законодательства в сфере правового регулирования 
деятельности СМИ; 

2. применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы в сфере правового регулирования 
деятельности СМИ; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 



социальных, этических и научных соображений; 
4. применять теоретические и практические 

знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в сфере правового 
регулирования деятельности СМИ; 

5. навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в области правового регулирования 
деятельности СМИ; 

6. знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в изучаемой 
области; 

7. применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в области правового регулирования деятельности 
СМИ; 

8. понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

 
ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД) 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ) (ЭД) 
 

Цикл 
дисциплин 

Код 
дисциплины 

Наименование дисциплины Количеств
о кредитов 

Семес
тр 

Пререк
визиты 

Пострек
визиты 

Форма 
контроля 

ПД PTGP 4307 Проблемы теории государства и права 5 7 Теория 
государс

тва и 
права. 

Итогова
я 

аттестац
ия 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Теоретические аспекты происхождения государства и права; проблемы 

государственной власти в условиях глобализации; признаки, типология, строение и 
функции современного государства; политическая система и ее роль в формировании 
гражданского общества; система правовых ограничений и формы контроля за 
деятельностью государства; современные подходы к исследованию теории 

1. Демонстрировать знание и понимание 
основного содержания понятий и категорий, 
используемых  в теории государства и права; 

2. Применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 



правоотношений; эффективность механизма правового регулирования; правовой 
нигилизм и правовой порядок в обществе; государственная программа правовой реформы 
в Республике Казахстан; права человека и их защита. 
 

и решать проблемы теории государства и права; 
3. Осуществлять сбор и интерпретацию 

информации о проблемах теории государства и права 
для формирования суждений с учетом социальных, 
этических и научных соображений; 

4. Применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в области проблем теории 
государства и права; 

5. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области; 

6. Знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в области 
проблем теории государства и права; 

7. Применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в области проблем теории государства и права; 

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

ПД NIAP: OP 
4308 

Научное исследование и академическое письмо: 
организация и планирование 

5 7 Теория 
государс

тва и 
права 

Итогова
я 

аттестац
ия 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  

Данная дисциплина рассматривает основные понятия и определения из области 
планирования, организации и управления научными исследованиями, инновационной 
деятельности, а также направлена на формирование у обучающих навыков создания 
академических текстов и письменного представления результатов исследования. 
 

1. Демонстрировать знание и понимание целей и 
задач письменной научной коммуникации, 
особенностей научного стиля письменных и устных 
текстов,   принципов организации научных текстов; 

2. Применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы при создании исследовательских 
работ в письменном и устном форматах; 

3. Осуществлять сбор и интерпретацию 



информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 

4. Применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в области организации и 
планирования научных исследований; 

5. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области; 

6. Знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их; 

7. Применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в области организации и планирования научных 
исследований; 

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

ПД Krim 4309 Криминалистика 5 7 Уголовн
ое право 
Республ

ики 
Казахста
н (общая 

и 
особенн

ая 
часть), 

уголовн
ое 

процесс
уальное 
право 

Республ
ики 

Итогова
я 

аттестац
ия 

Экзамен 



Казахста
н 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Данная дисциплина рассматривает особенности осуществления 

криминалистической деятельности. Включает в себя: общую теорию, 
криминалистическую технику, криминалистическую тактику, методику расследования. 
Рассматриваются особенности осуществления расследования преступлений. 
 

1. Демонстрировать знание и понимание 
основного содержания понятий и категорий, 
используемых  в криминалистике; 

2. Применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы криминалистики и 
криминалистической деятельности; 

3. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации о проблемах науки криминалистики и 
законодательного регулирования раскрытия и 
расследования преступлений для формирования 
суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений; 

4. Применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в области криминалистики; 

5. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области; 

6. Знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в области 
науки криминалистики и криминалистической 
деятельности; 

7. Применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в криминалистики; 

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

ПД ITSBKP 4310 IT-технологии как средство борьбы с коррупционными 
правонарушениями 

5 7 Информ
ационно

-

Итогова
я 

аттестац

Экзамен 



коммуни
кационн

ые 
техноло

гии 

ия 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Дисциплина изучает вопросы IT –технологии  и их применение в борьбе с 

коррупционными правонарушениями. Изучая дисциплину студент познает такие понятия 
как коррупционные преступления и правонарушения, какие субъекты подпадают под 
действия законодательства о коррупции. Формируются навыки  решения проблем 
обеспечения информационной безопасности с помощью правовых средств; а также 
навыки анализа юридических рисков, связанных с внедрением современных 
информационных технологий. 
 

1. Демонстрировать знание и понимание в 
области IT-технологии как средства борьбы с 
коррупционными правонарушениями; 

2. Применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы изучаемой области; 

3. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 

4. Применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в сфере IT-технологий, 
способствующих борьбе с коррупционными 
правонарушениями; 

5. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области; 

6. Знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в области IT-
технологий, способствующих борьбе с 
коррупционными правонарушениями; 

7. Применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в области IT-технологий, способствующих борьбе с 
коррупционными правонарушениями; 

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

ПД PPRK 4311 Предпринимательское право Республики Казахстан 5 7 Граждан Итогова Экзамен 



ское 
право 

Республ
ики 

Казахста
н (общая 

и 
особенн

ая 
части), 

Админи
стративн
ое право 
Республ

ики 
Казахста

н 

я 
аттестац

ия 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
При изучении данной дисциплины формируются теоретические и практические 

представления по вопросам предпринимательской деятельности. Совершенствуются 
навыки консультации клиентам по юридическим аспектам проблем в сфере 
предпринимательских отношений; навыки составления различных юридических 
документов в сфере предпринимательского права. 
 

1. Демонстрировать знания и понимание 
законодательства о предпринимательстве, основанные 
на передовых знаниях в изучаемой области; 

2. Применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы законодательства с сфере 
предпринимательства; 

3. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 

4. Применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в области 
предпринимательского права; 

5. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 



обучения в изучаемой области; 
6. Знать методы научных исследований и 

академического письма и применять их в области 
предпринимательского права и законодательства; 

7. Применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в изучаемой области; 

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

ПД Adv 4312 Адвокатура 5 7 Правоох
ранител

ьные 
органы, 
Уголовн

ое 
процесс
уальное 
право 

Республ
ики 

Казахста
н 

Итогова
я 

аттестац
ия 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Демонстрируются правовые категории, научные взгляды и концепции, характерные 

для науки адвокатуры. Формируются навыки консультации клиентам по юридическим 
аспектам; навыки сбора доказательств для разработки защиты и представительства; 
навыки осуществления защиты по делам клиентов в судах различных юрисдикций. 
Приобретаются навыки составления различных юридических документов, а также 
расследования, квалификации правонарушений, обеспечение надежной защиты клиентов. 
 

1. Демонстрировать знания и понимание в 
области адвокатской деятельности, основанные на 
передовых знаниях этой области; 

2. Применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы в области адвокатской 
деятельности; 

3. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 

4. Применять теоретические и практические 



знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в области адвокатской 
деятельности; 

5. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в изучаемой области; 

6. Знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в области 
адвокатуры; 

7. Применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в области адвокатской деятельности; 

8. Понимать значение принципов и 
культуры академической честности. 

ПД DVMO 4313 Дополнительные возможности Microsoft Office 5 7 Информ
ационно

-
коммуни
кационн

ые 
техноло

гии 

Итогова
я 

аттестац
ия 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Дисциплина демонстрирует роль информационных технологий в 

постиндустриальном обществе; применение Microsoft Office в различных сферах, в том 
числе в юриспруденции; пакет Microsoft Office; средства организации работы с Microsoft 
Office; функции приложения Microsoft Office. Формируется представление о разных 
операционных системах; развиваются умения анализировать юридические риски, 
связанные с внедрением современных информационных технологий. 
 

1. Демонстрировать знания и понимание 
дополнительных возможностей Microsoft Office, 
основанные на передовых знаниях в изучаемой 
области; 

2. Применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы в сфере применения 
дополнительных возможностей Microsoft Office; 

3. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 



4. Применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в области применения 
дополнительных возможностей Microsoft Office; 

5. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в изучаемой области; 

6. Знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в изучаемой 
области; 

7. Применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в области дополнительных возможностей Microsoft 
Office; 

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

ПД NRK 4314 Нотариат Республики Казахстан 5 7 Граждан
ское 

право 
Республ

ики 
Казахста
н (общая 

и 
особенн

ая 
части). 

 

Итогова
я 

аттестац
ия 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Предмет демонстрирует понятие нотариата и нотариальной деятельности; правовые 

основы деятельности нотариата, правовое положение нотариуса. Формируются умения 
осуществления отдельных действий нотариусом; навыки организации и сопровождения 
бизнеса с позиции нотариальных действий; навыки ведения переговоров о достижении 
соглашения по вопросам, вызывающим правовые споры; навыки составления различных 

1. Демонстрировать знания и понимание в 
области деятельности нотариата, основанные на 
передовых знаниях этой области; 

2. Применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 



нотариальных документов. 
 

и решать проблемы нотариата РК; 
3. Осуществлять сбор и интерпретацию 

информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 

4. Применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в области нотариальной 
деятельности; 

5. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в области законодательства о нотариате; 

6. Знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в изучаемой 
области; 

7. Применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в области нотариальной деятельности; 

8. Понимать значение принципов и 
культуры академической честности. 

ПД OMP 4315 Осмотр места происшествия 5 7 Уголовн
ое 

процесс
уальное 
право 

Республ
ики 

Казахста
н 

Итогова
я 

аттестац
ия 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Данная дисциплина рассматривает: основные вопросы, понятие, задачи, порядок 

осмотра места происшествия; рекомендации по планированию производства ОМП; 
вещественные доказательства и правила хранения; правила описания изменяющихся 
объектов; особенности, значение, методы и виды фотосъемок места происшествия и 
процессуальное оформление результатов фотосъемки; видеозапись, звукозапись на месте 

1. Демонстрировать знание и понимание 
основного содержания понятий и категорий, 
используемых  в осмотре места происшествия; 

2. Применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 



происшествия; осмотр и исследование различных следов на месте происшествия. 
 

и решать проблемы тактики осмотра места 
происшествия; 

3. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации о проблемах законодательного 
регулирования и реализации осмотра места 
происшествия для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 

4. Применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в области осмотра места 
происшествия; 

5. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
в изучаемой области; 

6. Знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в области 
осмотра места происшествия; 

7. Применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в области осмотра места происшествия; 

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

ПД AP 4316 Антимонопольное право 5 7 Админи
стративн
ое право 
Республ

ики 
Казахста

н 

Итогова
я 

аттестац
ия 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Введение в предмет «Антимонопольное право». История административно-

правового регулирования конкуренции и монополии в РК. Основные понятия 
антимонопольного (конкурентного) права. Основные источники административно-
правового регулирования конкуренции и монополии в РК. Полномочия государственных 

1. Демонстрировать знания и понимание в 
области антимонопольного права, основанные на 
передовых знаниях этой области; 

2. Применять знания и понимания на 



органов по недопущению и пресечению антиконкурентных действий. Публично-
правовые механизмы противодействия недобросовестной конкуренции. Структура и 
компетенция антимонопольного органа РК: общая характеристика. Административно-
правовые аспекты применения мер юридической ответственности и иных мер 
принуждения за совершение антиконкурентных действий (монополистической 
деятельности хозяйствующих субъектов и антиконкурентных действий органов власти). 
Административно - юрисдикционная деятельность уполномоченных исполнительных 
органов власти, арбитражных судов по разрешению административно-правовых 
конфликтов, связанных с применением законодательства о конкуренции и монополии. 
Антимонопольный контроль в отдельных сферах деятельности 
 

профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы изучаемой области; 

3. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 

4. Применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в области антимонопольного 
законодательства и антимонопольной деятельности; 

5. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в изучаемой области; 

6. Знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в изучаемой 
области; 

7. Применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в области антимонопольного законодательства и 
антимонопольной деятельности; 

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

ПД BPRK 4319 Банковское право Республики Казахстан 5 7 Граждан
ское 

право 
Республ

ики 
Казахста

н 
(особенн

ая 
часть). 

Итогова
я 

аттестац
ия 

Экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Дисциплина направлена на изучение понятия, предмета, системы и методов 

банковского права Республики Казахстан, банковской системы, норм и банковских 
1. Демонстрировать знания и понимание 

основного содержания понятий и категорий, 



правоотношений, а также институтов общей и особенной частей банковского права. 
 

используемых в законодательстве Республики 
Казахстан по вопросам банковской деятельности; 

2. Применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы в области осуществления 
банковских операций; 

3. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 

4. Применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в области банковского 
законодательства; 

5. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в области банковского права и 
законодательства; 

6. Знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в изучаемой 
области; 

7. Применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в области банковской деятельности; 

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

ПД SE 4320 Судебная экспертология 5 7 Админи
стративн
ое право 
Республ

ики 
Казахста

н, 
Уголовн

ое 

Итогова
я 

аттестац
ия 

Экзамен 



процесс
уальное 
право 

Республ
ики 

Казахста
н. 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Данная дисциплина рассматривает: предмет, задачи судебной экспертологии; роль и 

значение судебной экспертизы в уголовном, гражданском и административном процессе; 
понятие специальных знаний в судопроизводстве; экспертиза как одна из основных форм 
использования специальных знаний; классификация судебных экспертиз; органы 
судебной экспертизы РК и организация производства судебных экспертиз; 
процессуальный статус эксперта; общие положения методики экспертного исследования; 
структура заключения эксперта. 
 

1. Демонстрировать знания и понимание 
основного содержания понятий и категорий, 
используемых в судебной экспертологии, основанные 
на передовых знаниях; 

2. Применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы области экспертной деятельности; 

3. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 

4. Применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в сфере организации и 
осуществления судебно-экспертной деятельности; 

5. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в области судебной экспертологии; 

6. Знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в изучаемой 
области; 

7. Применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в области применения специально-научных знаний в 
судопроизводстве; 

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 



ПД PONB 4321 Правовое обеспечение информационной безопасности 5 7 Админи
стративн
ое право 
Республ

ики 
Казахста

н, 
информа
ционно-
коммуни
кационн

ые 
техноло

гии  

Итогова
я 
аттестац
ия 

Экзамен  

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты  
Данная дисциплина рассматривает государственную  политику в области 

информационной безопасности; угрозы безопасности в информационной сфере; системы 
обеспечения информационной безопасности и ее структуру; правовую защиту 
воздействия информации, ее ресурсов и информационных систем от угроз 
несанкционированного неправомерного воздействия посторонних лиц; особенности 
защиты прав и свобод человека и гражданина в информационной сфере. 
 

1. Демонстрировать знания и понимание 
законодательства в сфере обеспечения 
информационной безопасности; 

2. Применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы в области правового обеспечения 
информационной безопасности; 

3. Осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 

4. Применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в области нормативно-
правового регулирования информационной 
безопасности; 

5. Навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в области правового обеспечения 
информационной безопасности; 



6. Знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в изучаемой 
области; 

7. Применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей между ними 
в области правового обеспечения информационной 
безопасности; 

8. Понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 
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