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Келесі құжаттар негізінде жасалды:
- Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарттары, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірінің
2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы ( 05.05.2020 ж. ӛзгертулер мен
толықтырулар негізінде);
- Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу
жӛніндегі республикалық үш жақты комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы
бекітілген Ұлттық біліктілік шеңбері;
Разработана на основании следующих документов:
- ГОСО всех уровней образования, утверждено приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 (с изменениями и дополнениями от 05.05.2020г.);
- Национальная рамка квалификаций, утвержденная протоколом от 16 марта
2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений;
Developed on the basis of the following documents:
- SES of all levels of education, approved by order of the Minister of Education and
Science of the Republic of Kazakhstan dated October 31, 2018 No. 604;
- National qualifications framework approved by the protocol of March 16, 2016 by
the Republican tripartite commission on social partnership and regulation of social
and labor relations;
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Білім беру бағдарламасының паспорты
Паспорт образовательной программы
Passport of the educational program
6В04201-Құқықтану/Юриспруденция/Jurisprudence
БББ коды және атауы/
Код и название ОП
OP code and name
Білім беру саласының коды 6B04 Бизнес, басқару және құқық/ Бизнес, управление и
право/ Business, Management and Law
және жіктелуі /
Код и классификация
области образования/
Code and classification
the field of education
6B042 Құқық/ Право/ Law
Даярлау бағытының коды
В049 Құқық/ Право/ Law
мен жіктелуі/ Білім беру
бағдарламалары тобы/
Білім беру
бағдарламаларының тобы
Код и классификация
направлений подготовки/
Группа образовательных
программ /
Code and classification
areas of training/ Group of
educational programs
Қолданыстағы/Действующая/Acting
Білім ББ түрі/ Вид ОП/ EP
type
ББХСЖ бойынша деңгейі/ ББХСШ /МСКО/ ISCED 6
Уровень по МСКО/ ISCED
level
ҰБШ /НРК/ NQF 6
ҰБШ бойынша
деңгейі/Уровень по НРК/
NQF level
СБШ бойынша деңгейі/
Уровень по ОРК/ ORK level
Оқыту нысаны/
Форма обучения/
Form of study
Оқу мерзімі/Срок обучения/
Training period
Оқыту тілі/Язык обучения/
Language of instruction

СБШ /ОРК// ORK 6 (6.1)
Күндізгі/Очное /Full time
4 жыл/ 4 года/4 years
қазақ және орыс/казахский и русский / kazakh and russian

Академиялық кредит/ Академических кредитов 240/ AcaКредит кӛлемі/
demic credits 240 ECTS
Объем кредитов/ Loan volume
Білім беру бағдарламасының мақсаты/ Цель образовательной программы/ The purpose of
the educational program
Құқықтық нормаларды әзірлеу және іске асыру, заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз
ету, құқықтық оқыту мен тәрбиелеу саласында еңбек қызметін жүзеге асыруға қабілетті
бакалаврларды даярлау
Подготовка бакалавров, способных осуществлять трудовую деятельность в области разработки и реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового обуче4

ния и воспитания
Training of bachelors who are able to carry out work activities in the field of development and
implementation of legal norms, ensuring law and order, legal training and education
Берілетін дәреже/Присуждаемая степень/ Awarded degree
Білім беру бағдарламасы бойынша гуманитарлық білім бакалавры 6B04201 Құқықтану
Бакалавр гуманитарных знаний по образовательной программе 6B04201 Юриспруденция
Bachelor of Arts in the educational program 6B04201 Jurisprudence
Маман лауазымдарының тізбесі/ Перечень должностей по ОП/ List of positions on OP
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 жӛніндегі маман, құқық
қорғау және мемлекеттік органдардың қызметкері, әділет органдарының, ҚР Жергілікті
атқарушы және ӛкілетті органдарының маманы.
сотрудник и специалист органов прокуратуры, внутренних дел, антикоррупционной службы,
службы экономических расследований, специалист судебной системы, юрисконсульт, адвокат,
нотариус, медиатор, юрист в области казахстанского и международного права, специалист каровой службы, государственный служащий, специалист по судебному администрированию, сотрудник правоохранительных и государственных органов, специалист органов юстиции, местных исполнительных и представительных органов РК.
employee and specialist of the prosecutor's office, internal affairs, anti-corruption service, economic investigation service, specialist of the judicial system, legal adviser, lawyer, notary, mediator, lawyer in
the field of Kazakhstan and international law, specialist of the penal service, civil servant, specialist in
judicial administration, law enforcement and state bodies, specialist of justice, local executive and representative bodies of the Republic of Kazakhstan.
Кәсіби қызмет объектілері/ Объекты профессиональной деятельности/ Objects of
professional activity
құқық қорғау органдары, сот, атқарушы және мемлекеттік билік пен басқарудың ӛкілді
органдары, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар, адвокатура, білім беру ұйымдары.
правоохранительные органы, судебные, исполнительные и представительные органы государственной власти и управления, государственные и негосударственные организации, адвокатура, организации образования.
law enforcement agencies, judicial, executive and representative bodies of state power and administration, state and non-state organizations, advocacy, educational organizations.
Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной деятельности/ Professional activities
- құқық қорғау қызметі;
- адвокаттық қызмет;
- сот қызметі;
- қадағалау қызметі;
- нотариалдық қызмет;
- мемлекеттік қызметі.
- правоохранительная деятельность;
- адвокатская деятельность;
- судебная деятельность;
- надзорная деятельность;
- нотариальная деятельность;
- государственная служба.
- law enforcement activities;
- legal practice;
- judicial activity;
- supervisory activities;
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- notary activity;
- public service.
Кәсіби қызметінің функциялары/ Функции профессиональной деятельности/ Functions of
professional activity
- 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.
- правоохранительная;
- правозащитная;
- организационно-управленческая;
- осуществление правоприменительной деятельности на принципах точного соблюдения законов;
- выявление проблем правоприменительной практики и совершенствование национального законодательства;
- осуществление правового и патриотического воспитания в различных сферах деятельности.
- law enforcement;
- human rights protection;
- organizational and managerial support;
- implementation of law enforcement activities based on the principles of strict compliance with the
laws;
- identification of problems of law enforcement practice and improvement of national legislation;
- implementation of legal and patriotic education in various fields of activity.
Жалпы қаблеттері/ Общие компетенции/ General competences
Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қаблетті болады:
ЖК 1 патриот пен азаматтың белсенді позициясы бар қазіргі жаһандану қоғамында болып
жатқан жағдайларды объективті бағалау үшін тарихи білімді қолдануға;
ЖК 2 тарихи фактілерді білуді қолдана отырып, нақты әлеуметтік, саяси, мәдени
мәселелерді шешуді жоспарлау үшін;
ЖК 3 философиялық білімді түсіндіреді және оның негізінде дүниетаным мен этикалық
позицияны қалыптастырады;
ЖК 4 табысты жазбаша және ауызша сӛйлесу үшін тілдің стилистикалық құралдарын дұрыс
қолданады;
ЖК 5 үш тілді ортада қарым-қатынас пен таным мәселелерін шешеді;
ЖK 6 цифрлық қорғаныс және қауіпсіздік құралдарын қолданады;
ЖК 7 ӛмір бойы АКТ туралы білімді жақсартуға;
ЖК 8 кәсіптік сала мәселелерінің философиялық мазмұнын анықтау үшін маңызды
философиялық тұжырымдамаларды сыни тұрғыдан бағалауға;
ЖК 9 тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы
жағдайды бағалауға;
ЖK 10 әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психология сабақтарын синтездейді;
ЖК 11 қазіргі қоғамның ӛзекті мәселелеріне қатысты ӛзінің моральдық позициясын
тұжырымдайды және сауатты түрде дәлелдейді;
ЖК 12 дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы ӛмір бойы жеке тұлғаның даму
траекториясын құрады;
ЖK 13 азаматтық жауапкершілікті, кӛшбасшылықты, кәсіби мәселелерді шешуде тиімді
ұжымдық жұмысты кӛрсетеді;
ЖК 14 ӛз қажеттіліктері мен себептерін шағылыстырады.
После успешного завершения этой программы обучающийся будет способен:
ОК 1 применять историческое знание для объективной оценки происходящих в
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современном глобализирующемся обществе с активной позицией патриота и гражданина;
ОК 2 планировать решение конкретных социальных, политических, культурных проблем с
ипользованием знания исторических фактов;
ОК 3 интерпретировать философские знания и выстраивать на их основании
мировозренческую и этическую позицию;
ОК 4 корректно использовать стилистичекие средства языка для успешной письменной и
устной коммуникации;
ОК 5 решать задачи коммуникации и познания в условиях трехязычья;
ОК 6 применять средства цифровой защиты и безопасности;
ОК 7 совершенствовать знания ИКТ в течении всей жизни;
ОК 8 критически оценивать философские концепции актуальные для выявления
философского содержания проблем профессиональной области;
ОК 9 давать оценку ситуации в различных сферах межличностной, социальной и
профессиональной коммуникации;
ОК 10 синтезировать занания социологии, политологии, культурологии и психологии;
ОК 11 формулировать и грамотно аргументировать собственную нравственную позицию по
отношению к актуальным проблемам современного общества;
ОК 12 выстраивать траекторию личностного развития на протяжении всей жизни
посредством методов и средств физической культуры;
ОК 13 демонстрировать гражданскую ответственность, лидерство, эффективную работу в
команде при решении профессиональных задач;
ОК 14 рефлексировать свои потребности и мотивы.
Upon successful completion of this program, the student will:
GC 1 to apply historical knowledge for an objective assessment of what is happening in a modern
globalizing society with an active position of a patriot and a citizen;
GC 2 plan the solution of specific social, political, cultural problems using the knowledge of historical facts;
GC 3 interpret philosophical knowledge and build on its basis a worldview and ethical position;
GC 4 correctly use the stylistic means of the language for successful written and oral communication;
GC 5 to solve the problems of communication and cognition in a trilingual environment;
GC 6 apply digital protection and security means;
GC 7 improve ICT knowledge throughout life;
GC 8 critically evaluate philosophical concepts that are relevant for identifying the philosophical
content of the problems of the professional field;
GC 9 assess the situation in various areas of interpersonal, social and professional communication;
GC 10 synthesize classes in sociology, political science, cultural studies and psychology;
GC 11 to formulate and competently argue their own moral position in relation to the urgent problems of modern society;
GC 12 to build a trajectory of personal development throughout life through the methods and
means of physical culture;
GC 13 demonstrate civic responsibility, leadership, effective teamwork in solving professional
problems;
GC 14 reflect on your needs and motives.
БББ бойынша оқу нәтижелері/ Результаты обучения по ОП/ EP learning outcomes
Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қаблетті:
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
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шешу;
ON4 Барлық қызмет салаларында құқықтық дауларды шешу;
ON5 Сотта қоғам мен мемлекеттің мүдделерін білдіру;
ON6 Заңнаманың дәл және біркелкі қолданылуын қамтамасыз ету;
ON7 Ӛзінің 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 жӛніндегі лауазымдық міндеттерді орындау;
ON10 Қылмыстар мен ӛзге де құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу.
После успешного завершения этой программы обучающийся будет способен:
ON1 Ориентироваться в основах действующего законодательства во всех отраслях права;
ON2 Использовать полученные теоретические знания и практические навыки для правильного;
толкования современного законодательства Республики Казахстан, разъяснения содержания
конкретных правовых норм;
ON3 Анализировать и толковать правовые нормы при работе с нормативными правовыми актами, составлять и решать различные задачи и упражнения в рамках изученной тематики;
ON4 Решать правовые споры во всех сферах деятельности;
ON5 Представлять интересы общества и государства в суде;
ON6 Обеспечивать точное и единообразное применение законодательства;
ON7 Участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
ON8 Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
ON9 Выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ON10 Выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения.
Upon successful completion of this program, the student will:
ON1 Be guided by the basics of the current legislation in all branches of law;
ON2 Use the acquired theoretical knowledge and practical skills for the legal interpretation of the
current legislation of the Republic of Kazakhstan, explaining the content of specific legal norms;
ON3 Analyze and interpret legal norms when working with regulatory legal acts, compose and solve
various tasks and exercises within the framework of the studied topic;
ON4 Resolve legal disputes in all areas of activity;
ON5 Represent the interests of society and the state in court;
ON6 Ensure accurate and uniform application of legislation;
ON7 Participate in the development of legal acts in accordance with the profile of their professional
activities;
ON8 Make decisions and perform legal actions in strict accordance with the law;
ON9 Perform official duties to ensure the rule of law and order, the security of the individual, society,
and the state;
ON10 Detect, prevent, solve and investigate crimes and other legal violations.
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Білім беру бағдарласының мазмұны/Содержание образовательной программы/ Content of the educational program
Модульдің
атауы/
Название
модуля/
Module
name

Тарихифилософиялық білім
беру және
рухани
жаңғыру
модулі/
Модуль
историкофилософск
их знаний
и духовной
модерниза
ции/
Module of
historical

Модуль бойынша ОН/
Компон
РО по модулю/ Module ент
learning outcomes
цикілі
(МК,
ЖОО,
ТК)/Ци
кл,
компон
ент
(ОК,
ВК,
КВ)/
Cycle,
compon
ent (OK,
VK,
KV)
ЖБП
Модульді сәтті
МК
аяқтағаннан кейін

білім алушы қаблетті:
ЖК 1, ЖК 2, ЖК 3, ЖК
8, ЖК 9,ЖК 10, ЖК 11,
ЖК 13, ЖК 14
ООД
/ После успешного
ОК
завершения модуля
обучающийся будет:
ОК 1,ОК 2 , ОК3, ОК 8,
ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК
13, ОК 14
/ Upon successful
completion of the

OOD
OK

Пәндер
коды
/Код
дисциплины/
The
code
disciplin
es

Пәннің
/тәжірибенің атауы/
Наименование
дисциплины
/практики/
Name
disciplines / practices

Пәннің қысқаша мазмұны/
Кред
Краткое описание дисциплины / Brief description итте
of the discipline
р
саны
/
Колво
кредитов/
Num
ber
of
credi
ts

KKZT
1101

Қазақстанның
қазіргі заман
тарихы

Пән қазіргі Қазақстан тарихының негізгі
кезеңдері туралы объективті тарихи білім
береді;
студенттердің
назарын
мемлекеттілік
пен
тарихи-мәдени
процестердің қалыптасуы мен дамуы
мәселелеріне бағыттайды.

SIK
1101

Современная
история
Казахстана

Дисциплина дает объективные исторические
знания об основных этапах истории современного Казахстана; направляет внимание студентов на проблемы становления и развития государственности и историко-культурных процессов.
The discipline provides objective historical
knowledge about the main stages of the history of
modern Kazakhstan; directs the attention of students to the problems of the formation and devel-

Modern
story
Of Kazakhstan

5

Се
мес
тр/
Se
me
ster

1

Қалыпт
асатын
компете
нциялар
(кодтта
ры)/Фо
рмируе
мые
компете
нции
(коды)/
Formed
compete
ncies
(codes)
ЖК 1;
ЖК 2

and philosophical
knowledge
and spiritual modernization

module, the student
will: GC 1, GC 2, GC
3,GC 8,GC 9, GC 10,GC
11, GC 13 GC 14

opment of statehood and historical and cultural processes.

ЖБП
МК

Fil
1102

Философия

Пән студенттерде болашақ кәсіби іс-әрекет
контекстінде философия туралы, оның
негізгі бӛлімдері, мәселелері және оларды
зерттеу әдістері
туралы
түсініктерді
қалыптастырады. Пән аясында студенттер
философияның
қоғамдық
сананы
жаңғыртудағы рӛлін түсіну және қазіргі
заманның жаһандық мәселелерін шешу
контекстінде
философиялықдүниетанымдық
және
әдіснамалық
мәдениеттің негіздерін зерттейді.

ООД
ОК

Fil 1102

Философия

Дисциплина формирует у студентов целостное
представление о философии как особой форме
познания мира, об основных ее разделах, проблемах и методах их изучения в контексте будущей профессиональной деятельности. В рамках дисциплины студенты изучат основы философско-мировоззренческой и методологической
культуры в контексте понимания роли философии в модернизации общественного сознания и
решении глобальных задач современности.
The discipline forms students' holistic understanding of philosophy as a special form of understanding the world, its main sections, problems and
methods of studying them in the context of future
professional activities. As part of the discipline,
students will study the basics of philosophical,
worldview and methodological culture in the context of understanding the role of philosophy in
modernizing public consciousness and solving
global problems of our time.

OOD
MK

Philosophy
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5

1

ЖК 3;
ЖК 8

ЖБП
МК

ASM
1106
Psi
1107

ООД
ОК

SPC
1106
Psi
1107

OOD
MK

SPC
1106
Psi
1107

ЖБП
ТК

SZhK
MN
1109

Әлеуметтану,
Саясаттану,
Мәдениеттану
Психология

Модуль пәндері «Болашаққа кӛзқарас:
қоғамдық сананы жаңғырту» мемлекеттік
бағдарламасында анықталған қоғамдық
сананы жаңғырту міндеттерін шешу
контексінде білім алушылардың әлеуметтікгуманитарлық
дүниетанымын
қалыптастырады.

Социология,
Политология,
Культурология
Психология

Дисциплины модуля формируют социальногуманитарное мировоззрение обучающихся в
контексте решения задач модернизации общественного сознания, определенных государственной программой «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
The disciplines of the module form the social and
humanitarian outlook of students in the context of
solving the problems of modernization of public
consciousness, determined by the state program
"Looking into the future: modernization of public
consciousness".

Sociology,
Political science,
Culturology
Psychology

Сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы мәдениет
негіздері

Пән студенттер мен студенттер арасында
мемлекет
пен
құқықтың,
құқықтық
қатынастардың
және
Қазақстан
Республикасы құқық салаларының әртүрлі
бағыттарының негізгі түсініктері мен
категорияларын
қалыптастырады.
Ол
сыбайлас жемқорлыққа қарсы әдістер
туралы білім жүйесін қалыптастырады, осы
құбылысқа және азаматтық тӛзімділікке
қатысты
азаматтық
ұстанымды
қалыптастырады.
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8

2

ЖК 9,
ЖК 10?
:R 14

5

2

ЖК
11,ЖК
13

ООД
КВ

OAK
1109

Основы антикоррупционной культуры

OOD
CC

FACC
1109

ЖБП
МК

ETK
1109

Экология және
тіршілік
қауіпсіздігі

Пән қоршаған ортаны қорғау туралы
ойлауды және табиғи экожүйелер мен
техносфераның жұмысында қауіпті және
тӛтенше
жағдайлардың
алдын
алу
қабілеттерін қалыптастырады, сонымен
қатар аймақтардың табиғи, адамдық және
материалдық ресурстарының аумақтық
саралануын зерттейді, бұл аймақтық
ғалымға осы ресурстарды тиімді пайдалану
үшін кешенді әдістер жиынтығын жасауға
мүмкіндік береді.

ООД
КВ

EBZh
1109

Экология и безопасность жизнедеятельности

OOD
CC

ELS
1109

Ecology and life
safety

Дисциплина формирует экозащитное мышление
и способность предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций в функционировании природных экосистем и техносферы.
The discipline forms eco-protective thinking and
the ability to prevent dangerous and emergency situations in the functioning of natural ecosystems and

Fundamentals of Anti-Corruption Cultures
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В рамках дисциплины студенты изучат основные понятия и категории государства и права,
правовые отношения и основы различных сфер
отраслей права Республики Казахстан. Дисциплина формирует систему знаний по противодействию коррупции и выработку на этой основе гражданской позиции по отношению к данному явлению.
As part of the discipline, students will study the
basic concepts and categories of state and law, legal
relations and the foundations of various spheres of
the branches of law of the Republic of Kazakhstan.
The discipline forms a system of knowledge on
combating corruption and the development on this
basis of a civic position in relation to this phenomenon.
ЖК 6

the technosphere.
ЖБП
MK

EKN
1109

Экономика және
кәсіпкерлік
негіздері

Бұл
пән
студенттерді
экономика
саласындағы даярлаудың қажетті деңгейін
қамтамасыз етеді, қазақстандық қоғам
ӛміріндегі болып жатқан ӛзгерістерге
бағдарлау және әлеуметтік бейімделу үшін
қажетті экономикалық сауаттылық деңгейін
қалыптастырады, ажырамас бӛліктердің бірі
ретінде экономикалық ойлау мәдениетін
қалыптастыруға ықпал етеді дүниетаным,
ӛзін-ӛзі дамыту мүмкіндігі, ӛзін-ӛзі білім
алу, экономикалық қабылдауда тәуелсіздік
шешімдер.

ООД
КВ

OEP
1109

Основы экономики
и предпринимательства

OOD
CC

FEE
1109

Fundamentals of
Economics and Entrepreneurship

Дисциплина формирует экономический образ
мышления, теоретические и практические навыки организации успешной предпринимательской
деятельности предприятий в конкурентной среде.
The discipline forms an economic way of thinking,
theoretical and practical skills in organizing successful entrepreneurial activities of enterprises in a
competitive environment.

ЖБП
МК

KN
1109

Кӛшбасшылық
негіздері

Осы пәнді оқу барысында студенттер
кӛшбасшылық қасиеттерді, стильдерді, әсер
ету әдістерін кәсіпорын, аймақ және жалпы
ел деңгейінде пайдалану арқылы адами
мінез-құлық пен ӛзара әрекеттесуді тиімді
басқарудың әдістемесі мен практикасын
игереді. Пәнді зерттеу аймақтағы әлеуметтік
қатынастарды, мемлекет пен тұрғындар
арасындағы
қатынастарды
талдау
дағдыларын дамытуға және әлеуметтік
коммуникацияның
тиімді
әдістерін
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ЖК 11

ЖК 13

дамытуға мүмкіндік береді.

Тіл модулі/
Языковой
модуль/
language
module

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін
білім алушы қаблетті:
ЖК 4, ЖК 5

ООД
КВ

OL
1109

Основы лидерства

OOD
CC

LF 1109

Leadership
fundamentals

ЖБП
МК

K(O)T
1104
(1,2)

Қазақ (орыс) тілі

Мемлекеттік тілді кәсіби қызметте, ғылыми
және практикалық жұмыста, әріптестермен
қарым-қатынаста, ӛз бетінше білім алу,
ғылыми, оқу-ағартушылық және ӛзге де
мақсаттар үшін қолдана білуі мен
дағдыларын қалыптастырады. Ғылыми
мақалалар
мен
ғылыми-зерттеу
жұмыстарын және жобаларды жазуда
мемлекеттік тілді қолдану мүмкіндіктерін
кӛрсетеді

ООД
ОК

K(R)Ya
1104
(1,2)

Казахский (русский) язык

OOD
MK

K(R)La
1104
(1,2)

Kazakh (Russian)
language

Дисциплина обеспечивает качественное усвоение казахского языка как средства социального,
межкультурного, профессионального общения
через формирование коммуникативных компетенций всех уровней использования языка для
изучающих казахский язык как иностранный.
The discipline provides high-quality mastering of
the Kazakh language as a means of social, intercultural, professional communication through the formation of communicative competencies at all levels
of language use for students of Kazakh as a foreign

После успешного
завершения модуля
обучающийся будет:
ОК 4, ОК 5
/ Upon successful
completion of the
module, the student
will:
GC 4, GC 5
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При изучении данной дисциплины студенты
овладеют методологией и практикой эффективного управления поведением и взаимодействием
людей путем использования лидерских качеств,
стилей, методов влияния на уровне предприятия, региона и страны в целом.
When studying this discipline, students will master
the methodology and practice of effective management of behavior and interaction of people through
the use of leadership qualities, styles, methods of
influence at the level of the enterprise, region and
country as a whole.
10

1,2

ЖК 4,
ЖК 5

language.
ЖБП
МК

ShT
1103
(1,2)

Шетел тілі

Пән
студенттердің
мәдениетаралықкоммуникативтік
құзыреттілігін
шетел
тілінде білім беру барысында жеткілікті
деңгейде қалыптастырады.

ООД
ОК

IYA
1103
(1, 2)

Иностранный язык

OOD
CC

FL 1103
(1, 2)

Foreign language

Дисциплина
формирует
межкультурнокоммуникативную компетенцию студентов в
процессе иноязычного образования на достаточном уровне.
The discipline forms the intercultural and communicative competence of students in the process of
foreign language education at a sufficient level.

БП
ЖООК

БД
ВК

BD UC

KK(O)T
2203

PKYa
2203

PK(R)L
2203

Кәсіби қазақ
(орыс тілі)

Мемлекеттік тілді кәсіби қызметте, ғылыми
және практикалық жұмыста, әріптестермен
қарым-қатынаста, ӛз бетінше білім алу,
ғылыми, оқу-ағартушылық және ӛзге де
мақсаттар үшін қолдана білуі мен
дағдыларын қалыптастырады. Ғылыми
мақалалар
мен
ғылыми-зерттеу
жұмыстарын және жобаларды жазуда
мемлекеттік тілді қолдану мүмкіндіктерін
кӛрсетеді

Профессиональный
казахский (русский)
язык

Дисциплины модуля формируют
навыки
использования
государственного
и
иностранного языков
в профессиональной
деятельности, научной и практической работы,
общения с зарубежными коллегами, для
самообразовательных и других целей

Professional
Kazakh (Russian)
language

The disciplines of the module form the skills of
using the state and foreign languages in
professional activity, scientific and practical
work, communication with foreign colleagues,
for self-education and other purposes
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10

1,2

ЖК 4,
ЖК 5

4

4

ЖК 4,
ЖК 5

KBShT
2204

Кәсіби
бағытталған шет
тілі

БД
ВК

POIYa
2204

Профессиональноориентированный
иностранный язык

BD UC

POFL
2204

Professionally
oriented foreign
language

БП
ЖООК

БП
ЖООК

AIZH
2201

Академиялық
іскерлік хат /

БД ВК

ADP
2201

Академическое
деловое письмо

BD UC

ABW

Academic Business
16

Пән студенттердің таңдаған бағытына сәйкес
және кәсіби тапсырмаларды шешу үшін
практикалық қызметті жүзеге асыру үшін
қажетті жалпы мәдени, кәсіптік және
лингвистикалық құзыреттерді қалыптастырады
және жетілдіреді
Дисциплина формирует и развивает общекультурные, профессиональные и лингвистические
компетенции в соответствии с выбранным
направлением студентов и необходимые для
осуществления практической деятельности по
решению профессиональных задач.
The discipline forms and develops general cultural,
professional and linguistic competencies in accordance with the chosen direction of students and necessary for the implementation of practical activities
to solve professional problems.

Бұл
пән
білімалушыларға
ғылыми
дерекқорлардан
ақпараттар
іздеуге,
мәтіндерді талдау мен рефераттауға,
академиялық
жазбалардың
әр
түрлі
жанрларымен (аннотация, эссе, шолулар,
аналитикалық шолулар, мақала) жұмыс
жасауға байланысты кәсіби іс-әрекеттерді
жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Изучение данного курса позволит обучающимся осуществлять профессиональную
деятельность, связанную с поиском информации в научных базах данных, анализом и
реферированием текстов, работой с различными жанрами (аннотации, эссе, отзыв, рецензии, аналитический обзор, статьи) особенностями академического письма.
This course allows students to search for in-

4

3

ЖК 4,
ЖК 5

3

3

ЖК 4,
ЖК
5,ON 6

2201

Мемлекет
пен
құқықтың
ақпараттыққұқықтық
аспектілері/
Информационноправовые
аспекты
госудаства
и права/
Information
and legal
aspects of
the state
and law

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:
ЖК 6, ЖК 7

ЖБП/
МК

AKT
2105

ООД
ОК

IKT
2105

OOD
CC

IKT
2105

/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:
ОК 6, ОК 7
/ Upon successful completion of the module, the student will:
GC 6, GC 7

Writing

formation from scientific databases, analyze
and abstract texts, carry out professional activities related to working with different genres of
academic records (annotations, essays, reviews,
analytical reviews, articles).
АқпараттықПән процестерді, ақпаратты іздеу, сақтау
коммуникациялық және ӛңдеу әдістерін, сандық технологиялар
технологиялар
арқылы ақпаратты жинау және беру
(ағылшын тілінде) тәсілдерін сын тұрғысынан бағалау және
талдау
қабілетін
қалыптастырады.
Студенттер
компьютерлік
жүйелер
архитектурасының
тұжырымдамалық
негіздерін, операциялық жүйелер мен
желілерді зерттейді; желілік және веб
қосымшаларды әзірлеу концепциялары,
ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
құралдары туралы білім алады; қазіргі
заманғы
ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды пайдалану дағдылары
қалыптасады.
Информационно- Дисциплина
формирует
способность
коммуникационн использовать для решения аналитических и
ые технологии (на исследовательских
задач
современные
англ. языке)
технические средства и информационные
технологии
и
умение
работать
с
информацией в глобальных компьютерных
сетях.
Information and
Communication
Technologies (in
English)

The discipline forms the ability to use modern
technical means and information technologies to
solve analytical and research problems and the
ability to work with information in global computer
networks.

17

5

3

ЖК 6,
ЖК 7

БП
ЖООК

KRKK
1205

Қазақстан
Республикасының
конституциялық
құқығы

БД ВК

KPRK
1205

Конституционное
право Республики
Казахстан

BD
UC

CLRK
1205

Constitutional law of
the Republic of
Kazakhstan

18

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
Конституцияның
рӛлі
мен
функциялары,
адам
мен
азаматтың
конституциялық - құқықтық мәртебесі,
сондай-ақ мемлекеттің және жергілікті ӛзінӛзі басқару органдарының конституциялық
жүйесі
туралы
іргелі
түсініктерді
қалыптастыруға бағыттайды.
Дисциплина ориентирует на формирование
у студентов фундаментальных представлений о важнейших научно - теоретических
положениях конституционного права, истории конституционного развития Республики
Казахстан, роли и функции Конституции
как Основного закона государства и общества в процессе строительства демократической, правовой, социальной и светской государственности, конституционно - правовом
статусе человека и гражданина, а также о
конституционной системе органов государства и местного самоуправления.
The discipline focuses on the formation of students '
fundamental ideas about the most important
scientific
and
theoretical
provisions
of
constitutional law, the history of the constitutional
development of the Republic of Kazakhstan, the
role and function of the Constitution as the Basic

4

2

ON1
ON2
ON3
ON7

БП
ЖООК

БД ВК

Мемлекет
және
құқық

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:

OP
1206

UP/TP
1206

Оқу практикасы

Учебная практика

BD UC

Educational practice

БП
MKT
ЖООК 1207

Мемлекет және
құқық теориясы

19

Law of the state and society in the process of
building a democratic, legal, social and secular
state, the constitutional and legal status of a person
and citizen, as well as the constitutional system of
state bodies and local self-government.
Ол бастапқы кәсіби дағдыларды, алған
теориялық білімдерін бекіту мен тереңдетуді,
таңдалған мамандық бойынша қажетті дағдылар
мен дағдыларды игеруді, болашақ кәсіби ісәрекет
туралы
идеяларды
кеңейтуді
қалыптастырады, ӛздік жұмысты болжамайды,
керісінше болашақ мамандығымен таныстыру
және алғашқы ғылыми-зерттеу дағдыларды
қалыптастырады.
Формирует
первичных
профессиональных
умений и навыков, закрепление и углубление
полученных теоретических знаний, овладение
необходимыми навыками и умениями по
избранной
специальности,
расширение
представлений о будущей профессиональной
деятельности, предполагает не самостоятельную
работу, а ознакомление с будущей профессией и
получение первых навыков исследовательской
деятельности.
It forms primary professional skills, consolidation
and deepening of the theoretical knowledge gained,
mastering the necessary skills and abilities in the
chosen specialty, expanding ideas about future
professional activities, does not presuppose
independent work, but acquaintance with the future
profession and obtaining the first skills of research
activity.

Пән мемлекеттің және олардың тұрақты
ӛзара әрекеттестігіндегі құқықтың мәнін,
шығу тегі, дамуы мен қызмет етуінің жалпы

1

2

ON 5

5

1

ON1
ON2
ON3

теориясы
мен
тарихы /
Теории и
истории
государств
аи
права/Theo
ries and
histories of
State and
law

ON1, ON2, ON3
/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:

ON1, ON2, ON3

БД ВК
TGP
1207

/ Upon successful completion of the module, the student will:

Теория государства и права

ON1, ON2, ON3
BD
UC

TSL
1207

Theory of state and
law

БП
ТК

MKZhT
1218

Мемлекет пен
құқықтың жалпы
тарихы

БД
КВ

VIGP
1218

BD
KU

HSLFC
1218

заңдылықтары мен үрдістерін зерттейді,
сондай-ақ барлық заң ғылымдары үшін
ортақ
ұғымдар
мен
санаттарды
қалыптастырады.
Дисциплина изучает сущность, наиболее
общие закономерности и тенденции происхождения, развития и функционирования
государства и права в их постоянном взаимодействии, а также формирует общие для
всех юридических наук понятия и категории.
The discipline studies the essence, the most general
laws and trends of the origin, development and
functioning of the state and law in their constant
interaction, and also forms concepts and categories
common to all legal sciences.

Пән студенттерді ежелгі, ортағасырлық
және қазіргі заман тарихы бойынша әлемнің
әр түрлі халықтарының құқықтық әдет ғұрыптары мен заңдарының пайда болу,
рәсімдеу және кейінгі ӛзгерістерімен
таныстырады.
Дисциплина знакомит студентов с процессом возникновения, оформления и послеВсеобщая история
дующих изменений правовых обычаев и загосударства и
конов разных народов мира на всем протяправа
жении истории - древней, средневековой и
современной.
History of state and The discipline introduces students to the process of
the emergence, registration and subsequent changes
law of foreign
in the legal customs and laws of different peoples of
countries
the world throughout history-ancient, medieval and
modern.
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3

1

ON1

БП
ТК

БД
КВ

BD
KU

Азаматтық
заңнамасы
/ Гражданское законодательство /Civil
legislation

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:

ON1, ON2, ON3, ON8
/ После успешного завершения модуля обуча-

БП
ЖООК

RZhK
1218

RCh
1218

RPL
1218

Рим жеке құқығы

Римское частное
право

Roman private law

Пән ежелгі дәуірде құқықтық технологиялардың
пайда болуы мен дамуы туралы түсініктерді
қалыптастыруға, құқықтық категорияларды
тұжырымдау мен делимитациялау дағдыларын
алуға және одан әрі заң шығару жұмысы үшін
заңдарды
дұрыс
қолдануға,
құқықтық
дүниетанымын дамытуға, шешендік ӛнер
негіздерін
дамыту,
дұрыс
сӛйлеуді
қалыптастыру.
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1

ЖҚ 5,6
ON 2,3

5

3

ON1
ON2
ON3
ON8

Дисциплина направлена на формирование
представлений о возникновении и развитии
юридической техники в античности, приобретение навыков по формулированию и разграничению юридических категорий и правильному применению законов для дальнейшей законотворческой работы, выработка юридического мировоззрения, развитие
основ ораторского искусства, формирование
правильной речи.
The discipline is aimed at the formation of ideas
about the emergence and development of legal
technology in antiquity, the acquisition of skills in
the formulation and delimitation of legal categories
and the correct application of laws for further legislative work, the development of a legal worldview,
the development of the foundations of oratory, formation of correct speech.

Пән студенттерде азаматтық құқықтың теориялық және практикалық мәселелері
бойынша жүйелі және кешенді білімді
қалыптастырады және болашақ мамандарға
құқықтық жағдайларды ӛз бетінше талдау
және жеке-құқықтық сипаттағы қатынастардан даулар бойынша заңдық сауатты

Қазақстан РесKRAK( публикасының
ZhB) азаматтық
2208
құқығы(жалпы
бӛлім)

3

ющийся будет:

ON1, ON2, ON3, ON8
/ Upon successful completion of the module, the student will:

шешімдер қабылдау дағдыларын үйретеді.
Дисциплина формирует у студентов системных и комплексных знаний по теоретическим и практическим вопросам гражданского права и привить будущим специалистам навыки самостоятельного анализа правовых ситуаций и принятия юридически
грамотных решений по спорам из отношений частно-правового характера.

БД ВК GPRK
(OCh)
2208

Гражданское право Республики
Казахстан (общая
часть)

BD
UC

Civil law of the
Republic of Kazakhstan (general
part)

The discipline forms students ' systematic and comprehensive knowledge of theoretical and practical
issues of civil law and instill in future specialists the
skills of independent analysis of legal situations and
making legally competent decisions on disputes
related to private law.

KRAK(E Қазақстан
БП
ЖООК B) 2209 Республикасының

Пән студенттерде пәнді білуді, азаматтық
құқықтың ерекше бӛлігі институттарының
негізгі ережелерін түсіндіруді және азаматтық кодекстің жалпы бӛлімінің нормаларымен, сонымен қатар азаматтық айналымда
туындайтын қатынастарды реттейтін ӛзге де
нормативтік құқықтық актілердің нормаларымен арақатынасын қалыптастырады.

БД ВК GPRK

Дисциплина формирует у студентов знание
предмета, уяснение основных положений институтов особенной части гражданского права и
умение соотносить нормы особенной части с
нормами общей части гражданского кодекса, а
также с нормами иных нормативных правовых
актов, регулирующих отношения, возникающие
в гражданском обороте.
The discipline forms students ' knowledge of the
subject, understanding of the main provisions of the
institutions of the special part of civil law and the

ON1, ON2, ON3, ON8

CLRK
(GP)
2208

азаматтық
құқығы(ерекше
бӛлім)

(OsCh)
2209

BD
UC

CLRK
(SP)2209

Гражданское право
Республики Казахстан (особенная
часть)

Civil law of the Republic of Kazakhstan
(special part)
22

5

4

ON1
ON2
ON3
ON4
ON8

ability to correlate the norms of the special part
with the norms of the general part of the civil Code,
as well as with the norms of other normative legal
acts regulating relations arising in civil turnover.
Қылмыстық
заңнама /
Уголовное
законодательство
/Criminal
law

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10
/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10
/ Upon successful completion of the module, the student will:

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10

БП
ТК

KKO
2219

Пән студенттерде құқық қорғау органдары
қызметінің негізгі бағыттары, ӛкілеттіктері
мен міндеттері, олардың бір-бірімен және
мемлекеттің басқа да органдарымен ӛзара
іс-қимылы туралы тұрақты білім жүйесін
қалыптастыруға бағытталған.

Құқық қорғау
орғандары

БД
КВ

PO
2219

Правоохранительные органы

Дисциплина направлена на формирование у
студентов устойчивой системы знаний об
основных направлениях, полномочиях и задачах деятельности правоохранительных
органов, их взаимодействии друг с другом и
иными органами государства.

BD
KU

LEA
2219

Law enforcement
authorities

The discipline is aimed at forming a stable system
of knowledge among students about the main directions, powers and tasks of the activities of law enforcement agencies, their interaction with each other and other state bodies.

БП
ТК
БД
КВ

Adv
2219

Adv
2219

Адвокатура

Пән студенттердің адвокаттың қызметі
туралы білімдерін дамытуға, азаматтардың
әртүрлі
адвокаттық
қызметтерде
құқықтарын қорғау үшін қолданыстағы
білімді
қолданудағы
дағдыларды
қалыптастыруға бағытталған.

Адвокатура

Дисциплина направлена на формирование у
студентов знаний об адвокатской деятельности,
навыков применения имеющихся знаний для
защиты прав граждан в различных видах адвокатской деятельности
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3

3

ON9
ON10

BD
KU

LS 2219

БП
ЖООК
KRКK
(ZhB)
2210

The discipline is aimed at developing students '
knowledge of legal practice, skills of applying the
existing knowledge to protect the rights of citizens
in various types of legal activity.

Lawyer studies

Қазақстан Республикасының
қылмыстық
құқығы(жалпы
бӛлім)

БД ВК UPRK
(OCh)
2210

Уголовное право
Республики Казахстан (общая
часть)

BD
UC

Criminal law of the
Republic of Kazakhstan (general
part)

CLRK(
GP)
2210

БП
ЖООК
KRКK
(EB)
3211

Пән студенттерге Қазақстан Республикасының
қылмыстық
құқығының
жалпы
бӛлігінен терең теориялық білімдерін алуға
және осы негізде сот және құқық қорғау органдарына жүктелген міндеттерді тиімді
орындауға қажетті дағдылар мен қабілеттерді үйретуге бағытталған.
Дисциплина ориентирована на получение
студентами глубоких теоретических знаний
по общей части уголовного права Республики Казахстан и привитие на этой основе
прочных навыков и умений, необходимых
им для эффективного выполнения задач,
возложенных на судебные и правоохранительные органы
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3

ON2
ON3
ON8

5

5

ON2
ON3
ON4
ON8

The discipline is aimed at providing students with
deep theoretical knowledge of the general part of
the criminal law of the Republic of Kazakhstan and
instilling on this basis the solid skills and abilities
necessary for them to effectively perform the tasks
assigned to the judicial and law enforcement agencies

Пәннің мақсаты - қылмыстық құқықтың
принциптері, санаттары мен ережелері туралы теориялық білімді алуға, студенттердің қолданыстағы қылмыстық заңнамада
дұрыс бағдарлануын үйрету, қылмыстық
құқық нормаларын ұтымды түсіндіру және
қолдану дағдыларын дамыту, қылмыстық

Қазақстан Республикасының
қылмыстық
құқығы(ерекше
бӛлім)

5

Мемлекет-

Модульді сәтті

құқық бұзушылықтарды саралай білуге,
студенттерге қылмыстық заңнаманың азаматтарды қорғау, олардың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерін,
сондай-ақ қоғам мен мемлекет мүдделерін
қылмыстық қол сұғушылықтан қорғаудың
құралы ретінде тәрбиелеу
Дисциплина ориентирована на получение
теоретических знаний о принципах, категориях и положениях науки уголовного права,
обучение студентов правильному ориентированию в действующем уголовном законодательстве, развитие способностей умело
толковать и применять нормы уголовного
права, квалифицировать уголовные правонарушения, воспитание у студентов уважительного отношения к уголовному закону
как незыблемому средству защиты граждан,
их прав, свобод и законных интересов, а
также интересов общества и государства от
преступных посягательств.

БД ВК UPRK
(OsCh)
3211

Уголовное право
Республики Казахстан (особенная часть)

BD
UC

Criminal law of the
Republic of Kazakhstan (special
part)

The discipline is focused on obtaining theoretical
knowledge about the principles, categories and provisions of the science of criminal law, teaching students the correct orientation in the current criminal
legislation, developing the ability to skillfully interpret and apply the norms of criminal law, qualify
criminal offenses, educating students to respect the
criminal law as an unshakable means of protecting
citizens, their rights, freedoms and legitimate interests, as well as the interests of society and the state
from criminal encroachments.

Қазақстан Рес-

Пән студенттердің мемлекет, ұйымдар мен

БП

CLRK
(SP)
3211

KRAK
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5

3

ON1

тік қатынастарды
әкімшілікқұқықтық
реттеу /
Административноправовое
регулирование государственных отношений /
Administrative and
legal regulation of
state relations

аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:

ЖООК

2212

публикасының
әкімшілік құқығы

БД
ВК

APRK
2212

Административное право Республики Казахстан

BD
UC

ALRK
2212

Administrative law
of the Republic of
Kazakhstan

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10
/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10
/ Upon successful completion of the module, the student will:

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10

MKB
2301
КП/Ж
ООК

Мемлекеттік
қызмет және
басқару

азаматтар арасында әкімшілік-құқықтық
қатынастар пайда болған кезде атқарушы
билік саласында білімін қалыптастыруға
бағытталған.
Дисциплина направлена на формирование у
студентов знаний в области исполнительной
власти
при
возникновеннии
административно-правовых
отношений
между государством, организациями и
гражданами.
The discipline is aimed at forming students '
knowledge in the field of executive power in the
event of administrative and legal relations between
the state, organizations and citizens.

Пән студенттердің мемлекеттік қызметтің
мәні, оның ұйымдастырылуы мен жұмыс
істеуі, мемлекеттік қызметтің принциптері,
оның ӛзекті мәселелері мен міндеттері
туралы жүйелендірілген білім алуына
бағытталған.
Дисциплина ориентирована на получение
студентами систематизированных знаний о
сущности государственной службы, ее организации и функционировании, принципах
государственной службы, ее актуальных
проблемах и задачах.

ПД ВК GSU
2301

Государственная
служба и управление

PD UC CSM
2301

Civil service and
management

The discipline is aimed at obtaining students ' systematic knowledge about the nature of the public
service, its organization and functioning, the principles of the public service, its current problems and
tasks.

БП
ТК

Қазақстан Республикасының

Пән қоғамдық еңбек қатынастарын
реттейтін құқық нормалары туралы ұғымды

KREK
2220
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ON2
ON3
ON4
ON8

3

3

ON1
ON3
ON8
ON9

5

4

ON1
ON2

еңбек құқығы

БД
КВ

TPRK
2220

Трудовое право
Республики Казахстан

BD
KU

LLRK
2220

Labour law of the
Republic of Kazakhstan

БП
ТК

KRSh
2220

Қазақстан Республикасының
шарттық құқығы

БД
КВ

DPRK
2220

Договорное право
Республики Казахстан

BD

KLRK

Contract Law of
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қалыптастыруға, еңбек құқығы және еңбек
заңнамасы теориясын меңгеруге,
студенттердің еңбек құқығы нормаларын
қолданудың тәжірибелік дағдыларын
меңгеруге бағытталған.
Дисциплина направлена на формирование
понятия о нормах права, регулирующих
общественные трудовые отношения, усвоение теории трудового права и трудового законодательства, приобретение студентами
практических навыков применения норм
трудового права.
The discipline is aimed at forming the concept of
legal norms regulating social labor relations, mastering the theory of labor law and labor legislation,
and acquiring students ' practical skills in applying
labor law norms.

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.
Данная дисциплина формирует профессиональные знания и умения при освоении специальности. В результате освоения дисциплины «Договорное право РК» студенты не только усвоят
комплекс теоретических знаний, но и овладеют
умениями и навыками грамотно составлять различные виды договора.
This discipline forms professional knowledge and

ON3
ON8

KU

Жер және
қаржы
заңнамасы
/ Земельное и финансовое
законодательство /
Land and
financial
legislation

2220

skills in the development of the specialty. As a result of mastering the discipline "Contract Law of
the Republic of Kazakhstan", students will not only
acquire a set of theoretical knowledge, but also
master the skills and abilities to correctly compose
various types of contracts.

the Republic of
Kazakhstan

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 асыруға арналған
мамандандырылған мемлекеттік органдар
жүйесі.

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10
/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10
/ Upon successful completion of the module, the student will:

КП/Ж
ООК

KRKK
3213

БД ВК FPRK
3213

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10

PD UC FLRK
3213

Қазақстан Республикасының
қаржы құқығы

Финансовое право Финансовое право относится к числу комРеспублики Каплексных отраслей права. В сфере данной
захстан
отрасли находится два основных компонента: финансовая система государства как совокупность денежных фондов, действующих на территории страны; система специализированных государственных органов,
призванных реализовывать финансовую деятельность государства.
Financial law is one of the complex branches of
Financial law of
law. In the sphere of this industry there are two
the Republic of
main components: the financial system of the state
Kazakhstan

ON1
ON2
ON3
ON8

5

5

4

4

as a set of monetary funds operating on the territory
of the country; the system of specialized state bodies designed to implement the financial activities of
the state.

КП

KRZhK Қазақстан Рес-

Пән студенттерді жер құқығының ӛзекті
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ON2

ТК

2308

ПД
КВ

ZPRK
2308

Земельное право
Республики Казахстан

PD
KU

LLRK
2308

Land law of the
Republic of Kazakhstan

The discipline is designed to familiarize students
with the current problems of land law, to teach
them to navigate among the many normative legal
acts, to provide the necessary level of training for
students on theoretical and practical issues.

Қазақстан Республикасының
экологиялық
құқығы

«ҚР экологиялық құқығы» пәнін меңгеру
нәтижесінде студенттер адам денсаулығын
қорғау, қоршаған ортаны қорғау,
экологиялық жауапкершілік, қоршаған
ортаға келтірілген зиянды ӛтеу механизмі,
сонымен қатар экологияны қорғау
органдары дамуының негізгі
перспективалары мен бағыттарын зерттейді.

Экологическое
право Республики
Казахстан

В результате освоения дисциплины «Экологическое право РК» студенты изучат институты
общей и особенной части экологического права
об охране здоровья человека, охране окружающей среды, об экологической ответственности,
о механизме возмещения вреда причиненного
окружающей среды а также основные

КП
ТК

ПД
КВ

KREK
2308

EPRK
2308

публикасының
жер құқығы

29

мәселелерімен
таныстыруға,
оларды
кӛптеген нормативтік-құқықтық актілер
арасында бағдарлауға үйретуге, теориялық
және практикалық мәселелер бойынша
студенттердің қажетті дайындық деңгейін
қамтамасыз етуге бағытталған.
Дисциплина призвана ознакомить студентов
с актуальными проблемами земельного права, научить их ориентироваться среди множества нормативно-правовых актов, обеспечить необходимый уровень подготовки студентов по теоретическим и 4практическим
вопросам.

ON3
ON8

PD
KU

Процестік
құқығы /
Процессуальное
право
/Procedural
law

ELRK
2308

Ecological law of
the Republic of
Kazakhstan

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10
/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:

КП
ЖООК

KRАIZ
hК
3302

Қазақстан Республикасының
азаматтық
іс жүргізу құқығы

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10
/ Upon successful completion of the module, the student will:

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10

ПД ВК GPPRK
3302

Гражданское процессуальное право
Республики Казахстан

30

перспективы и направления развития органов по
защите экологии
As a result of mastering the discipline "Environmental Law of the Republic of Kazakhstan", students will study the institutes of general and special
parts of environmental law on the protection of human health, environmental protection, environmental responsibility, the mechanism of compensation
for damage caused to the environment, as well as
the main prospects and directions of development
of environmental protection bodies

Пән азаматтық істер бойынша сот тӛрелігін
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
ғылымына тән құқықтық категорияларды,
ғылыми кӛзқарастар мен тұжырымдамаларды зерттеуге бағытталған.
Дисциплина направлена на изучение норм
права, регулирующих общественные отношения, возникающие при отправлении правосудия по гражданским делам в судах, и
регламентирующих порядок защиты и восстановления нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов
граждан, юридических лиц и государства, а
также правовых категорий, научных взглядов и концепций, характерных для науки

5

6

ON1
ON2
ON3
ON4
ON8

гражданского процессуального права.
PD UC CPLRK
3302

КП/Ж
ООК

KRKIZ
hК
3303

ПД ВК UPPRK
3303

Civil procedural
law of the Republic
of Kazakhstan

Қазақстан Республикасының
қылмыстық іс
жүргізу құқығы

Уголовнопроцессуальное
право Республики
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The discipline is aimed at studying the rules of law
governing public relations arising in the administration of justice in civil cases in courts, and regulating
the procedure for the protection and restoration of
violated or disputed rights, freedoms and legitimate
interests of citizens, legal entities and the state, as
well as legal categories, scientific views and concepts characteristic of the science of civil procedure
law.

Пәнді оқып-үйрену студенттерді оқыту мен
ӛзіндік жұмыс барысында келесі негізгі
мақсаттарға жетуге бағытталған:
қылмыстық процестің теориясын және қылмыстық процестік заңнаманың қолданыстағы нормаларын, олардың мақсатын, процессуалдық нормаларды қолданудың негізі
мен тәртібін меңгеру; қылмыстық істі
жүргізуде материалдық және процессуалдық құқықтардың нормаларын студенттермен құзыретті талдау және қолдану
біліктілігін және қабілеттерін дамыту;
қылмыспен күреске бағытталған ғылыми
кӛзқарастарды 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
Дисциплина ориентирована на получение
теоретических знаний о принципах, категориях и положениях науки уголовного права,

5

6

ON1
ON2
ON3
ON4
ON8

PD UC CPLRK
3303

КП
ЖООК

OP
4304

ПД ВК PP
4304

Казахстан

обучение студентов правильному ориентированию в действующем уголовном законодательстве, развитие способностей умело
толковать и применять нормы уголовного
права, квалифицировать уголовные правонарушения, воспитание у студентов уважительного отношения к уголовному закону
как незыблемому средству защиты граждан,
их прав, свобод и законных интересов, а
также интересов общества и государства от
преступных посягательств.

Criminal procedural law of the Republic of Kazakhstan

The discipline is focused on obtaining theoretical
knowledge about the principles, categories and provisions of the science of criminal law, teaching students the correct orientation in the current criminal
legislation, developing the ability to skillfully interpret and apply the norms of criminal law, qualify
criminal offenses, educating students to respect the
criminal law as an unshakable means of protecting
citizens, their rights, freedoms and legitimate interests, as well as the interests of society and the state
from criminal encroachments.

Тәжірибе іс-әрекет үшін қажетті қолда бар
білімді бекіту және жаңа білім алу,
практикалық іс-әрекет үшін қажетті ісәрекеттер мен дағдыларды қалыптастыру,
Ӛндірістік пракбілім алушыларда практикалық міндеттерді,
тика
тапсырмаларды ӛз бетінше және сапалы
орындау, құқық негізінде негізделген
шешімдер
қабылдау
қабілетін
қалыптастыру.
Производственная Закрепление имеющихся и получение новых
практика
знаний, необходимых для практической де-
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5

7

ON9
ON10

ятельности, формирование умений и навыков, необходимых для практической деятельности, формирование у обучающихся
способности самостоятельно и качественно
выполнять практические задачи, поручения,
принимать обоснованные решения на основе права.
PD UC SP
4304

Құқық
қорғау
қызметі /
Правоохра
нительная
деятельнос
ть / Law
enforcement activities

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:

Consolidation of existing and obtaining new
knowledge necessary for practical activities, formation of skills and abilities necessary for practical
activities, formation of students ' ability to independently and efficiently perform practical tasks,
assignments, make informed decisions based on
law.

Specialized
practice

БП
ЖООК

Пән
студенттерде
криминологиялық
ойлауды қалыптастыруға, қоғам мен
мемлекет қалыпты ӛмір сүру жағдайлары
үшін белгілі бір шектеулермен шектелуі
тиіс теріс, әлеуметтік, бұқаралық құбылыс
ретінде,қылмыстылыққа қатысты ғылыми
кӛзқарастарды 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

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10
/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:

Kri
2314

Криминология

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10
/ Upon successful completion of the module, the student will:

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10

БД ВК

Kri
2314

Криминология

Дисциплина ориентирована на формирование у
студентов криминологического мышления,
привитие научно-обоснованных взглядов на
преступность, как негативного, социального,
массового явления, которое общество и госу-
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5

4

ON1
ON3
ON8

BD
UC

дарство должны сдерживать в определенных
пределах для нормальных условий жизнедеятельности, а также выработать у студентов
умение глубоко анализировать проблемные вопросы «стратегии»воздействия на преступность в современных условиях, подготовить
их к самостоятельному, квалифицированному и
компетентному решению профессиональных
задач
The discipline is focused on the formation of criminological thinking among students, instilling scientifically-based views on crime as a negative, social,
mass phenomenon that society and the state must
restrain within certain limits for normal living conditions, as well as develop students 'ability to deeply analyze the problematic issues of the"strategy" of
influencing crime in modern conditions, prepare
them for independent, qualified and competent solution of professional tasks

Cri 2314 Criminology

БП
ЖООК

KRPK
3215

БД ВК PNRK
3215

Қазақстан Республикасындағы
прокурорлық
қадағалау

Прокурорский
надзор в Республике Казахстан

34

Пән, прокурорлық қадағалаудың сипаты
мен мазмұны, оның ұйымдастырушылыққұқықтық базасы, прокуратура органдарының қағидалары, прокурорлық қадағалау
теориясы 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.
Дисциплина ориентирована на получение необходимых теоретических знаний о сущности и
содержании прокурорского надзора, его организационно-правовых основах, принципах дея-

5

5

ON2
ON4
ON5
ON6

BD
UC

КП/Ж
ООК

PORK
3215

Kri
3305

ПД ВК Kri
3305

Prosecutor operation in the Republic
of Kazakhstan

Криминалистика

Криминалистика

35

тельности органов прокуратуры, основных положениях теории и практики прокурорского
надзора, направлениях прокурорской деятельности, формах и методах предупреждения и выявления нарушений закона и способах реагирования на нарушения законности.
The discipline is focused on obtaining the necessary
theoretical knowledge about the nature and content
of prosecutor's supervision, its organizational and
legal foundations, the principles of the activities of
the prosecutor's office, the main provisions of the
theory and practice of prosecutor's supervision, the
directions of prosecutor's activity, forms and methods of preventing and detecting violations of the
law and ways of responding to violations of the
law.

Пән студенттердің криминалистика білімі
саласындағы білікті кадрлар мен мамандардың терең теориялық білімдерін алуына,
қылмыстық құқық бұзушылықтарды ашу,
тергеу және алдын-алуда криминалистикалық құралдар мен әдістерді қолданумен
байланысты студенттердің білімін, дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыруға
бағытталған.
Дисциплина ориентирована на получение студентами глубоких теоретических знаний квалифицированных кадров и специалистов в области
криминалистических знаний, формирование у
студентов знаний, навыков и умений, связанных
с использованием криминалистических средств
и методов в раскрытии, расследовании и
предотвращении уголовных правонарушений.

5

6

ON3
ON10

Халықарал
ық құқық /
Междунар
одное
право / International
law

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:

PD UC CS 3305 Criminal studies

The discipline is focused on obtaining students
'deep theoretical knowledge of qualified personnel
and specialists in the field of forensic knowledge,
forming students' knowledge, skills and abilities
related to the use of forensic tools and methods in
the detection, investigation and prevention of criminal offenses.

БП
ЖООК

Пән студенттерде халықаралық құқық туралы тұтас түсінік қалыптастырады және
оның қалыптасу және одан әрі даму
кезеңдерінің ерекшеліктерін зерттеуге, мемлекеттер арасындағы шарттық-құқықтық
ӛзара қарым-қатынас деңгейін жетілдіруге
және халықаралық ұйымдар шеңберінде
мемлекеттер
ынтымақтастығының
құқықтық механизмдерінің дамуына бағытталған.

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10

HBK
3216

/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10
/ Upon successful completion of the module, the student will:

Халықаралық
бұқаралық құқық

БД
ВК

MPP
3216

Международное
публичное право

BD
UC

IPL
3216

International public
law

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10

БП
ЖООК

HDK
3217

Халықаралық
дербес құқық /

5

ON1
ON2
ON3
ON8

5

6

ON1
ON2

Дисциплина формирует у студентов целостное
представление о международном праве и
направлена на изучение особенностей этапов
его становления и дальнейшего развития, на совершенствование уровня договорно-правовых
взаимоотношений между государствами и правовых механизмов сотрудничества государств в
рамках международных организаций.
The discipline forms students ' holistic understanding of international law and is aimed at studying the
features of the stages of its formation and further
development, at improving the level of contractual
and legal relations between states and the legal
mechanisms of cooperation between states within
international organizations.

Пән студенттерде Қазақстан және басқа
мемлекеттердің заңнамасы туралы шетелдік
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5

қатысумен жеке-құқықтық қатынастарды
реттеуге арналған білімді, сондай-ақ халықаралық шарттар мен халықаралық жеке
құқық саласындағы әдеттегі нормаларды
қалыптастыруға бағытталған, оларды талдау
және түсіндіре білу.

Нотариат
және
отбасылық
қатынастар
ды
құқықтық
реттеу /
Нотариат и
правовое
регулирова
ние
семейных
отношений

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10
/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10
/ Upon successful comple-

БД
ВК

MChP
3217

Международное
частное право /

BD
UC

IPL
3217

International
private law

БП
ТК

KRAO
Zh

Қазақстан Республикасының
әділет органдарының жүйесі

БД
КВ

SOYuR
K

Система органов
юстиции Республики Казахстан

BD

SJRK

System of Jastice

37

ON3
ON8

Дисциплина направлена формирование у студентов знаний о законодательстве Казахстана и
других государств, предназначенных для регулирования частно-правовых отношений с иностранным участием, а также международных
договоров и обычных норм в области международного частного права, умения их
анализировать и толковать.
The discipline is aimed at developing students '
knowledge of the legislation of Kazakhstan and
other states intended to regulate private-legal relations with foreign participation, as well as international treaties and customary norms in the field of
private international law, the ability to analyze and
interpret them.

Пән студенттердің адвокатура, нотариат,
Халыққа қызмет кӛрсету орталықтары
қызметінде міндеттерді тиімді орындау
үшін қажетті теориялық білім мен дағдыларды алуға бағытталған.
Дисциплина ориентирована на получение студентами теоретических знаний и навыков необходимых для эффективного выполнения задач, в
деятельности адвокатуры, нотариата, центров
обслуживания населения.
The discipline is aimed at obtaining students ' theo-

5

7

ON1
ON3
ON8

/ Notary
and legal
regulation
of family
relations

tion of the module, the student will:

KU

4221

of of the Republic
of Kazakhstan

retical knowledge and skills necessary for the effective performance of tasks in the activities of the bar,
notary, public service centers.

Әкімшілік процесс

Пән студенттерде ҚР әкімшілік-іс жүргізу
заңнамасының жалпы қағидаларыі туралы
кешенді түсінік, басқару, юрисдикциялық
және сот процестеріндегі әкімшілік ӛндіріс
қалыптастыруға бағытталған.

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10
БП
ТК

AP
4221

БД
КВ

AP
4221

Административный процесс

BD
KU

AP
4221

Administrative
process

КП
ТК

ПД
КВ

KRKA
KR
4308

Қазақстан Республикасында
кӛші – қонды
әкімшілік
құқықтық реттеу

APRMR АдминистративK
но-правовое ре4308
гулирование миграции в Республике Казахстан
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Дисциплина направлена на формирование у
студентов комплексного представления об общих
принципах
административнопроцессуального законодательства РК, административного производства в управленческом,
юрисдикционном и судебном процессах.
The discipline is aimed at forming students ' comprehensive understanding of the general principles
of administrative procedure legislation of the Republic of Kazakhstan, administrative proceedings in
administrative, jurisdictional and judicial processes.

Пән кӛші-қон заңнамасының негізгі категорияларындағы студенттердің түсінуіне және
елдің ұлттық басымдықтарын қамтамасыз
ету және оның ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттің кӛші-қон
саясатын жүзеге асыруының құқықтық нысандары туралы білімдерді меңгеруіне
бағытталған.
Дисциплина направлена на уяснение студентами основных категорий миграционного законодательства и овладении знаниями о правовых
формах осуществления государством миграционной политики с целью обеспечения национальных приоритетов страны и обеспечения ее

5

7

ON1
ON3
ON8

PD
KU

КП
ТК

ALRMR Administrative and
K 4308 legal regulation of
migration in the
Republic of Kazakhstan

AKB
4308

Әкімшілік құқық
бұзушылық

ПД
КВ

AP
4308

Административные правонарушения

PD
KU

AV
4308

Administrative
violation

БП
ТК

БД
КВ

ZhIKN
4222

национальной безопасности.
The discipline is aimed at students ' understanding
of the main categories of migration legislation and
acquiring knowledge about the legal forms of the
state's implementation of migration policy in order
to ensure the country's national priorities and ensure
its national security.

Тәртіп әкімшілік құқықбұзушылықты дұрыс
саралау және құқықбұзушылықтың жекелеген түрлері үшін әкімшілік заңнаманың
нормаларын қолдану дағдыларын қалыптастыруға және дамытуға бағытталған.
Дисциплина направлена на формирование и
развитие навыков правильно квалифицировать
административные правонарушения и применить нормы административного законодательства за отдельные виды правонарушений.
The discipline is aimed at the formation and development of skills to properly qualify administrative
offenses and apply the norms of administrative legislation for certain types of offenses.

Пән білім алушылардың теориялық ережелерді, Қазақстандағы жедел-іздестіру
қызметін құқықтық реттеу ерекшеліктерін
меңгеруге және меңгеруге, білім алушылардың жедел-іздестіру жұмысының белгілі бір
дағдылары мен іскерліктерін дарытуға
бағытталған.

Қазақстан Республикасының
жедел-іздестіру
қызметінің
негіздері

OORDR Основы операK
тивно-розыскной
4222
деятельности Республики Казах-
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Дисциплина ориентирована на получение и
освоение обучающимися теоретических положений, особенностей правового регулирования
оперативно-розыскной деятельности в Казахстане, привитие обучающимся определенных

5

7

ON1
ON8
ON9
ON10

стан
BD
KU

БП
ТК

БД
КВ

EIABR
K 4222

KPSO

SPUP

Efficient and inquest activity basics of the Republic
of Kazakhstan

Қылмыстық процестегі сот
ӛндірісі

Судебное производство в уголовном процессе

40

навыков и умений оперативно-розыскной работы
The discipline is focused on obtaining and mastering by students the theoretical provisions, features
of the legal regulation of operational-search activities in Kazakhstan, instilling in students certain
skills and abilities of operational-search work

Пән
қылмыстық-процессуалдық
құқық
саласындағы
мамандарды
даярлауға,
қылмыстық-процессуалдық
құқықтың
негізгі теориялық принциптері туралы білім
берудің тұрақты жүйесін қалыптастыруға,
азаматтар мен ұйымдардың субъективті
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға,
қылмыстық-процессуалдық
құқықтың
құрамы мен құрылымына және оны қолдану
бойынша
сот
тәжірибесіне
қатысты
білімдерін, студенттердің заңды кӛзқарасын
дамытуға
және
барлық
негізгі
процессуалдық
институттар
мен
тұжырымдарды нақты түсінуге, олардың
құқық
нормалары
мен
практикалық
қолдануының
ажырамас
байланысын
қалыптастыруға бағытталған.
Дисциплина ориентирована на подготовку специалистов сфере уголовного процессуального
права, формирование у студентов устойчивой
системы знаний об основных теоретических положениях науки уголовного процессуального
права, о механизме судебной защиты субъективных прав и законных интересов граждан и
организаций, составе и структуре уголовного
процессуального законодательства и судебной
практике по его применению, в выработке у

BD
KU

Нотариат
және
отбасылық
қатынастар
ды
құқықтық
реттеу /
Нотариат и
правовое
регулирова
ние
семейных
отношений
/ Notary
and legal
regulation
of family

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:

CPCP
4222

Court proceedings
in the criminal process

КП
ТК

KROM
K
4309

Қазақстан Республикасының
отбасы және
мұрагерлік
құқығы

Отбасылық және мұрагерлік құқықты зерделеу қазақстандық заңнама жүйесіндегі отбасылық-неке және мұрагерлік заңнаманың
мәнін ашуға мүмкіндік береді; отбасы-неке
және мұрагерлік заңнаманың қазіргі
жағдайы мен даму перспективасына талдау
жасау; отбасы-неке және мұрагерлік
заңнаманың нормаларын түсіндіру және
қолдану кезіндегі типтік қателіктерге студенттерді назарын аудару.

ПД
КВ

SNPRK
4309

Семейное и
наследственное
право РК

Изучение семейного и наследственного права
позволит раскрыть значение семейно-брачного
и наследственного законодательства в системе
казахстанского законодательства; предоставить
анализ современного состояния и перспектив
развития семейно-брачного и наследственного

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10
/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10
/ Upon successful completion of the module, the student will:

студентов правового мировоззрения и четкого
представления о всех основных процессуальных
институтах и понятиях, неразрывной связи норм
права с их практическим применением
The discipline is focused on the training of specialists in the field of criminal procedure law, the formation of a stable system of knowledge among students about the main theoretical provisions of the
science of criminal procedure law, about the mechanism of judicial protection of subjective rights and
legitimate interests of citizens and organizations,
the composition and structure of criminal procedure
legislation and judicial practice in its application, in
the development of students ' legal worldview and a
clear understanding of all the main procedural institutions and concepts, the inseparable connection of
legal norms with their practical application

ON1, ON3, ON3, ON4,
ON8, ON10

41

5

7

ON1
ON3
ON8

relations

законодательства; обратить внимание студентов
на типичные ошибки при толковании и применении норм семейно-брачного и наследственного законодательства
The study of family and inheritance law will reveal
the significance of family-marriage and inheritance
legislation in the system of Kazakhstan legislation;
provide an analysis of the current state and prospects for the development of family-marriage and
inheritance legislation; draw students ' attention to
typical errors in the interpretation and application of
the norms of family-marriage and inheritance legislation

PD
KU

FILRK
4309

Family and inheritance Low RK

КП
ТК

APS
4309

Азаматтық процестің сатылары

Пән студенттерде азаматтық іс жүргізу
заңнамасының құрамы мен құрылымы және
оны қолдану бойынша сот тәжірибесі
туралы білімнің тұрақты жүйесін, құқықтық
кӛзқарасты қалыптастыру және барлық
негізгі іс жүргізу институттары мен
азаматтық іс жүргізу кезеңдері туралы
нақты түсініктерді қалыптастыру, құқық
нормаларының
олардың
практикалық
қолдануымен
тығыз
байланысын
қалыптастырады.
Дисциплина формирует у студентов устойчивую
систему знаний о составе и структуре гражданского процессуального законодательства и судебной
практике по его применению, в выработке правового мировоззрения и четкого представления о
всех основных процессуальных институтах и стадиях гражданского процесса, неразрывной связи
норм права с их практическим применением.
The discipline provides students with a stable system of knowledge about the composition and struc-

ПД
КВ

SGP
4309

Стадии гражданского процесса

PD
KU

SCP
4309

Stages of Civil
Procedure
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ture of civil procedure legislation and judicial practice in its application, in the development of a legal
worldview and a clear understanding of all the main
procedural institutions and the stages of the civil
process, the inseparable connection of the norms of
law with their practical application.

КП
ТК

Nот
4310

Нотариат

Бұл пән юриспруденция мамандығын
игеруде кәсіби білім мен іскерлікті
қалыптастырады.
Заңнамада
жекеше
нотариус қызметін атқарудың осындай
тетігі кӛзделген, онда нотариус ӛзінің кәсіби
қызметінен алған табыстары нотариустың
кәсібилігіне,
құзыреттілігіне
тікелей
байланысты болады.

ПД
КВ

Nот
4310

Нотариат

PD
KU

Nот
4310

Notariat

Данная дисциплина формирует профессиональные знания и умения при освоении специальности юриспруденция. Законодательством предусмотрен такой механизм занятия должности
частного нотариуса, при котором получаемые
нотариусом доходы от своей профессиональной
деятельности напрямую зависят от профессионализма, компетентности нотариуса.
This discipline forms professional knowledge and
skills in the development of the specialty jurisprudence. The legislation provides for such a mechanism for holding the position of a private notary, in
which the income received by the notary from his
professional activities directly depends on the professionalism and competence of the notary.

КП
ТК

IMK
4310

Интеллектуалдық
меншік құқығы
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Пән
зияткерлік
меншік
құқығының
теориясы мен тәжірибесін зерттеуге
бағытталған зияткерлік меншік объектілерін
пайдалану саласындағы қарым - қатынас
туралы білімді меңгеруге, ӛркениет-

5

7

ON1
ON3
ON5
ON8

мамандардың
практикалық
қызметіне
дайындауға,
болашақ
заңгерлердің
шығармашылық тұлғасын қалыптастыруға
мүмкіндік береді
ПД
КВ

PIS
4310

Право интеллектуальной собственности

PD
KU

IPL
4310

Intellectual
Property Law

КП
ТК

ПД
КВ

OP
4306

PP
4306

Ӛндірістік практика

Дисциплина направлена на изучение теории и
практики права интеллектуальной собственности позволит освоить знания об отношениях в
области использования объектов интеллектуальной собственности, подготовить к практической деятельности специалистов - цивилистов,
формировать творческую личность будущих
юристов
The discipline is aimed at studying the theory and
practice of intellectual property law, which will allow you to master knowledge about relations in the
field of the use of intellectual property objects, prepare civil law specialists for practical work, and
form the creative personality of future lawyers

Тәжірибе іс-әрекет үшін қажетті қолда бар
білімді бекіту және жаңа білім алу,
практикалық іс-әрекет үшін қажетті ісәрекеттер мен дағдыларды қалыптастыру,
білім алушыларда практикалық міндеттерді,
тапсырмаларды ӛз бетінше және сапалы
орындау, құқық негізінде негізделген
шешімдер
қабылдау
қабілетін
қалыптастыру.
Производственная Закрепление имеющихся и получение новых
практика
знаний, необходимых для практической деятельности, формирование умений и навыков, необходимых для практической деятельности, формирование у обучающихся
способности самостоятельно и качественно
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13

8

ON9
ON10

выполнять практические задачи, поручения,
принимать обоснованные решения на основе права.
PD
KU

КП
ТК

SP 4306

DP
4307

Consolidation of existing and obtaining new
knowledge necessary for practical activities, formation of skills and abilities necessary for practical
activities, formation of students ' ability to independently and efficiently perform practical tasks,
assignments, make informed decisions based on
law.
Қоғамның қазіргі заманғы құқықтық бағыттарын білікті талдай алады;түрлі құқықтық құбылыстарды сипаттау және болжау үшін модельдерді құру және пайдалану; фактілер мен мәнжайларды заңды дұрыс саралау; түрлі құқықтық
актілерді түсіндіру

Specialized
practice

Дипломалды
практикасы

ПД
КВ

PP
4307

Преддипломная
практика

Способен квалифицированно анализировать
современные правовые проблемы общества;
строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных правовых
явлений; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; толковать
различные правовые акты

PD
KU

PP 4307

Pregraduation
practice

He is able to analyze modern legal problems of society in a qualified manner; to build and use models
for describing and predicting various legal phenomena; to correctly qualify facts and circumstances in
a legal manner; to interpret various legal acts

Қосымша білім беру бағдарламалары (Minor)/Дополнительные образовательные программы(Minor)/
Пән
БП/ТК
1/Дисциплина 1
БД/КВ
3223

BD/KU
БП/ТК

3224

Пән
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5

8

5

5

5

5

ON1
ON2

БД/КВ
BD/KU
БП/ТК
БД/КВ
BD/KU
БП/ТК
БД/КВ
BD/KU
Дене шынықтыру/
Физическая культура/
Physical
Culture

Модульді сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы
қаблетті:
ЖК 12
/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:
ОК 12

2/Дисциплина 2
5

6

3225

Пән
3/Дисциплина 3
Пән
4/Дисциплина 4

5

6

3226

8

1-4

12

8

ЖБП
МК

DSh 1108
(1-4)

Дене
шынықтыру

ООД
ОК

FK 1108
(1-4)

Физическая
культура

GED
MC

PhС 1108
(1-4)

Physical Culture

Пән
кәсіби
қызметке
дайындалу
үшін
денсаулықты сақтау, нығайтуды қамтамасыз
ететін дене шынықтыру құралдары мен әдістерін
мақсатты түрде қолдануға үйретеді; физикалық
жүктемені, жүйке-психикалық стрессті және
болашақ
еңбек
әрекетіндегі
қолайсыз
факторларды
тұрақты
түрде
ауыстыруға
ынталандырады
Дисциплина учит целенаправленно использовать
средства и методы физической культуры, обеспечивающие сохранение, укрепление здоровья для
подготовки к профессиональной деятельности; к
стойкому перенесению физических нагрузок,
нервно-психических напряжений и неблагоприятных факторов в будущей трудовой деятельности.
The discipline teaches to purposefully use the means
and methods of physical culture, ensuring the preservation, strengthening of health in order to prepare for
professional activity; to persistent transfer of physical exertion, neuropsychic stress and adverse factors
in future labor activity.

/ Upon successful completion of the module, the student will:
GC 12 ЖБП МК

Написание и защита дипломной
работы (проекта)
или подготовка и
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ЖК 12

ON1
ON2

сдача комплексного экзаменов
Барлығы/ Итого/Total
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240
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