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Білім беру бағдардамасының паспорты 
 

БББ коды және атауы 6В04201Құқықтану 

Білім беру саласының 
коды және жіктелуі 

6В04 Бизнес,басқару және құқық 

Даярлау бағытының коды 

мен жіктелуі 

6В042Құқық 

Білім беру 

бағдарламасының түрі 

Қолданыстағы 

Білім беру бағдарламасының мақсаты 

Құқықтық нормаларды әзірлеу және іске асыру, заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету, 

білім беру, ғылыми зерттеулер мен практикаға бағдарланған оқыту өзара байланысы негізінде 

құқықтық оқыту мен тәрбиелеу саласында еңбек қызметін жүзеге асыруға қабілетті жоғары кәсіби 

мамандарды даярлау. 

Берілетін дәреже 

«6B04201 Құқықтану» білім беру бағдарламасы бойынша құқық бакалавры 

Маман лауазымдарының тізбесі 

Прокуратура және  ішкі істер, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет органдарының, 

экономикалық тергеу қызметінің қызметкері және маманы, сот жүйесінің маманы, заң кеңесшісі, 

адвокат, нотариус, медиатор, қазақстандық және халықаралық құқық саласындағы заңгер, 

каровой қызметінің маманы, мемлекеттік қызметші, сот әкімшілігі жөніндегі маман, құқық қорғау 

және мемлекеттік органдардың қызметкері, әділет органдарының, ҚР Жергілікті атқарушы және 
өкілетті органдарының маманы. 

Кәсіби қызмет объектілері 

құқық қорғау органдары, сот, атқарушы және мемлекеттік билік пен басқарудың өкілді 
органдары, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар, адвокатура, білім беру ұйымдары. 

Кәсіби қызмет түрлері 

- құқық қорғау қызметі; 
- Адвокаттық қызмет; 

- сот қызметі; 

- қадағалау қызметі; 

- нотариалдық қызмет; 

- мемлекеттік қызметі. 

Кәсіби қызметінің функциялары 

- құқыққорғау; 
- құқық қорғау; 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет; 

- заңдарды нақты сақтау қағидаттарында құқық қолдану қызметін жүзеге асыру; 

- құқық қолдану тәжірибесінің проблемаларын анықтау және ұлттық заңнаманы жетілдіру; 

- түрлі қызмет салаларында құқықтық және патриоттық тәрбиені жүзеге асыру. 

Жалпы қабілеттер 

ЖҚ 1 Қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға кіру; 

ЖҚ 2 Кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлі түрлерін 

қолдану; 

ЖҚ 3 Өзіне жауапкершілік алу, басқалармен бірге шешімдер әзірлеу және оларды жүзеге 

асыруға қатысу, әртүрлі этномәдениеттер мен діндерге төзімділік қабілеті; 

ЖҚ 4 Өз пікірін ұжымның пікірімен байланыстыра білу; 

ЖҚ 5 Дәлелдемелерге негізделген мәселелер мен қорытындыларды анықтау үшін әлемді 

түсіндіретін білім мен әдіснамалар негіздерін қолдануға, кәсіби міндеттерді шешу үшін өз 

білімін қолдануға қабілетті; 

ЖҚ 6 Өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім беру траекториясын 

құру; 



ЖҚ 7 Дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби 

қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтын қалыптастыру; 
ЖК 8 Академиялық адалдық қағидаттары негізінде ғылыми зерттеулер, эксперименттер 

жүргізу, әртүрлі жұмыс түрлерін жазу және таныстыру. 

 
БББ бойынша оқу нәтижелері 

ON1 қолданыстағы заңнама негізінде құқықтың барлық салаларын бағдарлау; 
ON2 алынған теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды дұрыс пайдалану; Қазақстан 

Республикасының қазіргі заңнамасын түсіндіру, нақты құқықтық нормалардың мазмұнын 

түсіндіру; 

ON3 нормативтік құқықтық актілермен жұмыс істеу кезінде құқықтық нормаларды талдау және 

түсіндіру, зерделенген тақырып шеңберінде түрлі міндеттер мен жаттығуларды құру және шешу; 

ON4 барлық қызмет салаларында құқықтық дауларды шешу; 

ON5 сотта қоғам мен мемлекеттің мүдделерін білдіру; 

ON6 заңнаманың дәл және біркелкі қолданылуын қамтамасыз ету; 

ON7 өзінің кәсіби қызметінің бейініне сәйкес нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеуге қатысу; 

ON8 заңға сәйкес шешім қабылдау және заңды әрекеттер жасау; 

ON9 заңдылық пен құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жөніндегі лауазымдық міндеттерді орындау; 

ON10 қылмыстар мен өзге де құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу. 
 

 

Білім беру бағдарламасын бітіргеннен кейін түлектер: 

 

1) осы саладағы ең озық білім элементтерін қоса алғанда, құқықтану саласындағы білімі 

мен түсінігін көрсету; 

2) кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді құқықтану саласында қолдану; 

3) құқықтану саласындағы мәселелерді шешу және дәлелдерді қалыптастыру; 

4) әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді 

қалыптастыру үшін құқық саласындағы ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру; 

5) құқықтану саласындағы ақпаратты, идеяларды, мәселелерді және шешімдерді 

мамандарға, сондай-ақ маман емес мамандарға хабарлау. 

6) құқық саласында одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 

дағдылары. 



Білім беру бағдарласының мазмұны 
 

Модульдің 

атауы 

Компон 

ент 

цикілі 

(МК, 

ЖООК, 
ТК) 

Пәнд 

ер 

Пәннің 
/тәжірибенің 

атауы 

Пәннің қысқаша мазмұны Кредитт 

ер саны 

Семестр Қалыпта 

сатын 

компете 

нциялар 

(кодттар 
ы) 

Жалпы пәндер ЖБП 

МК 

КKZТ 

1101 

Қазақстанның 

қазіргі заманғы 

тарихы 

Пән қазіргі Қазақстан тарихының негізгі 

кезеңдері туралы объективті тарихи білім 

береді; студенттердің назарын 

мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы және 

тарихи-мәдени үдерістер мәселелеріне 

бағыттайды. 

5 2 ОК 3 
ОК 5 

ЖБП 

МК 

Fil 

1102 

Философия Пән студенттерде болашақ кәсіби іс-әрекет 

контекстінде философия туралы, оның негізгі 

бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеу 

әдістері туралы түсініктерді қалыптастырады. 

Пән аясында студенттер философияның 

қоғамдық сананы жаңғыртудағы рөлін түсіну 

және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін 

шешу контекстінде философиялық- 

дүниетанымдық және әдіснамалық 

мәдениеттің негіздерін зерттейді. 

5 1 ОК 3 
ОК 5 

ЖБП 

МК 

АKT 

1105 

Ақпараттық- 

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде 

Пән процестерді, ақпаратты іздеу, сақтау және 

өңдеу әдістерін, сандық технологиялар 

арқылы ақпаратты жинау және беру тәсілдерін 

сын тұрғысынан бағалау және талдау 

қабілетін қалыптастырады. Студенттер 

компьютерлік жүйелер архитектурасының 

тұжырымдамалық    негіздерін,   операциялық 

жүйелер мен желілерді зерттейді; желілік 

және         веб         қосымшаларды        әзірлеу 

5 3 ОК 2 



    концепциялары, ақпараттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету құралдары туралы білім 

алады; қазіргі заманғы ақпараттық- 

коммуникациялық технологияларды 

пайдалану дағдылары қалыптасады. 

   

Қазақ (орыс) 

тілі 

ЖБП 

МК 

K(O) 

T 

1104 

(1,2) 

Қазақ (орыс) тілі Пән қазақ тілін шет тілі ретінде үйренушілер 

үшін тілді қолданудың барлық деңгейлерінің 

коммуникативтік құзыреттілігін 

қалыптастыру арқылы.қазақ тілін әлеуметтік, 

мәдениетаралық, кәсіби қарым-қатынас 

құралы ретінде сапалы меңгеруді қамтамасыз 

етеді. 

10 1,2 ОК 1 

БП 

ЖООК 

KTIКZ 
h 

2209 

Қазақ тілінде іс 

құжатын жүргізу 

Пән студенттерге нормативтік құқықтық 

актілердің ережелерін ескере отырып, 

құжаттарды дұрыс ресімдеудің практикалық 

дағдыларын қалыптастырады. Құжаттардың 

түрлері, олардың деректемелері оқытылады. 

Студенттер іскерлік қағаздарды құрастыру 

үшін қажетті терминологиялық және 

синтаксистік минимумды меңгереді. Іс 

жүргізуді дамыту тарихы мен іскерлік қарым- 

қатынас мәдениеті, іс жүргізудің теориялық 

және практикалық аспектілері туралы ақпарат 

беріледі. 

3 3 ОК1 

Шетел тілі ЖБП 

МК 

ShT 

1103 

(1, 2) 

Шет тілі Пән студенттердің мәдениетаралық- 

коммуникативтік құзыреттілігін шетел тілінде 

білім беру барысында жеткілікті деңгейде 

қалыптастырады. 

10 1,2 ОК 1 

Дене ЖБП ТК DSh Дене шынықтыру Пән кәсіби іс-әрекетке дайындық үшін 

денсаулықты сақтауды, нығайтуды 

қамтамасыз ететін дене тәрбиесінің 

құралдары мен әдістерін мақсатты қолдануға; 

болашақ еңбек қызметінде физикалық 

8 1-4 ОК 7 

шынықтыру  1108(1, 
2) 

    

  2108(3,     

  4)     



    жүктемелерді, жүйке-психикалық кернеулерді 
және қолайсыз факторларды тұрақты 

ауыстыруға үйретеді. 

   

Әлеуметтік- 

саясаттану 

білім модулі 

ЖБП 

МК 

ASM 

1106 

Әлеуметтану, 
саясаттану, 

мәдениеттану 

Модуль пәндері «Болашаққа көзқарас: 

қоғамдық сананы жаңғырту» мемлекеттік 

бағдарламасында анықталған қоғамдық 

сананы жаңғырту міндеттерін шешу 

контексінде білім алушылардың әлеуметтік- 

гуманитарлық дүниетанымын 

қалыптастырады. 

8 2 ОК 3 
ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 Psi 

1107 

Психология 

ЖБП ТК SZhK 

MN 

1109 

Сыбайлас 
жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру 

бойынша білім жүйесін және осы негізде 

құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды 

қалыптастырады. 

5 1 ОК 5 

ЖБП ТК ETK 

1109 

Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

Пән экологияны қорғау туралы ойды және 

табиғи экожүйелер мен техносфералардың 

қызмет етуінде қауіпті және төтенше 

жағдайлардың алдын алу қабілетін 

қалыптастырады. 

 ОК 5 

ЖБП ТК EKN 

1109 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

негіздері 

Пән экономикалық ойлау түрін, бәсекелестік 

ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік 

қызметін ұйымдастырудың теориялық және 

практиикалық дағдыларын қалыптастырады. 

 ОК 5 

ЖБП ТК KN 

1109 

Көшбасшылық 

негіздері 

Пәндер студенттердің көшбасшылық 

қасиеттерді, стильдерді, кәсіпорын, аймақ 

және жалпы ел деңгейінде ықпал ету әдістерін 

қолдану арқылы адамдардың мінез-құлқын 

тиімді басқару әдістемесі мен тәжірибесін 

меңгеруіне ықпал етеді. 

 ОК 5 

Кәсіби тілдер БП 

ЖООК 

KK(O) 

T 2201 

Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

Пән заң мамандықтары бойынша арнайы ком- 

муникативтік  құзыреттілікті қалыптастыруға 
және дамытуға бағытталған құқықтың  кәсіби 

5 3 ЖК 1 



    тілін оқыту бойынша практикалық курс болып 
табылады. 

   

БП 

ЖООК 

KBSh 

T 2202 

Кәсіби бағыт- 

талған шет тілі 

Пән заң мамандықтары бойынша арнайы ком- 

муникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға 

және дамытуға бағытталған Кәсіби шет тілін 

оқыту бойынша практикалық курс болып та- 

былады 

5 4 ЖК 1 

Мемлекет пен 

құқықтың 

жалпы тарихы 

БП 

ЖООК 

MKT 

1203 

Мемлекет және 

құқық тарихы 

Пән мемлекеттің және олардың тұрақты өзара 

әрекеттестігіндегі құқықтың мәнін, шығу 

тегі, дамуы мен қызмет етуінің жалпы 

заңдылықтары мен үрдістерін зерттейді, 

сондай-ақ барлық заң ғылымдары үшін ортақ 

ұғымдар мен санаттарды қалыптастырады. 

5 1 ON1 

ON2 

ON3 

БП ТК MKZh 

T 1210 

Мемлекет пен 

құқықтың жалпы 

тарихы 

Пән студенттерді ежелгі, ортағасырлық және 

қазіргі заман тарихы бойынша әлемнің әр 

түрлі халықтарының құқықтық әдет - 

ғұрыптары мен заңдарының пайда болу, 

рәсімдеу және кейінгі өзгерістерімен 

таныстырады. 

 

3 
 

1 
ON1 

БП ТК LT 

1210 

 

Латын тілі 
Пән Рим құқығы бойынша күрделі емес 

шынайы мәтіндерді оқу және аудару үшін 

қажетті грамматикалық және лексикалық 

минимумды меңгеру, заң практикасында 

қолданылатын және заң әдебиетінде 

кездесетін латын заң терминологиясын оқып 

үйрену. 

OK1 

Қазақстан 

Республикасын 

ың 

конституция 

лық құқығы 

БП 

ЖООК 

KRKK 

1204 

Қазақстан 
Республикасының 

Конституциялық 

құқығы 

Пән студенттерде конституциялық құқықтың 

маңызды ғылыми - теориялық ережелері, 

Қазақстан Республикасының конституциялық 

дамуының тарихы, демократиялық, 

құқықтық, әлеуметтік және зайырлы 

мемлекеттілікті құру процесіндегі мемлекет 

пен қоғамның Негізгі заңы ретіндегі 

4 2 ON1 

ON2 

ON3 



    Конституцияның рөлі мен функциялары, 

адам мен азаматтың конституциялық - 

құқықтық мәртебесі, сондай-ақ мемлекеттің 

және жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының конституциялық жүйесі 

туралы іргелі түсініктерді қалыптастыруға 
бағыттайды. 

   

БП 

ЖООК 

 Оқу практикасы Оқыту тәжірибесі бастапқы кәсіби 
құзыреттілікке, оның ішінде оқу процесінде 

алған теориялық білімді бекіту мен 

тереңдетуге, алғашқы зерттеу дағдыларын, 

іскерлік хат алмасу дағдыларын 

қалыптастыруға, оқытудың мамандықтарына 

сәйкес практикалық дағдылар мен жұмыс 

дағдыларын алуға бағытталған. 

1 2  

 

 

 

 

 

 
Азаматтық 

заңнамасы 

БП 

ЖООК 

KRAK 

(ZhB) 

2205 

Қазақстан Респуб- 

ликасының аза- 

маттық 

құқығы(жалпы 

бөлім) 

Пән студенттерде азаматтық құқықтың теори- 

ялық және практикалық мәселелері бойынша 

жүйелі және кешенді білімді қалыптастырады 

және болашақ мамандарға құқықтық жағдай- 

ларды өз бетінше талдау және жеке-құқықтық 

сипаттағы қатынастардан даулар бойынша 

заңдық сауатты шешімдер қабылдау дағдыла- 

рын үйретеді. 

5 4 ON1 

ON2 

ON3 

ON8 

БП 

ЖООК 

KRA 

K 

(EB) 

3206 

Қазақстан Респуб- 

ликасының аза- 

маттық 

құқығы(ерекше 

бөлім) 

Пән студенттерде пәнді білуді, азаматтық 

құқықтың ерекше бөлігі институттарының 

негізгі ережелерін түсіндіруді және азамат- 

тық кодекстің жалпы бөлімінің нормалары- 

мен, сонымен қатар азаматтық айналымда 

туындайтын қатынастарды реттейтін өзге де 

нормативтік құқықтық актілердің нормалары- 

мен арақатынасын қалыптастырады. 

5 5 ON1 

ON2 

ON3 

ON4 

ON8 



 БП 

ЖООК 

 Өндірістік 

тәжірибе 

Тәжірибе іс-әрекет үшін қажетті қолда бар 

білімді бекіту және жаңа білім алу, 

практикалық іс-әрекет үшін қажетті іс- 

әрекеттер мен дағдыларды қалыптастыру, 

білім алушыларда практикалық міндеттерді, 

тапсырмаларды өз бетінше және сапалы 

орындау, құқық негізінде негізделген 

шешімдер қабылдау қабілетін қалыптастыру. 

3 4  

 

 

Қылмыстық 

заңнама 

БП 

ЖООК 

KRКK 

(ZhB) 

2207 

Қазақстан Респуб- 

ликасының қыл- 

мыстық 

құқығы(жалпы 

бөлім) 

Пән студенттерге Қазақстан Республикасы- 

ның қылмыстық құқығының жалпы бөлігінен 

терең теориялық білімдерін алуға және осы 

негізде сот және құқық қорғау органдарына 

жүктелген міндеттерді тиімді орындауға 

қажетті дағдылар мен қабілеттерді үйретуге 

бағытталған. 

5 4 ON2 

ON3 

ON8 

БП 

ЖООК 

KRКK 

(EB) 

3208 

Қазақстан Респуб- 

ликасының қыл- 

мыстық 

құқығы(ерекше 

бөлім) 

Пәннің мақсаты - қылмыстық құқықтың 

принциптері, санаттары мен ережелері ту- 

ралы теориялық білімді алуға, студенттердің 

қолданыстағы қылмыстық заңнамада дұрыс 

бағдарлануын үйрету, қылмыстық құқық нор- 

маларын ұтымды түсіндіру және қолдану 

дағдыларын дамыту, қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды саралай білуге, студент- 

терге қылмыстық заңнаманың азаматтарды 

қорғау, олардың құқықтары, бостандықтары 

мен заңды мүдделерін, сондай-ақ қоғам мен 

мемлекет мүдделерін қылмыстық қол 

сұғушылықтан қорғаудың құралы ретінде 

тәрбиелеу 

5 5 ON2 

ON3 

ON4 

ON8 



 

 

Процестік 

құқығы 

КП 

ЖООК 

KRАI 
ZhК 

3301 

Қазақстан Респуб- 

ликасының аза- 

маттық іс жүргізу 

құқығы 

Пән азаматтық істер бойынша сот төрелігін 

жүзеге асыру кезінде туындайтын қоғамдық 

қатынастарды реттейтін және азаматтардың, 

заңды тұлғалар мен мемлекеттің бұзылған 

немесе даулы құқықтарын, бостандықтары 

мен заңды мүдделерін қорғау және қалпына 

келтіру тәртібін реттейтін құқық нормаларын, 

сондай-ақ азаматтық іс жүргізу құқығы ғылы- 

мына тән құқықтық категорияларды, ғылыми 

көзқарастар мен тұжырымдамаларды зертте- 

уге бағытталған. 

5 6 ON1 

ON2 

ON3 

ON4 

ON8 

КП 

ЖООК 

KRKI 
ZhК 

3302 

Қазақстан Респуб- 

ликасының қыл- 

мыстық іс жүргізу 

құқығы 

Пәнді оқып-үйрену студенттерді оқыту мен 

өзіндік жұмыс барысында келесі негізгі 

мақсаттарға жетуге бағытталған: 

қылмыстық процестің теориясын және қыл- 

мыстық процестік заңнаманың қолданыстағы 

нормаларын, олардың мақсатын, процессуал- 

дық нормаларды қолданудың негізі мен 

тәртібін меңгеру; қылмыстық істі жүргізуде 

материалдық және процессуалдық құқықтар- 

дың нормаларын студенттермен құзыретті 

талдау және қолдану біліктілігін және қабілет- 

терін дамыту; қылмыспен күреске 

бағытталған ғылыми көзқарастарды 

қалыптастыру; адам мен азаматтың 

құқықтары мен бостандықтарының қоғамдағы 

басымдықтары туралы наным-сенімдерді, 

сондай-ақ олардың қызметтерінде заңдар мен 

кәсіби этиканың нормаларын қатаң сақтау 

қажеттілігін дамыту 

5 6 ON1 

ON2 

ON3 

ON4 

ON8 

КП 

ЖООК 

 Өндірістік 

тәжірибе 

Тәжірибе іс-әрекет үшін қажетті қолда бар 

білімді бекіту және жаңа білім алу, 

5 7  



    практикалық іс-әрекет үшін қажетті іс- 

әрекеттер мен дағдыларды қалыптастыру, 

білім алушыларда практикалық міндеттерді, 

тапсырмаларды өз бетінше және сапалы 

орындау, құқық негізінде негізделген 

шешімдер қабылдау қабілетін қалыптастыру. 

   

"Мемлекеттік-құқықтық және құқық қорғау қызметі" білім траекториясының модульдері 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мемлекеттік 

қатынастарды 

әкімшілік- 

құқықтық 

реттеу және 

негіздері 

БП 

ТК 

KKO 

2211 

Құқық қорғау 

орғандары 

Пән студенттерде құқық қорғау органдары 

қызметінің негізгі бағыттары, өкілеттіктері 

мен міндеттері, олардың бір-бірімен және 

мемлекеттің басқа да органдарымен өзара іс- 

қимылы туралы тұрақты білім жүйесін 

қалыптастыруға бағытталған. 

5 3 ON9 

ON10 

БП 

ТК 

KRAK 

2212 

Қазақстан Респуб- 

ликасының 

әкімшілік құқығы 

Пән студенттердің мемлекет, ұйымдар мен 

азаматтар арасында әкімшілік-құқықтық 

қатынастар пайда болған кезде атқарушы 

билік саласында білімін қалыптастыруға 

бағытталған. 

5 3 ON1 

ON2 

ON3 

ON4 

ON8 

БП 

ТК 

MKB 

2213 

Мемлекеттік 

қызмет және 

басқару 

Пән студенттердің мемлекеттік қызметтің 

мәні, оның ұйымдастырылуы мен жұмыс 

істеуі, мемлекеттік қызметтің принциптері, 

оның өзекті мәселелері мен міндеттері 

туралы жүйелендірілген білім алуына 
бағытталған. 

5 4 ON1 

ON3 

ON8 

ON9 

КП 

ТК 

KRKK 

3303 

Қазақстан 
Республикасының 

қаржы құқығы 

Қаржылық құқық құқықтың кешенді 

салаларының қатарына жатады. Осы сала 

саласында екі негізгі компонент бар: елдің 

аумағында жұмыс істейтін ақша қорларының 

жиынтығы ретінде мемлекеттің қаржы 
жүйесі; мемлекеттің қаржылық қызметін іске 

5 5 ON1 

ON2 

ON3 

ON8 



    асыруға арналған мамандандырылған 

мемлекеттік органдар жүйесі. 

   

Жер және 

еңбек 

заңнамасы 

БП 

ТК 

KREK 

2214 

Қазақстан Респуб- 

ликасының еңбек 

құқығы 

Пән қоғамдық еңбек қатынастарын реттейтін 

құқық нормалары туралы ұғымды 

қалыптастыруға, еңбек құқығы және еңбек 

заңнамасы теориясын меңгеруге, 

студенттердің еңбек құқығы нормаларын 

қолданудың тәжірибелік дағдыларын 

меңгеруге бағытталған. 

5 3 ON1 

ON2 

ON3 

ON8 

 БП 

ТК 

KRZhK 

2215 

Қазақстан Респуб- 

ликасының жер 

құқығы 

Пән студенттерді жер құқығының өзекті 

мәселелерімен таныстыруға, оларды көптеген 

нормативтік-құқықтық актілер арасында 

бағдарлауға үйретуге, теориялық және 

практикалық мәселелер бойынша 

студенттердің қажетті дайындық деңгейін 

қамтамасыз етуге бағытталған. 

5 4 ON2 

ON3 

ON8 

Құқық қорғау 

қызметі 

КП 

ТК 

Kri 3304 Криминология Пән студенттерде криминологиялық ойлауды 

қалыптастыруға, қоғам мен мемлекет 

қалыпты өмір сүру жағдайлары үшін белгілі 

бір шектеулермен шектелуі тиіс теріс, 

әлеуметтік, бұқаралық құбылыс 

ретінде,қылмыстылыққа қатысты ғылыми 

көзқарастарды қалыптастыруға бағытталған, 

сонымен қатар студенттерді заманауи 

жағдайларда қылмысқа әсер етудің 

«стратегиясына» қатысты проблемалық 

мәселелерді терең талдауға қабілеттілігін 

дамыту, оларды кәсіби тапсырмаларды 

тәуелсіз, білікті және сауатты шешуге 
дайындау 

5 5 ON1 

ON3 

ON8 



 КП 

ТК 

KRPK 

3305 

ҚР прокурорлық 

қадағалау 

Пән, прокурорлық қадағалаудың сипаты мен 

мазмұны, оның ұйымдастырушылық- 

құқықтық базасы, прокуратура органдарының 

қағидалары, прокурорлық қадағалау теори- 

ясы мен практикасы, прокурорлық қызметтің 

бағыттары, заң бұзушылықтардың алдын алу 

және анықтаудың нысандары мен әдістерін 

және заң бұзушылықтарға қалай жауап беру 

керектігі туралы қажетті теориялық білімді 

алуға бағытталған. 

5 6 ON2 

ON4 

ON5 

ON6 

КП 

ТК 

Kri 

4306 

Криминалистика Пән студенттердің криминалистика білімі са- 

ласындағы білікті кадрлар мен мамандардың 

терең теориялық білімдерін алуына, қылмы- 

стық құқық бұзушылықтарды ашу, тергеу 

және алдын-алуда криминалистикалық құрал- 

дар мен әдістерді қолданумен байланысты 

студенттердің білімін, дағдылары мен 

қабілеттерін қалыптастыруға бағытталған. 

5 7 ON3 

ON10 

Халықаралық 

құқық 

БП 

ТК 

HBK 

3216 

Халықаралық 
бұқаралық құқық 

Пән студенттерде халықаралық құқық туралы 

тұтас түсінік қалыптастырады және оның 

қалыптасу және одан әрі даму кезеңдерінің 

ерекшеліктерін зерттеуге, мемлекеттер ара- 

сындағы шарттық-құқықтық өзара қарым- 

қатынас деңгейін жетілдіруге және халықара- 

лық ұйымдар шеңберінде мемлекеттер ынты- 

мақтастығының құқықтық механизмдерінің 
дамуына бағытталған. 

5 6 ON1 

ON2 

ON3 

ON8 

БП 

ТК 

HDK 

4217 

Халықаралық дер- 

бес құқық 

Пән студенттерде Қазақстан және басқа мем- 

лекеттердің заңнамасы туралы шетелдік 

қатысумен жеке-құқықтық қатынастарды рет- 

5 7 ON1 

ON2 

ON3 

ON8 



    теуге арналған білімді, сондай-ақ халықара- 

лық шарттар мен халықаралық жеке құқық 

саласындағы әдеттегі нормаларды қалыпта- 

стыруға бағытталған, оларды талдау және 

түсіндіре білу. 

   

 

 

 

 

 

 
ТҚН және 

криминалистик 

а этикалық 

негіздері 

КП 

ТК 

KRKAKR 

4307 

Қазақстан Респуб- 

ликасында көші – 

қонды әкімшілік 

құқықтық реттеу 

Пән көші-қон заңнамасының негізгі категори- 

яларындағы студенттердің түсінуіне және 

елдің ұлттық басымдықтарын қамтамасыз ету 

және оның ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету мақсатында мемлекеттің көші-қон саяса- 

тын жүзеге асыруының құқықтық нысандары 

туралы білімдерді меңгеруіне бағытталған. 

3 7 ON1 

ON3 

ON8 

БП 

ТК 

KRAOZh 

4218 

Қазақстан Респуб- 

ликасының әділет 

органдарының 

жүйесі 

Пән студенттердің адвокатура, нотариат, Ха- 

лыққа қызмет көрсету орталықтары 

қызметінде міндеттерді тиімді орындау үшін 

қажетті теориялық білім мен дағдыларды 

алуға бағытталған. 

3 7 ON1 

ON3 

ON8 

БП 

ТК 

KRZhIKN 

4219 

ҚР жедел- 

іздестіру 

қызметінің 

негіздері 

Пән білім алушылардың теориялық ереже- 

лерді, Қазақстандағы жедел-іздестіру 

қызметін құқықтық реттеу ерекшеліктерін 

меңгеруге және меңгеруге, білім алушылар- 

дың жедел-іздестіру жұмысының белгілі бір 

дағдылары мен іскерліктерін дарытуға бағыт- 

талған. 

5 7 ON1 

ON8 

ON9 

ON10 

 

 

Нотариат және 

отбасылық 

КП 

ТК 

KROMK 

4308 

Қазақстан Респуб- 

ликасының от- 

басы және мұра- 

герлік құқығы 

Отбасылық және мұрагерлік құқықты зерде- 

леу қазақстандық заңнама жүйесіндегі отба- 

сылық-неке және мұрагерлік заңнаманың 

мәнін ашуға мүмкіндік береді; отбасы-неке 
және мұрагерлік заңнаманың қазіргі жағдайы 

5 7 ON1 

ON3 

ON8 



қатынастарды 

құқықтық 

реттеу 

   мен даму перспективасына талдау жасау; от- 

басы-неке және мұрагерлік заңнаманың нор- 

маларын түсіндіру және қолдану кезіндегі 

типтік қателіктерге студенттерді назарын 

аудару. 

   

КП 

ТК 

Not 

4309 

Нотариат Бұл пән юриспруденция мамандығын игеруде 

кәсіби білім мен іскерлікті қалыптастырады. 

Заңнамада жекеше нотариус қызметін 

атқарудың осындай тетігі көзделген, онда 

нотариус өзінің кәсіби қызметінен алған 

табыстары нотариустың кәсібилігіне, 
құзыреттілігіне тікелей байланысты болады. 

5 7 ON1 

ON3 

ON5 

ON8 

2 " Басқарушылық қызмет " білім траекториясының модульдері" 

Мемлекеттік 

қатынастарды 

құқықтық 

реттеу 

БП 

ТК 

KAK 

2211 

Қылмыстық 

атқару құқығы 

Пән студенттерде жазаны орындау 
саласындағы білімді, жаза түрлерін, жазаны 

орындау тәртібін, түзеу мекемелерінің 

түрлерін, сотталғандардың құқықтары мен 

міндеттерін, шартты – мерзімінен бұрын 

босату тәртібін қалыптастыруға бағытталған. 

5 3 ON1 

ON3 

ON9 

ON10 

БП 

ТК 

AP 

2212 

Әкімшілік про- 

цесс 

Пән студенттерде ҚР әкімшілік-іс жүргізу 

заңнамасының жалпы қағидаларыі туралы 

кешенді түсінік, басқару, юрисдикциялық 

және сот процестеріндегі әкімшілік өндіріс 

қалыптастыруға бағытталған. 

5 3 ON1 

ON3 

ON4 

ON5 

ON8 

БП 

ТК 

AKB 

2213 

Әкімшілік құқық 

бұзушылық 

Тәртіп әкімшілік құқықбұзушылықты дұрыс 

саралау және құқықбұзушылықтың жекеле- 

ген түрлері үшін әкімшілік заңнаманың нор- 

маларын қолдану дағдыларын қалыптасты- 

руға және дамытуға бағытталған. 

5 4 ON1 

ON2 

ON3 

ON4 

ON8 



 КП 

ТК 

KRSK 

3303 

Қазақстан 
Республикасының 

салық құқығы 

Салық құқығын оқу кезінде студенттер 

мемлекетте белгіленген және алынатын 

салықтар мен міндетті төлемдердің жүйесі 

мен түрлері, салық құқығы теориясы мен 

салық салудың оңтайлы шарттары, салық 

юрисдикциясы шектері, салық заңнамасының 

негізгі принциптері мен ережелері, салық 

құқық бұзушылық түрлері және салық 

заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілік 

шаралары туралы білімді қалыптастыруы 
тиіс. 

5 5 ON1 

ON2 

ON3 

Табиғат қорғау 

заңнамасы 

БП 

ТК 

KRSh 

2214 

Қазақстан Респуб- 

ликасының шарт- 

тық құқығы 

Бұл пән мамандықты меңгеру кезінде кәсіби 

білім мен іскерлікті қалыптастырады. «ҚР 

шарттық құқығы» пәнін меңгеру нәтижесінде 

студенттер теориялық білім кешенін игеріп 

қана қоймай, сонымен қатар шарттың әр 

түрлі түрлерін сауатты құрудағы машықтары 

мен дағдыларын меңгереді. 

5 3 ON1 

ON2 

ON3 

ON8 

БП 

ТК 

KREK 

2215 

Қазақстан Респуб- 

ликасының эколо- 

гиялық құқығы 

«ҚР экологиялық құқығы» пәнін меңгеру 

нәтижесінде студенттер адам денсаулығын 

қорғау, қоршаған ортаны қорғау, 

экологиялық жауапкершілік, қоршаған ортаға 

келтірілген зиянды өтеу механизмі, сонымен 

қатар экологияны қорғау органдары 

дамуының негізгі перспективалары мен 

бағыттарын зерттейді. 

5 4 ON1 

ON2 

ON3 

ON8 

Құқық қорғау 

қызметі 

КП 

ТК 

KSTN 

3304 

Қылмысты сара- 

лаудың теориялық 

негіздері 

Пәннің мақсаты студенттер арасында 
қылмысты саралаудың тәртібі мен негізгі 

ережелері, қылмыстарды дұрыс саралауға 

арналған тәжірибелік дағдылар туралы білім 

беру жүйесін дамытуға бағытталған. 

5 5 ON1 

ON3 

ON8 

КП 
ТК 

Adv 
3305 

Адвокатура Пән студенттердің адвокаттың қызметі 
туралы білімдерін дамытуға, азаматтардың 

5 6 ON4 
ON8 



    әртүрлі адвокаттық қызметтерде құқықтарын 

қорғау үшін қолданыстағы білімді 

қолданудағы дағдыларды қалыптастыруға 

бағытталған. 

  ON9 

ON10 

КП 

ТК 

SS 4306 Сот сараптамасы пән студенттерде белгілі бір сот-тергеу 

жағдайында сараптама тағайындау 

қажеттілігі туралы білімдеріен 

қалыптастыруға бағытталған; заңгерлер 

құзыреті шегінде процессуалдық тұрғыдан 
сараптамалық қорытындыларды бағалау 

5 7 ON3 

ON8 

ON9 

ON10 

 

 

Қазақстан 

Республикасын 

дағы әкімшілік- 

құқықтық 

қатынастардың 

өзекті 

мәселелері 

БП 

ТК 

KRKKM 

3216 

Қазақстан респуб- 

ликасының Кон- 

ституциялық 

құқығының мәсе- 
лелері 

Пән студенттерде Қазақстан 
Республикасындағы конституциялық даму 

мәселелері мен перспективалары туралы 

тұтас түсінік қалыптастырады 

5 6 ON4 

ON7 

БП 

ТК 

ZKE 4217 Заңгердің кәсіптік 

этикасы 

Пән студенттерде лауазымдық өкілеттілікті 

орындау барысында мінез-құлықтың негізгі 

этикалық нормалары мен қағидаларын 

қалыптастыруға, сонымен қатар заңгердің 

кәсіби этикасының теориялық және 

практикалық негіздерін қалыптастыруға 
бағытталған. 

5 7 ON1 

ON3 

ON8 

Процеске КП KPSO Қылмыстық про- Пән қылмыстық-процессуалдық құқық 3 7 ON1 

қатысушылар ТК 4307 цестегі сот саласындағы мамандарды даярлауға,   ON2 
   өндірісі қылмыстық-процессуалдық құқықтың негізгі   ON3 
    теориялық принциптері туралы білім берудің   ON4 
    тұрақты жүйесін қалыптастыруға, азаматтар   ON5 
    мен ұйымдардың субъективті құқықтары мен    

    заңды мүдделерін қорғауға, қылмыстық-    

    процессуалдық құқықтың құрамы мен    

    құрылымына және оны қолдану бойынша сот    

    тәжірибесіне қатысты білімдерін,    

    студенттердің заңды көзқарасын дамытуға 
және барлық негізгі процессуалдық 
институттар мен тұжырымдарды нақты 
түсінуге, олардың құқық нормалары мен 

   



    практикалық қолдануының ажырамас 

байланысын қалыптастыруға бағытталған. 

   

БП 

ТК 

TAO 4218 Тергеу және 

анықтау орган- 

дары 

Пән қылмыстық-процессуалдық қарым- 

қатынас саласындағы мамандарды даярлау, 

тергеу және анықтау органдары тарапынан 

қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеуді 

ұйымдастыруға және жүргізуге студенттердің 
дағдыларын дамытуға бағытталған. 

3 7 ON1 

ON9 

ON10 

БП 

ТК 

SR 

4219 

Сот риторикасы Пән теория мен практиканың жалпы 

түсінігін, соттық риторика тарихы мен 

ерекшеліктерін, болашақ кәсіптік қызметте 

алынған білімді қолдануды, сот 

спикерлерінің сөз сөйлеуінің нақты әдістерін 

белгілі бір деңгейде игеруге бағытталған. 

5 7 ON1 

ON3 

ON5 

Интеллектуалд 

ық меншік 

құқықтарды 

құқықтарын 

қорғаудың 

процестік 

нормалары 

КП 

ТК 

APS 4308 Азаматтық про- 

цестің сатылары 

Пән студенттерде азаматтық іс жүргізу 

заңнамасының құрамы мен құрылымы және 

оны қолдану бойынша сот тәжірибесі туралы 

білімнің тұрақты жүйесін, құқықтық 

көзқарасты қалыптастыру және барлық 

негізгі іс жүргізу институттары мен 

азаматтық іс жүргізу кезеңдері туралы нақты 

түсініктерді қалыптастыру, құқық 

нормаларының олардың практикалық 

қолдануымен тығыз байланысын 
қалыптастырады. 

5 7 ON1 

ON2 

ON3 

ON4 

ON5 

КП 

ТК 

ZKE 4309 Интеллектуалдық 

меншік құқығы 

Пән зияткерлік меншік құқығының теориясы 

мен тәжірибесін зерттеуге бағытталған 

зияткерлік меншік объектілерін пайдалану 
саласындағы қарым - қатынас туралы білімді 
меңгеруге, өркениет-мамандардың 
практикалық қызметіне дайындауға, болашақ 
заңгерлердің шығармашылық тұлғасын 

қалыптастыруға мүмкіндік береді 

5 7 ON1 

ON2 

ON3 

 

КП 

Ж

О 

ОК 

 Өндірістік 

тәжірибе 

Диплом-

алды  

практикасы 

Практикалық іс-әрекет үшін қажетті қолда 

бар білімді бекіту және жаңа білім алу, 

практикалық іс-әрекет үшін қажетті іс- 

әрекеттер мен дағдыларды қалыптастыру, 

білім алушыларда практикалық міндеттерді, 

12 8  



    тапсырмаларды өз бетінше және сапалы 

орындау, құқық негізінде негізделген 
шешімдер қабылдау қабілетін қалыптастыру. 

   

Вариативтік модульдер 

Вариативтік 

модуль 

Minor 

 

БП 
ТК 

3220 
3221 

3222 
3223 

 
Пән (1-4) 

 5,5,
5,5 

5,6  

 

Қорытынды 

аттестаттау 

ҚА  Дипломдық 

жұмысты, 

дипломдық 

жобаны жазу және 

қорғау немесе 

кешенді емтихан 

тапсыру 

 12 8 ЖК1 

ЖК2 

ЖК5 
ЖК8 

   Барлығы  240   
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