






1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 

 

1.1 Қолдану саласы:  6В04203 - Құқықтану мамандығы бойынша білім беру 

бағдарламасы бойынша бакалаврларды Атырау инженерлік-гіманитарлық институтында 

дайындауға арналған. 

 

1.2 Ережелер: Бұл құжат Қазақстан Республикасының келесі заңнамалық актілерінің 

және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік 

құжаттарының талаптарына сәйкес келеді: 

- 27.07.2007 жылғы «Білім туралы» ҚР Заңы. № 319-III өзгертулермен және 

толықтыруларымен; 

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы No 292 

қаулысымен бекітілген жоғары білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты; 

- кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережелері 

бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2011 жылғы 20 сәуірдегі No 152 бұйрығы (28.01.2016 ж. Өзгертулер мен 

толықтырулармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

28.01.2016 ж. No 90 бұйрығы));  

 

1.3 Бағдарлама циклі: 6В042 - Құқық 

 

1.4 Дәрежесі беріледі: «6В04203 - Құқықтану» білім беру бағдарламасы бойынша 

Құқықтану бакалавры 

 

1.5 Жалпы кредиттер: 240 академиялық кредиттер /  240 ECTS 
// 120 академиялық кредиттер/  120 ECTS 

// 180 академиялық кредиттер/  180 ECTS 

 

1.6 Оқудың типтік ұзақтылығы: 4 года 
// 2 жыл 

// 3 жыл 

 

1.7 Білім беру бағдарламасының айрықша ерекшеліктері  
«Құқықтану» білім беру бағдарламасы құқықтану саласындағы іргелі теориялық 

білімі мен қолданбалы дағдылары бар, күрделі мәселелерді кәсіби түрде шешуге қабілетті 

маман даярлауға бағытталған. 

Білім беру бағдарламасы кәсіптік бағдарланған модульдерден тұрады, олар базалық 

және арнайы пәндер кешенін қамтиды, оларды оқып үйрену заң шығару, құқық қолдану 

және адам құқықтарын қорғау саласындағы шығармашылық, коммуникативті және 

бәсекеге қабілетті мамандардың дамуына ықпал етеді. 

 Бағдарлама - бұл жалпы теориялық дайындық пен тәжірибеге бағытталған 

сабақтардың үйлесімділігі. Сонымен қатар, студенттер ұлттық және халықаралық 

деңгейде ғылыми пікірталастарға қатысу мүмкіндігі үшін конференцияларға, 

семинарларға және түрлі кездесулерге қатысуға мүмкіндік алады.  

            Білім беру бағдарламасы Атырау облысының геоэкономикалық ерекшеліктерін 

ескере отырып әзірленген және кәсіпкерлік, инвестициялық, жер қойнауын пайдалану 

және заң ғылымдарындағы IT технологиялар бойынша терең білімі мен негізгі дағдылары 

бар заңгерлерді даярлауға бағытталған. 

 

 



 

2. Білім беру бағдарламасының мақсаты мен ұтымдылығы 

 

2.1 Білім беру бағдарламасының мақсаттары 

 
Негізгі мақсаты: дамыған жеке тұлғаны тәрбиелеуге бағытталған білім беруді 

жүзеге асыру, білім беру үдерісіне инновациялық оқыту технологияларын енгізу және заң 

мамандарын даярлау арқылы жоғары білімді мамандардың сапасына қойылатын заманауи 

талаптарға сай келетін тәжірибелік дағдылары мен көшбасшылық қасиеттері бар бәсекеге 

қабілетті мамандарды даярлау. 

Теориялық және практикалық білімінің арқасында мемлекеттің, жеке және заңды 

тұлғалардың заңды салаларында туындайтын заңды құқықтары мен мүдделерін сақтаудың 

кепілдіктерін дербес және жауапкершілікпен қамтамасыз ете алатын білікті маман 

даярлау және бітіру. 

Білім беру мақсаттары:  

- әлеуметтік және жеке қасиеттерді қалыптастыру: адамгершілік, жалпы мәдени 

дағдылар, әлеуметтік бейімделу қабілеті, жеке тұлғаның шығармашылық әлеуетін іске 

асыру, мақсаттылық, ұйымшылдық, еңбексүйгіштік, жауапкершілік, азаматтық, қарым-

қатынас, толеранттылық, оқыту профиліне сәйкес кәсіби қызметтің әлеуметтік мәні мен 

әлеуметтік салдарын түсіну «Құқықтану». 

Жалпы білім беру пәндерін оқу саласындағы міндеттер: 

- ғылыми, философиялық, әлеуметтік-тарихи, саяси және экономикалық білімдері 

бар, қазақ, орыс және шет тілдерін жетік білетін, ақпараттық процестерді талдау мен 

компьютерде жұмыс істей алатын, дене мәдениеті мен салауатты өмір салтының рөлі 

туралы түсініктері бар үйлесімді және жан-жақты дамыған жеке тұлғаны дайындау.  

Кәсіби пәндерді оқып-білудің міндеттері: 

- құқықтық пәндердің ғылыми-теориялық негіздері, мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстар туралы кәсіби түсінік қалыптастыру, қажетті білімді өз бетінше алу және 

кәсіби қасиеттерін дамыту бойынша практикалық дағдылар мен дағдылар; 

- юриспруденция салаларының дамуының маңызды бағыттары, жай-күйі және 

мемлекеттік даму механизмінің, құқықтық жүйенің, Қазақстан Республикасы 

заңнамасының қызмет ету ерекшеліктері, халықаралық жария құқық құжаттарының 

мазмұны туралы түсінік беру; жеке құқық саласындағы халықаралық құқықтық 

қатынастарды реттеу әдістерімен таныстыру; 

- аналитикалық және зерттеушілік ойлау, құқықтық дереккөздердің мазмұнын 

шығармашылықпен дамыту, нормативтік құқықтық актілерді түсіндіру және қолдану 

дағдылары мен дағдыларын дамыту, заңды фактілерді сараптамалық түрде ашуға және 

талдауға, олар бойынша негізделген шешімдер қабылдауға, құқықтық құжаттарды 

әзірлеуге; 

- болашақ кәсіп саласындағы кәсіби маңызды білімді тереңдету, мамандықтар 

бойынша біліктер мен дағдылар аясын кеңейту, соның ішінде материалдық және іс 

жүргізу құқығындағы практикалық мәселелерді шешу; нормативтік құжаттарға сараптама 

жүргізу; сотқа дейінгі және сот ісін жүргізудің әр түрлі кезеңдерінде азаматтардың 

құқықтарын қорғау жүйесінің жұмыс істеу механизмі мен ерекшеліктері туралы білімді 

қалыптастыру. 

М1: мемлекет пен құқықтың пайда болуы, қызмет етуі мен дамуының негізгі 

заңдылықтары туралы, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы ғылыми түсінікке ие 

болу; 

М2: мемлекет пен құқықтың, әсіресе Қазақстан Республикасының мемлекеттік-

құқықтық дамудың негізгі тарихи түрлері мен нысандарын білу; 

М3: мемлекет пен құқықтың қоғамның саяси жүйесіндегі, жалпы қоғамдық 

өмірдегі рөлін түсіну; 



М4: өткен және қазіргі кездегі ең маңызды және кең таралған саяси-құқықтық 

ілімдердің мазмұнын білу, олардың салыстырмалы құқықтық талдауларын жасай білу; 

М5: Қазақстан Республикасының конституциялық құрылымын білу; мемлекеттік 

органдардың әкімшілік қызметі; 

М6: қоғамдық қатынастарды реттеудің азаматтық-құқықтық нысанының мазмұнын, 

азаматтық дауларды шешу тәртібін білу; азаматтық процестің принциптері мен негізгі 

кезеңдерін білу; азаматтық процеске қатысушылардың құқықтық мәртебесін анықтау; 

мемлекет қаржысын қалыптастыруды, бөлуді және пайдалануды қамтамасыз ету бойынша 

мемлекеттің қаржылық қызметінің құқықтық негіздерін білу; меншіктің әр түрлі 

нысандарындағы кәсіпорындарда азаматтардың әртүрлі санаттарының еңбек құқықтық 

қатынастарын реттеу тәртібін білу; 

М7: қылмыстар мен қылмыстық құқық бұзушылықтарды дұрыс саралай білу және 

басқа құқық бұзушылық түрлерінен ажырата білу; қылмыстық процестің принциптері мен 

негізгі кезеңдерін білу; қылмыстық процеске қатысушылардың құқықтық мәртебесін 

анықтау; тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде криминалистикалық тапсырмаларды шешу;  

М8: халықаралық жария құқықтың қайнар көздерін, мемлекетаралық 

қатынастардың маңызды салаларындағы маңызды және көпжақты және екіжақты 

шарттардың мазмұнын білу; жеке құқық саласындағы халықаралық құқықтық 

қатынастарды реттеу әдістерін білу. 

 

2.2 Терминдер мен анықтамалар. Қысқартулар 

Бұл құжатта терминдер, анықтамалар мен қысқартулар Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы» Заңына, Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандартына сәйкес қолданылады. 

 

2.3 Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы 
МЖМБС және АИГИ Жарғысы негізінде жасалған бұл ББ 6B04200 - Құқықтану 

бойынша бакалаврларды даярлауды жүзеге асырудың нақты мазмұнын анықтайтын негізгі 

нормативтік құжат ретінде қарастырылған. Онда «Құқықтану» мамандығы бойынша 

бакалаврларды білім беруді даярлау мақсаттарының ерекшеліктері жоғары деңгейдегі 

нормашығармашылықты, құқық қорғау және құқық қолдану қызметін қамтамасыз етуге, 

заң қағидалары мен құқықтық процедуралардың өзара байланысын түсінуге, құқықтық 

құжаттарды әзірлеуге, нормативтік құқықтық актілердің құқықтық сараптамасын жүзеге 

асыруға ықпал ететін кәсіби қасиеттері бар. Өзгермелі және өзара тәуелді әлемде 

адвокаттар адамдарды қорғайтын, қиындықтарды жеңуге көмектесетін және барлық 

адамдардың мүдделерінің орындалуын қамтамасыз ететін жаңа құқықтық 

тұжырымдамаларды, институттар мен механизмдерді құруда жетекші рөл атқаруы керек. 

БӨ теориялық білімі мен қолданбалы дағдыларының негізі бар, тек көшбасшылық 

қасиеттерді көрсетуге қабілетті емес, сонымен қатар ұжымда жұмыс істей алатын, күрделі 

күрделі мәселелерді, соның ішінде халықаралық ортада кәсіби түрде шеше алатын 

заңгерлерді дайындауға бағытталған. 6B04200 - Құқықтану мамандығы бойынша БӨ-нің 

бірегейлігі осы бағдарлама бойынша оқуды аяқтаған бакалаврдың құзыретімен 

анықталады. Бірегей құзыреттерге мыналар жатады: - азаматтық жетілу мен жоғары 

әлеуметтік белсенділікке, кәсіби этикаға, құқықтық және психологиялық мәдениетке, 

заңға деген терең құрметтілікке және қоғамдық құқықтық құндылықтарды құрметтеуге, 

азаматтың ар-намысы мен абыройына, жоғары адамгершілік санасына ие болу, 

адамгершілік, моральдық нанымдардың беріктігі, парызды сезіну, адамдардың тағдыры 

мен өзіне жүктелген міндет үшін жауапкершілік, тұлғаның құқықтары, бостандықтары 

мен заңды мүдделерін қамтамасыз етудегі адалдық және тәуелсіздік, оны қорғау және 

әлеуметтік қорғау, заңды шешімдерді жүзеге асыруда қажетті ерік пен табандылық, кез-

келген адамға төзбеушілік сезімі өзінің кәсіби қызметінде заңды бұзу; 



- өз кәсібінің мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну, құқықтық 

құбылыстардың мәнін, табиғаты мен өзара әрекетін нақты түсіну, оның қызметінің белгілі 

бір саласын анықтайтын пәндердің негізгі мәселелерін білу, олардың өзара байланысын 

ажырамас білім жүйесінде көру және заңдылықты кәсіби қызметте жүзеге асыру үшін 

маңызы; 

- гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық ғылымдар бойынша алған білімдері 

мен әдістерін кәсіби қызметте қолдана білу; әр түрлі құқық салаларының нормаларын 

түсіндіру; өз көзқарасыңызды қисынды түрде дұрыс білдіру және дәлелдеу; құқықтық 

түсініктер мен санаттармен еркін жұмыс істеуге; жүйені, құрылымды, құқық қорғау 

органдарының құзыреті; кәсіби қызметте нормативтік құқықтық құжаттарды қолдану; 

құқықтық сипаттағы әртүрлі құжаттарды рәсімдеу; азаматтық, еңбек, әкімшілік, 

құқықтық, қылмыстық және басқа қатынастар саласындағы құқықтық мәселелерді талдау 

және шешу; ұйымдардың (кәсіпорындардың) құқықтық қызметін жетілдіру бойынша 

ұсыныстарды талдау және дайындау; 

- оның қызметінің белгілі бір саласын анықтайтын құқықтық нормалардың 

мазмұнын білу, олардың өзара байланысы мен заңдылықты кәсіби қызметте жүзеге асыру 

үшін маңыздылығын түсіну; азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау 

нысандары; мемлекеттің мәні, түрлері мен формалары; құқықтың мәні мен мәні; 

әділеттілік және оның қағидалары; Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдарының 

жүйесі; Қазақстан Республикасының конституциялық құрылымы; іскери қарым-

қатынастың психологиялық сипаттамалары мен ерекшеліктері, адвокат жұмысындағы 

кәсіби этика элементтері; әртүрлі типтегі құжаттар дайындаудың негізгі ережелері.Бұл ББ 

осы саладағы білім беру қызметіндегі заманауи отандық және халықаралық тәжірибені, 

авторлық құқықты және ұжымдық ғылыми жетістіктерді және мамандандыру 

саласындағы оқу-әдістемелік әзірлемелерді, жұмыс берушілердің талаптары мен еңбек 

нарығының сұраныстарын ескере отырып жасалған. 

 

2.4Студенттерге арналған білім беру бағдарламасының 

негіздемесі 
Білім беру бағдарламасы мақсатты білім беру үдерісі болып табылады және 

теориялық дайындық пен тәжірибеге бағдарланған сабақтардың үйлесімді үйлесуін 

қамтиды, бұл толыққанды, сапалы білім алуға, құқықтану саласындағы кәсіби 

құзыреттілікке жағдай жасайды және заң қызметінің әр түрлі салаларында жұмысқа 

орналасу мүмкіндіктерін кеңейтуге ықпал етеді: 

- Құқық қорғау органдары; 

- арнайы мемлекеттік органдар; 

- мемлекеттік билік пен басқарудың сот, атқарушы және өкілді органдары; 

- мемлекеттік және мемлекеттік емес кәсіпорындар; 

- мемлекеттік мекемелер; 

- құқық қорғаушы ұйымдар; 

- адвокаттық қызмет; 

- қаржы институттары; 

- сақтандыру және аудиторлық ұйымдар 

 

2.5Еңбек нарығының сұранысы 
Нарықтық экономиканың дамуымен әлеуметтік-еңбек, азаматтық-құқықтық 

қатынастарды реттеу қажеттілігі де күшейе түсті, онда белгілі бір жұмыс саласындағы 

жұмыскерлердің құқықтық сауаттылығы маңызды рөл атқарады, бұл сәйкесінше еңбек 

нарығында білікті заңгерлерге деген сұранысты тудырады. Аймақтың ерекшеліктерін 

ескере отырып, білім беру бағдарламасында қарастырылған жер қойнауын пайдалану 



және инвестициялау саласында мамандандырылған заңгерлерді даярлау мәселесі өзекті 

болып табылады. 

 

2.6 Кәсіби бағыт 
БББ бакалавры келесі кәсіби қызметке дайындалады:  

а) нормативті: 

 – нормативтік құқықтық актілерді дайындауға қатысу; 

б) құқық қорғау:  

- қызметтік міндеттер шеңберінде шешімдерді негіздеу және қабылдау, сондай-ақ 

құқықтық нормаларды жүзеге асыруға байланысты іс-әрекеттерді жасау; 

- құқықтық құжаттарды дайындау; 

в) құқық қорғау: 

- заңдылықты, заңдылық пен тәртіпті, адамның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету; 

- қоғамдық тәртіпті қорғау; 

- құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу, анықтау, ашу және тергеу; 

- меншіктің жеке, мемлекеттік және басқа нысандарын қорғау; 

г) адам құқықтары: 

- адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың тиімділігін арттыру; 

- заңнамаға қайшы келмейтін кәсіпкерлік және басқа қызметті қорғау және қолдау; 

- формирование и развитие высокого уровня правового сознания и правовой культуры; 

- защита прав человека и гражданина 

д) ұйымдастырушылық және басқарушылық: 

- Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен ұйымдарындағы 

ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет; 

г)сараптамалық кеңес беру: 

- заңгерлік кеңес; 

- құжаттарды құқықтық сараптау. 

 

2.7Кәсіби қызметтің объектілері 
ББ ерекшеліктерін ескере отырып, осы білім беру бағдарламасын меңгерген 

түлектер әртүрлі салалардағы білімдері мен дағдыларын жүзеге асыра алады:  

1. судья; 

2. прокурор; 

3. адвокат; 

4. адвокат - кеңесші; 

5. Нотариус, нотариустың көмекшісі 

6. Медиатор; 

7. ХҚК қызметкерлері; 

8. әділет органдарының қызметкерлері; 

9. Полиция қызметкерлері (анықтаушы, тергеуші, криминалист және т.б.) 

10. еңбек инспекторы; 

11. сот приставы; 

12. Соттағы өкіл 

13. әділет органдарының қызметкерлері; 

14. Корпоративті адвокат; 

15. Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметкер 

 

3. ББ ОҚЫТУДАН КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР 

 



Дескрипторлар студенттердің қабілеттерін сипаттайтын оқыту нәтижелерін 

көрсетеді: 

1) оқытылатын саладағы озық білімге негізделген оқытылатын саладағы білім мен 

түсінушілікті көрсету; 

2) білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, аргументтерді тұжырымдау және 

зерттелетін саланың проблемаларын шешу; 

3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыруға 

міндетті; 

4) оқытылатын саладағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 

теориялық және практикалық білімді қолдану; 

5) оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 

дағдылары; 

6) ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және оларды 

оқытылатын салада қолдану; 

7) зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың 

арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 

8) академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің маңызын түсіну. 

Бұл бағдарламаның түлектері мыналарды көрсете алады: 

- Қазақстан Республикасының "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының мәнін оның аса 

маңызды үш құрамдас бөлігі (этноформаттаушы, азаматтық, жалпыұлттық) мәнмәтінінде 

білу, мәдениеттің жоғары деңгейін меңгеру, Тарихи, сондай-ақ әлеуметтік-гуманитарлық 

тақырыптар бойынша пікірталастар кезінде өз ұстанымын түсіндіру, сендіру қабілеті, 

тиімді коммуникациялар құра білу, Қазақстан мәдениетінің базистік құндылықтарын және 

мәдениетінің өркениеттегі орнын білу, моральдық сана құндылықтарын іске асыру және 

күнделікті практикада адамгершілік, адамгершілік және құқықтық мәдениет деңгейін 

арттыру бойынша жұмыс істей білу, сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың рухани-

адамгершілік тетіктерін іске қосу; 

-ҚР Білім беру жүйесінің нормативтік-құқықтық базасын меңгеру, нотариат 

қызметі арқылы құқықтық қорғауды пайдалану; 

- Кедендік төлемдерді есептеу және олардың дұрыс есептелуін, толық және 

уақтылы төленуін бақылау дағдыларын меңгеру; 

- Нормативтік және техникалық құжаттаманы қолдана білу, мемлекеттік шекара 

арқылы өткізілетін тауарларға бағалау жүргізу; 

- Кедендік бақылау аймақтарындағы жедел жағдайға көзбен шолып бақылау 

жүргізу, стратегиялық маңызды шикізат тауарларының жекелеген түрлерінің көлеміне 

диагностикалық бақылау жүргізу, аудио-бейнеөнім тасымалдағыштарын бақылау; 

- Құқықтық процестерді мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, биліктің 

заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарының бірыңғай мемлекеттік биліктегі рөлін 

меңгеру және түсіну; 

- Кеден ісінде ақпараттық жүйелерді, ақпараттық технологияларды, ақпаратты 

қорғаудың бағдарламалық-техникалық құралдарын қолдану; 

-Жаратылыстану және техникалық ғылымдардың қазіргі заманғы жетістіктерін, 

техникалық-криминалистикалық құралдарды пайдалана отырып, кеден органдарында 

анықтауды жүзеге асыру бойынша қылмыстық-процестік және криминалистикалық іс - 

қимылдар жасауға, кедендік шекара арқылы тасымалданатын тауарларға, тамақ 

өнімдеріне және басқа да жүктерге сараптама тағайындауға;; 

- Кеден органдарының шоттарында кедендік төлемдердің, аванстық төлемдердің 

және ақшалай кепілдің есебін жүргізу; 

-Құқық қорғау органдарының қызметі саласында (жедел-іздестіру қызметі, анықтау 

және тергеу, әкімшілік және Атқарушылық іс жүргізу шеңберінде) теориялық білімді 

қолдану); 



- Әкімшілік құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды анықтау және жолын кесу; 

- Экономикалық білім негіздерін меңгеру, менеджмент, маркетинг, кәсіпкерлік 

туралы түсінікке ие болу, экономиканы мемлекеттік реттеу әдістерімен мақсаттарды 

түсіну. 
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PEU 

1204Профессиональная 

этика юриста/Заңгердің 

кәсіби этикасы/Professional 

ethics of a lawyer 

БП,ЖООК 

 

Тест 

3 
 

Барлығы 15   

1 курс 3 квартал  

MSN1 

Mod 1.1. Әлеуметтік-

ғылымдар модуль 

Fil 

1301Философия/Философи

я/Philosophy 

ЖБП(МК) 

 

 

Тест 5   

OKSM3 

Mod 1.3 Қазіргі әлемде 

коммуникация негіздері 

 

 

 

IKT 1302Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке)/Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар (ағылш. 

тілінде)/Information and 

communication technologies 

(in English) language) 

ЖБП(МК) 

 

 

 

 

 

 

Тест 5 

  

OKSM3 

Mod 1.3 Қазіргі әлемде 

коммуникация негіздері 

Iya 1303Иностранный 

язык/Шет тілі/Foreign 

language 

ЖБП(МК) 

 

 

Тест 3 

  

MFKS4 

Дене шынықтыру және спорт 

модулі 

FK 1304 Физическая 

культура/Дене 

шынықтыру/Physical 

Culture 

ЖБП(МК) 

 

 

Диф.зачет 

 

2 

 

Барлығы 15   

1 курс 4 квартал 

MSPZ2 

Mod 1.2 Әлеуметтік және 

саясаттық білім модулі 

PS 1401Политология и 

социология/Саясаттану 

және әлеуметтану /Political 

science and sociology 

ЖБП(МК) 

 

 

Баяндама 

қорғау 
3   

MSPZ2 

Mod 1.2 Әлеуметтік және 

саясаттық білім модулі 

Kult 1402 

Культурология/Мәдиенетт

ану/Culturology 

ЖБП(МК) 

 

 

Баяндама 

қорғау 
2  

OKSM3 

Mod 1.3 Қазіргі әлемде 

коммуникация негіздері 

Iya 1403Иностранный 

язык/Шет тілі/Foreign 

language 

ЖБП(МК) 

 

 

Тест 3 

  

MFKS4 

Mod 1.4 Дене шынықтыру 

және спорт модулі 
FK1404Дене шынықтыру ЖБП(МК) 

 

Диф. Зачет 2 
 

BMS5 

БП  2. Мамандықтың базалық 

модулі 112 кредит 

YuDGY 1405 

Юридическоеделопроизво

дствонагосударственномяз

ыке/Мемлекеттіктілдеісқағ

БП(ТК) 

 

 

Тест 
4  



аздарынжүргізу 

/Legalrecordsmanagementint

hestatelanguage 

VS 1405 Введение в 

специальность/Мамандыққ

а кіріспе/Introduction to the 

specialty 

BMS5 

БД  2. Мамандықтың базалық 

модулі 112 кредит 

UOP 1406Учебно 

ознакомительная 

практика/Оқу-танысу 

практикасы/Educational 

and introductory practice 

БП, 

ЖООК 

 

 

Есеп 1 

  

Барлығы 15   

2 курс 1 квартал 

 

MSPZ2 

Mod 1.2 Әлеуметтік және 

саясаттық білім модулі 

Psy 2101 

Психология/Психологи

я/Psychology 

ЖБП(МК) 

 

 

Портфолио 
3 

 

OKSM3 

Mod 1.3 Қазіргі әлемде 

коммуникация негіздері 

Iya 2102 Иностранный 

язык/Шет тілі/Foreign 

language 

ЖБП(МК) 

 

Тест 2 

 

BMS5 

БД  2. Мамандықтың базалық 

модулі 112 кредит 

KPRK 2103 

Конституционное 

право Республики 

Казахстан/Қазақстан 

Республикасының 

Конституциялық 

құқығы/Constitutional 

law of the Republic of 

Kazakhstan 

БП, ТК 

 

 

 

 

Тест 5 

 

BMS5 

БД  2. Мамандықтың базалық 

модулі 112 кредит 

APRK 2104 

Административное 

право Республики 

Казахстан/Қазақстан 

Республикасының 

Әкімшілік 

құқығы/Administrative 

law of the Republic of 

Kazakhstan 

 

 

 

 

БП, ЖООК 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

5 

 

Барлығы 
  

15 

  

2 курс 2 квартал 

OKSM3 

Mod 1.3 Қазіргі әлемде 

коммуникация негіздері 

Iya 2201 Иностранный 

язык/Шет тілі/Foreign 

language 

 

ЖБП(МК) 

 

 

 

БП, ЖООК 

 

Тест 

 

 

 

Тест 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

BMS5 

БД  2. Мамандықтың базалық 

модулі 112 кредит 

 

TPRK 2202Трудовое 

право РК/ҚР Еңбек 

құқығы/Labor law of the 

Republic of Kazakhstan 

 

GUP7 

Mod 2.3. Азаматтық және 

қылмыстық құқық 

GPRK(Ob Ch) 

2203Гражданское 

право Республики 

Казахстан (Общая 

часть)/Қазақстан 

Республикасының 

азаматтық құқығы 

(жалпы бөлім)/Civil law 

of the Republic of 

Kazakhstan (General 

БП(ЖООК) 

  

 

  

 

 

Тест 
5 

 



part) 

PMVOTD 

Mod 2.7. Кеден ісі 

саласындағы кәсіпкерлік және 

менеджмент 

NN 2204 Налоги и 

налогообложение/Салы

қтар және салық салу 

/Taxesandtaxation 

TM 2204 Тайм 

менеджмент/Тайм 

менеджмент/Time-

management 

HRM 2204 HR 

менеджмент/HR 

менеджмент/hr-

management 

BP 2204 Бизнес 

планирование/Бизнесті 

жоспарлау/Businessplan

ning 

PP 2204 

Предпринимательское 

право/Кәсіпкерлік 

құқық/Business law 

 

БП, ТК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

5 

 

Барлығы 15   

2 курс 3 квартал 

 

GUP7 

Mod 2.3. Азаматтық және 

қылмыстық құқық 

GPRK(OsCh) 2301 

Гражданское право 

Республики Казахстан  

(Особенная 

часть)/Қазақстан 

Республикасының 

азаматтық құқығы  

(Ерекше бөлім)/Civil 

law of the Republic of 

Kazakhstan (Special 

part) 

 

 

 

 

 

БП(ЖООК) 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

5 

  

 

 

GUP7 

Mod 2.3. Азаматтық және 

қылмыстық құқық 

UPRK(ObCh) 2302 

Уголовное право 

Республики Казахстан 

(Общая 

часть)/Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы 

(Жалпы бөлім) 

/Criminal law of the 

Republic of Kazakhstan 

(General part) \ 

UPRK(OsCh) 

2302Уголовное право 

Республики Казахстан 

(Особенная 

часть)/Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы 

(Ерекше 

бөлім)/Criminal law of 

the Republic of 

Kazakhstan (Special 

part) 

БП, ТК Тест 5   



 

 

KP8 

Mod 2.4 Қылмыстарды жіктеу 

PKEP 2303Проблемы 

квалификации 

экономических 

преступлений/Экономи

калық қылмыстарды 

саралау 

мәселелері/Problems of 

qualification of 

economic crimes \  

OKP 2303Основы 

квалификации 

преступлений/Қылмыст

арды саралау 

негіздері/Basics of 

crime qualification 

БП, ТК Жазбаша 5 

  

Барлығы 15   

2 курс 4 квартал 

 

 

GUP7 

Mod 2.3. Азаматтық және 

қылмыстық құқық 

UPRK(ObCh) 2401 

Уголовное право 

Республики Казахстан 

(Общая 

часть)/Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы 

(Жалпы бөлім) 

/Criminal law of the 

Republic of Kazakhstan 

(General part) \ 

UPRK(OsCh) 2401 

Уголовное право 

Республики Казахстан 

(Особенная 

часть)/Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы 

(Ерекше 

бөлім)/Criminal law of 

the Republic of 

Kazakhstan (Special 

part) 

БП, ТК Тест 5 

  

 

KP8 

Mod 2.4 Қылмыстарды жіктеу 

PP 

2402Производственная 

практика/Өндірістік 

тәжірибе/Manufacturing 

practice 

БП, ТК Есеп 5 

  

 

MTPD9 

Mod 2.4 Теоретикалық-

құқықтық пәндер модулі 

IPPU 2403История 

правовых 

политических 

учений/Құқықтық 

саяси ілімдердің 

тарихы/The history of 

political legal doctrines 

 

 

БП, ЖООК 

 

 

Тест 

 

 

5 

  

Барлығы 15   

    

 

  

 

 

 



3 курс 1 квартал 

SITTOOTD6 

Mod 2.2 Қазіргі IT-технология  

STEM - кеден ісі саласындағы 

білім 

RT  

3101Робототехника/Робото

техника/Robotics \  

ING 

3101Инжиниринг/Инжини

ринг/Engineering \  

3DMD 31013D 

моделировние/3D 

үлгілеу/3D-modeling \ 

ITK 3101 IT-

консальтинг/IT-

консальтинг/IT-consulting \  

IT 3101 Интернет 

технологии/Интернет 

технология/Internet 

technology \  

SKT 3101 Современные 

компьютерные 

технологии/Қазіргі 

компьютерлік 

технологиялар /Modern 

computer technology \ 

ITU 3101IT управление/IT 

басқару/IT management\ 

SITP 3101 Современные 

IT-программы/Қазіргі IT-

бағдарламалар/Modern IT 

programs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БП, ТК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

  

MTPD9 

Mod 2.4 Теоретикалық-

құқықтық пәндер модулі 

IGP3102История 

государства и 

права/Мемлекет және 

құқық тарихы/History of 

state and law БП, ЖООК 

 

 

Тест 5   

  

MPPD11 

Mod 2.6 Процестік-құқықтық 

пәндер модулі 

Adv 3103 

Адвoкатура/Адвoкатура/ad

vocacy  

PrN 3103Прокурорский 

надзор/Прокурорлық 

қадағалау/Prosecutorial 

supervision 

БП, ТК 

 

 

 

 

Жазбаша 5 

  

Барлығы 15   

3 курс 2 квартал 

 

MPZ10 

Mod 2.5 Құқықтық қорғау 

модулі 

SS 3201Судебная 

система/Сот 

жүйесі/Judicial system 

OIU 3201Ораторское 

искусство 

юриста/Заңгердің 

шешендік өнері/The 

oratory of a lawyer 

EGS 3201Этика 

государственных 

служащих/Мемлекеттік 

қызметкерлер 

этикасы/Ethics of civil 

servants 

БП, ТК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 

5 

  



KM 3201Критическое 

мышление/Сыни 

ойлау/Critical thinking 

 

 

MPPD11 

Mod 2.6 Процестік-құқықтық 

пәндер модулі 

OIP 3202Уголовное 

исполнительское 

право/Қылмыстық-атқару 

құқығы/Criminal Executive 

law \ UIS 3202Уголовно 

исполнительская 

система/Қылмыстық-

атқару жүйесі/Penal 

enforcement system / OPS 

3202Основы правовой 

статистики/Құқықтық 

статистика 

негіздері/Fundamentals of 

legal statistics 

 

 

 

БП, ТК 

 

 

 

Жазбаша 

 

 

 

5 

  

MPPD11 

Mod 2.6 Процестік-құқықтық 

пәндер модулі 

Krm 

3203Криминология/Крими

нология/Criminology  

TPIUNZS3203 Теория и 

практика исполнения 

уголовных наказаний в 

зарубежных странах/Шет 

елдерде қылмыстық 

жазаларды орындаудың 

теориясы мен 

практикасы/Theory and 

practice of execution of 

criminal penalties in foreign 

countries 

БП, ТК 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 
5 

 

Барлығы 15   

3 курс 3 квартал  

MTPD9 

Mod 2.4 Теоретикалық-

құқықтық пәндер модулі 

RP 3301Римское 

право/Рим құқығы/Roman 

law \  

MP 3301Мусульманское 

право/Мұсылман 

құқығы/Muslim law 

БП, ТК 

 

 

 

Эссе 
5   

 

MSYuD13 

Mod 2.8 Арнайы заңдық 

пәндер модулі 

 

TD 3302Теория 

доказательств/Дәлелдемел

ер теориясы/Proof theory \ 

TUN3302Теория 

уголовных 

наказаний/Қылмыстық 

жаза теориясы/Theory of 

criminal penalties \  

Usp 3302Уголовное 

судопроизводство/Қылмыс

тық сот ісін 

жүргізу/Criminal 

proceedings \  

БП, ТК 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 
5 

  

DO18 

5. Қосымша білім 

PUIAYa 3303Программы 

уровневого изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance, 

Proficiency)/Ағылшын 

тілін деңгейлеп оқыту 

бағдарламалары  

MINOR 

 

 

 

 

Тест 
5 

  



Барлығы 15   

3 курс 4 квартал 

MSYuD13 

Mod 2.8 Арнайы заңдық 

пәндер модулі 

PP 3401Производственная 

практика/Өндірістік 

тәжірибе/Manufacturing 

practice 

БП, 

ЖООК 

 

 

Есеп 
5   

MPZ14 

Mod 3.1 Құқықтық қорғау 

модулі 

PORK 3402Органы 

внутренних дел/Ішкі істер 

органдары/The bodies of 

internal Affairs \  

POZS 

3402Правоохранительные 

органы зарубежных 

стран/Шет елдердің құқық 

қорғау органдары/Law 

enforcement agencies of 

foreign countries 

КП(ТК) 

 

 

 

 

 

Баяндама 

қорғау 

5 

  

 

DO18 

5. Қосымша білім 

PUIAYa 3403Программы 

уровневого изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance, 

Proficiency)/Ағылшын 

тілін деңгейлеп оқыту 

бағдарламалары 

MINOR 

 

 

 

 

Тест 
5 

 

Барлығы 15   

4 курс 1 квартал 

MSYuD13 

Mod 2.8 Арнайы заңдық 

пәндер модулі 

Sed 4101 Судебная 

медицина/Сот 

медицинасы/Forensic 

medicine  

Ups 4101Юридическая 

психиатрия/Заң 

психиатриясы/Legal 

psychiatry 

БП, ТК 

 

 

 

 

Ауызша 

экзамен 

3 

  

MRDK15 

Mod 3.2 Іскерлік 

құзыреттілікті дамыту модулі 

GSU 4102Государственная 

служба и 

управление/Мемлекеттік 

қызмет және басқару 

/Public service and 

administration \  

MGS4102Медиация в 

правовой 

системе/Құқықтық 

жүйедегі 

медиация/Mediation in the 

legal system КП(ТК) 

 

 

 

 

 

 

Тест 
5 

  

MRDK15 

Mod 3.2 Іскерлік 

құзыреттілікті дамыту модулі 

TSTDP 4103 Организация 

государственной 

службы/Мемлекеттік 

қызметті 

ұйымдастыру/Public 

service organization \  

GMU 4103 

Государственное и 

местное 

управление/Мемлекеттік 

және жергілікті 

КП(ТК) Тест 5   



басқару/State and local 

government 

 

DO18 

5. Қосымша білім 

PUPRAYa 4104Практика 

устной и письменной речи 

английского 

языка/Ағылшын тілінде 

ауызша және жазбаша 

сөйлеу практикасы/Practice 

speaking and writing the 

English language 

MINOR 

 

 

 

Жазбаша 

5 

  

Барлығы 18   

4 курс 2 квартал 

PDTO16 

4.1 Кеден органдарының 

құқық қорғау қызметі 

OPRD 4201Оперативно-

розыскная 

деятельность/Жедел-

іздестіру 

қызметі/Operational and 

investigative activities \ PSE 

4201Преступления в сфере 

экономики/Экономика 

саласындағы 

қылмыстар/Crimes in the 

sphere of economy \  

KP 4201 Коррупционные 

преступления/Сыбайлас 

жемқорлық 

қылмыс/CorruptioncrimeKr

i4201Криминалистика/Кри

миналистика/Criminalistics

\  

PS4201Правовая 

статистика/Құқықтық 

статистика/Legal statistics 

   КП(ТК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баяндама 

қорғау 

8 

  

PDTO16 

4.1 Кеден органдарының 

құқық қорғау қызметі 

EP 4202Экономичекские 

преступления/Экономикал

ық 

қылмыстар/Economiccrime 

КП(ЖОО

К) 

 

Тест 
5   

MTD 17 

4.2 Халықаралық кеден 

қызметі 

IGPZS 4203 История 

гоударства и права 

зарубежных стран/Шет 

елдердің мемлекет және 

құқық 

тарихы/Historyofstateandla

wofforeigncountries 

MPP 4203Международное 

публичное 

право/Халықаралық жария 

құқық/International public 

law 

MChP 4203 

Международное частное 

право/Халықаралық жеке 

құқық/Internationalprivatela

w 

КП(ТК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 8 
 

MTD 17 

4.2 Халықаралық кеден 

қызметі 

MP 

4204Международноеправо

/Халықаралыққұқық/Intern

ational law 

 

КП(ЖОО

К) 

 

Тест 

5  



DO18 

5. Қосымша білім 

MSYAK 

4205Международные 

стандартизированные 

языковые 

курсы/Халықаралық 

стандартталған Тілдік 

курстар/International 

standardized language 

courses 

MINOR 

 

 

Тест 

5 
 

Барлығы 31   

4 курс 3 квартал  

GP19  

Мемлекеттік тәжірибе 

PP 

4301Предпроизводственна

я практика/Өндіріс 

алдындағы тәжірибе/Pre-

production practice 

КП 

ЖООК 

 

 

Есеп 12   

Барлығы 12   

4 курс 4 квартал 

GE20  

Мемлекеттік емтихандар 

NZDR4401Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или подготовка и 

сдача комплексного 

экзамена /Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу 

және қорғау немесе 

кешенді емтиханды 

дайындау және 

тапсыру/Writing and 

defending a thesis (project) 

or preparing and passing a 

comprehensive exam 

КП 

ЖООК 

 

 

 

 

 

 

Есеп 12   

Барлығы 12   

 

 

 

 

 

ОҚУ МОДУЛЬДЕРІНІҢ КАРТАСЫ 

 

 А:    ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модульдің коды MSN1 

2 Модульдің атауы Әлеуметтік-ғылымдар модуль 

1. SIK 1201Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы 

2. Fil 1301 Философия 

 

3 Модульді жасақтаушылар Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

4 Модульді игеру ұзақтығы 

Семестр және оқу жылы 

1 квартал 

5 Оқыту және бағалау тілі орысша, қазақша 

6 Академиялық кредиттер 

саны 

10 

7 Модуль пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (дүниежүзі тарихы, 

Қазақстан тарихы, жаратылыстану) 



В. Оқыту және білім беру туралы толық ақпарат 

8 Модуль сипаттамасы 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы" жобасының қазақстандық бірегейлікті, халықтың өзін-өзі 

тануын нығайтудағы, жаңа мыңжылдықтағы зияткерлік серпіліс қажеттілігімен байланысты 

міндеттерді іске асырудағы оның орасан зор рөлімен шартталған. Қазақстандық қоғамның алға 

қойған мақсаттарын табысты іске асыру үшін рухани және идеялық өзегі болуға тиіс, бұған 

қоғамдық сананы жаңғырту тетіктерін ашатын және рухани мәдени дәстүрлердің 

сабақтастығына негізделген "Рухани жаңғыру" бағдарламасы ықпал етеді. 

9 Модульдің мақсаты 

Ц 1 Қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білім беру; 

студенттердің назарын мемлекеттіліктің қалыптасуы мен даму проблемаларына және 

тарихи-мәдени процестерге бағыттау. 

Ц2 Студенттерде философия туралы әлемді танудың ерекше формасы ретінде, оның негізгі 

бөлімдері, проблемалары және болашақ кәсіби қызмет контекстінде оларды зерттеу 

әдістері туралы тұтас түсінік қалыптастыру. 

10 Оқу нәтижелері  

Код Оқу нәтижелерінің сипаттамасы Мақс

ат 

коды 
КК1 Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы оқиғаларының себептері мен салдарларын 

Тарихи сипаттау және талдау тәсілдерін меңгеруге, патриотизм мен азаматтық 

ұстанымды қалыптастыру үшін тарихи дамудың негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын 

талдауға, тәуелсіз қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуының негізгі кезеңдерін 

білуін көрсетуге, тарихи өткенді талдау және дәлелді ақпарат негізінде қазіргі заманғы 

проблемалардың ықтимал шешімдерін ұсынуға қабілетті. 

Ц1 

КК2 Философияның тарихи дамуы контексінде онтология мен метафизиканың 

негізгі мазмұнын сипаттай алады, қазіргі жаһандық қоғамның өзекті 

проблемаларына қатысты өзінің адамгершілік ұстанымын тұжырымдай және 

сауатты дәлелдей алады, Кәсіби саладағы проблемалардың философиялық 

мазмұнын анықтауға өзекті зерттеу жүргізе алады және талқылау нәтижелерін 

ұсына алады. 

Ц2 

11 Оқыту нәтижелері 

Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинар (Практикалық) - оқытудың инновациялық 

технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа 

жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (БӨЖ), оның ішінде 

оқытушының басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

Модульді іске асыру процесінде пайдаланылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған 

оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

12 Бағалау әдістері 

Оқу процесінің мазмұны: дәріс сабақтарын, семинарлық (практикалық) сабақтарды, білім 

алушылардың өзіндік жұмысын (БӨЖ), білім алушының оқытушының басшылығымен 

бірлескен жұмысын (БОӨЖ), сондай-ақ бақылау түрлерін: ағымдағы, межелік, қорытынды 



сабақтарды қамтиды. 

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және РК2) мыналарды ескереді: 

1. Аудиториядағы жұмыс белсенділігі, яғни кейс-стади түрінде өткізілетін сабақтарда, рөлдік 

ойындар, ми шабуылы, диспуттар, дөңгелек үстелдер; 

2. Жазбаша жұмыстардың уақтылы орындалуы; 

3. Бақылау жұмыстары, сауалнамалар, баяндамалар, эсселер, шағын тесттер, ғылыми-зерттеу 

жұмыстары; 

3. Топтық жоба, презентация; 

Қорытынды бақылау-пән бойынша емтихан тапсыру, ол кешенді тестілеу, эссе немесе билеттер 

бойынша ауызша жауап түрінде өтуі мүмкін. 
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A: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1. Модульдің коды MSPZ2 

2. Модульдің атауы Әлеуметтік және саясаттық білім модулі 

1) PS 1401 Саясаттану және әлеуметтану  

2) Kult 1402 Мәдениеттану  

3) Psy 2101 Психология  

4) Pe 1101 Дінтану 

VS 1101 Мәңгілік ел  

     OAK 1101 Жемқорлыққа қарсы мәдиенет 

негіздері 

3. Модульді жасақтағандар Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

4. Модульді игеру ұзақтығы 1,4 квартал 

5. Оқыту және бағалау тілі Қазақша, орысша 

6. Академиялық кредиттер саны 13 

7. Модульдің пререквизиты Орта білім беру бағдарламасы (Дүниежүзі тарихы, 

Қазақстан тарихы, география) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

8 Модульдің сипаттамасы 

Бұл модуль төрт ғылыми пәнді – Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, психологияны 

зерттейді, олардың әрқайсысының өзіндік пәні, терминологиясы және зерттеу әдістері бар. Аталған 



ғылыми пәндер арасындағы өзара іс-қимыл ақпараттық толықтыру; интегративтілік; осы пәндердің 

зерттеу тәсілдерінің әдіснамалық тұтастығы; нәтижеге бағдарланған оқыту әдіснамасының 

ортақтығы; қалыптасқан қабілеттер ретінде оқыту нәтижелерінің типологиясын бірыңғай жүйелі 

ұсыну қағидаттары негізінде жүзеге асырылады. 

Бұл модуль студенттерге адам қоғамының өмірінің ерекше бөлігі ретінде саясаттың, мемлекеттің, 

саяси және әлеуметтік мәдениеттің қызмет етуі мен тарихи дамуы саласындағы білімдерін, сондай-

ақ адам психологиясы, танымдық процестер психологиясы, тұлғаның дамуының әртүрлі 

кезеңдеріндегі физикалық және психикалық дамуы туралы білімдерін кеңейтуге көмектеседі. 

9 Модульдің мақсаты 

М1 "Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы жаңғырту" мемлекеттік бағдарламасында 

айқындалған қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу контекстінде білім 

алушылардың әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыру». 

Социологиялық және сыни ойлауды қалыптастыру, сондай-ақ қазіргі қоғамдарды, олардың 

әлеуметтік құрылымдарын, жүйелері мен институттарын талдау. 

Саясаттың қалыптасуы мен жұмыс істеу заңдылықтарын зерттеу, студенттерді елдің саяси 

өміріне қатысуға дайындау, белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастыру. 

Әлемдік мәдениет контекстінде отандық мәдениеттің даму ерекшеліктерін түсінуді 

қалыптастыру және өз бетінше кәсіби қызметте қазақ халқының мәдени мұрасын сақтау 

стратегиясын жүргізе білу. 

М2 Мамандардың жаңа буынын, ұлттық сана-сезімді, ұлттық рухты, патриотизм рухын, 

тарихи сана мен әлеуметтік жадты, кәсібилік пен бәсекеге қабілеттілік рухын дамытудың 

жоғары деңгейі бар қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін тәрбиелеу. 

10 Оқытудың нәтижесі  

Код Оқыту нәтижесінің сипаттамасы Мақса

т коды 

КК1 -Модульдің (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология) оқу пәндерін 

қалыптастыратын ғылымның барлық салаларындағы пәндік білімді (ұғымдарды, 

идеяларды, теорияларды), қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын 

әлеуметтік-саяси модуль пәндерін базалық білу жүйелеріндегі интеграциялық 

процестердің өнімі ретінде,оқытылатын пәндердің ғылыми салаларының 

теориялары мен идеяларының мазмұны негізінде әлеуметтік коммуникацияның 

әртүрлі салаларындағы жағдайлардың табиғатын түсіндіру және түсіндіру, белгілі 

бір оқу пәні контекстінде және модуль пәндерінің өзара іс-қимыл рәсімдерінде 

зерттеудің ғылыми әдістері мен тәсілдерін пайдалануды алгоритммен ұсыну, 

әлеуметтік-гуманитарлық типтегі белгілі бір ғылым тұрғысынан қоғамдағы 

қатынастардың нақты жағдайын бағалау, ықтимал тәуекелдерді ескере отырып, 

оның даму перспективаларын жобалау; 

- Әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың қазақстандық 

қоғамды жаңғыртудағы рөлінің мәнмәтініндегі ерекшеліктерін, қазақстандық 

қоғамның құндылықтар жүйесіне, қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық және 

этикалық нормаларына арақатынасы тұрғысынан коммуникацияның әртүрлі 

салаларындағы әр түрлі жағдайларды талдау; 

М1 

КК2 Қазақстан Республикасының "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының мәнін оның аса 

маңызды үш құрамдас бөлігі(этноформаттаушы, азаматтық, жалпыұлттық) 

мәнмәтінінде білу). 

М2 

11 Оқыту және білім беру әдістері 

Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинар (Практикалық) - оқытудың инновациялық 

технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа 



жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (БӨЖ), оның ішінде оқытушының 

басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

Модульді іске асыру процесінде пайдаланылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған 

оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

12 Бағалау әдісі 

Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін бағалаудың екі түрі 

жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Саясаттану мен әлеуметтанудың мазмұны 1 семестрде, ал мәдениеттану мен психология 2 

семестрде оқытылады. 

Бақылау түрлері: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық бақылауға арналған 

бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер қорытынды бақылау-

емтиханды ауызша тапсырады. 

13 Әдебиеттер тізімі 

Основная и дополнительная литература приводятся в силлабусах дисциплин, составляющих 

модуль. 

Основополагающая литература: 

1. Назарбаев Н.А. «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». 

Послание Главы государства Н.Назарбаеванароду Казахстана. 

2. Назарбаев Н.А. «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». 

Послание Главы государства Н.Назарбаева народуКазахстана. 

3. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».-Астана, 2017 

4. Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. «Социология: Уч.пособие». – Алматы: 

Эверо,2016. – 584с. 

5. Әбдірайымова Г.С. «Жастарсоциологиясы»: оқуқұралы. 2-басылым. – Алматы: 

«Қазақуниверситеті», 2012. – 224с. 

6. Дж. Ритцер, Дж. Степницки. «Әлеуметтанутеориясы». – Алматы: «Ұлттықаудармабюросы» 

қоғамдыққоры, 2018. – 856 с. 

7. «Аль-Фараби социально-этические трактаты». – Алма-Ата, 1972. 

8. Баласагуни Ю. «Благодатное знание / пер. С.Н. Иванова». – М., 1983. 

9. Бейсенова Г.А. «Проблемы глобализации и идентичности» – А., Print, 2009. 

10. Бейсенова Г.А. «Проблемы образовательного знания в диспозитиве культуры». – Алматы: 

Искандер, 2005. 

11. Аронсон Э. «Көпкеұмтылғанжалғыз» = TheSocialAnimal: әлеуметтікпсихологияғакіріспе: / Э. 

Аронсон ; ауд. Д. Д. Дүйсенбеков.- Астана: "Ұлттықаудармабюросы" қоғамдыққоры, 2018. – 407 с. 

- (Руханижаңғыру). 

 



 

А:    ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модульдің коды OKSM3 

2 Модульдің атауы 

 

Қазіргі әлемде коммуникация негіздері 

1) IKT 1302  Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылш. тілінде) 

2) K(R) Ya1102/1202 Қазақ (орыс) тілі 

3) Iya1303/1402/2101/2201Шет тілі 

3 Модульді жасақтағандар 

 

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

4 Модульді игеру ұзақтығы 

Семестр и учебный год 

1,2,3,4квартала 

5 Оқыту және бағалау тілі Қазақша, орысша, ағылшынша 

6 Академиялық кредиттер саны 25 кредит 

 

7 Модульдің пререквизиты Орта білім беру бағдарламасы (орыс, қазақ және 

ағылшын тілдері) 

В. ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

8 Модульдің сипаттамасы 

 Жалпы білім беру циклінің міндетті пәндерінің бірі ретінде "Шет тілі" жалпы білім беру 

пәні бойынша білім алушыларды даярлауды қамтамасыз етуге арналған. 

"Қазақ тілі" рухани жаңғырудың жалпыұлттық идеясы аясында тіл үйренудің жаңа 

форматына және студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыруға 

бағытталған. 

"Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" жалпы білім беру пәнінің жаңартылған 

мазмұнын зерделеу, цифрлық жаһандану дәуіріндегі қазіргі заманғы ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың рөлі мен маңызын сыни түсіну қабілетін 

қалыптастыру, жаңа "цифрлық" ойлауды қалыптастыру, әртүрлі қызмет түрлерінде 

заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану білімі мен 

дағдыларын игеру. 

9. Модульдің мақсаты 

М1  Процестерді сыни бағалау және талдау қабілетін, ақпаратты іздеу, сақтау және өңдеу 

әдістерін, сандық технологиялар арқылы ақпаратты жинау және беру тәсілдерін 

қалыптастыру. 

М2 Тілді қолданудың барлық деңгейлерінің коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастыру 

арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қазақ (орыс) 

тілін сапалы меңгеруді қамтамасыз ету. 

М3 Процестерді сыни бағалау және талдау қабілетін, ақпаратты іздеу, сақтау және өңдеу 

әдістерін, сандық технологиялар арқылы ақпаратты жинау және беру тәсілдерін 

қалыптастыру. 

10 Оқытудың нәтижесі 

Код Оқытудың нәтижесінің сипаттамасы Мақса

т 

коды 

КК9 

 

 

 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мақсатын, мазмұнын және даму 

үрдістерін түсіндіру,нақты міндеттерді шешу үшін неғұрлым қолайлы 

технологияны таңдауды негіздеу, ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу 

әдістері,ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдері, 

компьютерлік жүйелер мен желілердің архитектурасын сипаттау, негізгі 

компоненттердің мақсаты мен функциялары, деректерді жинау, беру, өңдеу және 

М1 



сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілердің бағдарламалық және 

аппараттық қамтылымын қолдану, ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын 

таңдауды талдау және негіздеу. 

КК10 Лексиканы, білімнің грамматикалық жүйесі мен мақсаттардың прагматикалық 

мазмұнын толық түсіну негізінде тілдік және сөйлеу құралдарын дұрыс таңдау 

және пайдалану,мәтіннің нақты мазмұнын жеткізу, қорытынды жасай білу, бүкіл 

мәтіннің және оның жекелеген құрылымдық бөліктерінің қорытынды бөлігін 

сипаттау, мәтіндік ақпаратты түсіндіру, әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, 

қоғамдық-саяси, оқу-кәсіби мәтіндердің стильдік және жанрлық ерекшеліктерін 

ашу, қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты сұрата және хабарлай білу,, 

ауызша қарым - қатынасқа қатысушылардың әрекеттерін бағалау, таныс немесе 

бейтаныс сұхбаттасушыға әсер ету үшін ақпаратты пайдалану; 

М2 

КК11 Серіктестің, осы деңгейдегі мәтін авторларының коммуникативті ниеттерін 

түсінудің тұжырымдамалық негіздерін жүйелейді, коммуникативті ниетке сәйкес 

келетін сөйлеу/қарым-қатынас формалары мен түрлерін логикалық құрылымы бар 

тиісті сөйлеу түрімен салыстырады және таңдайды, тиісті тілдік құралдарды дұрыс 

таңдау және тиісті қолдана отырып, өзінің коммуникативті ниеттерін барабар 

түрде көрсетеді. олардың зерттелетін тілдің әлеуметтік-мәдени нормаларына 

сәйкестігін ескере отырып, нақты фактілерді қолдану деңгейлерін, беделді пікірге 

сілтемелерді жіктейді.; сөйлеу мінез-құлқы коммуникативті және танымдық 

тұрғыдан негізделген, коммуникативті акт құрудың стратегиясы мен тактикасын 

біледі, сөйлеу тақырыбы мен грамматикалық дұрыстығы шеңберіндегі лексикалық 

жеткіліктілікке негізделген сөйлеуді дұрыс интонациялық түрде қалыптастырады. 

М3 

11 Оқыту және білім беру әдістері 

- репродуктивті; 

- түсіндірме-иллюстрациялық; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

- жобалар әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін жетілдіру және қайта құру). 

- оқытушы мен студенттер тарапынан рефлексивті оқуға негізделген студентке бағытталған оқыту; 

- интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, дискуссиялық дәріс, дәріс-конференция, дәріс-кеңес, "баспасөз-

конференция" дәрісі, "Сұрақтар-жауаптар-талқылау" дәрісі»); 

- - интерактивті семинар ("мәселені анықтау" семинары,"мәселені шешу" семинары, "мәселені 

шешуді қолдану" семинары»); 
12 Бағалау әдісі 

Бақылау түрлері. Әр семестр бойы ағымдағы және 2 аралық бақылау жүргізіледі. Семестр 

соңында-қорытынды бақылау. 

Бақылау әдістері. Бақылау әр түрлі формада жүзеге асырылуы мүмкін: ауызша сауалнама, 

лексикалық тақырып бойынша әңгіме, эссе, эссе, карточкалар бойынша жеке жұмыс, бақылау 

жұмысы, тестілеу, акт бойынша компьютерлік тестілеу, билеттер. 

АКТ бойынша білім алушылардың құзыреттілігін бағалау кейде келесі критерийлер бойынша 

жүзеге асырылады: жаңартылған бағдарламаны түсінуді, термологияны меңгеруді, алған 

білімдерін пайдалануды көрсету. 

13 Әдебиеттер тізімі 

Негізгі және қосымша әдебиеттер модульді құрайтын пәндердің силлабустарында келтірілген. 

1. Абдуова Б.С., Асанова Ұ.О. Қазақтілі: Орыстілдітоптарғаарналғаноқуқұралы.- Астана, 2017. -



282 б. 

2. Балабеков А.К., Бозбаева-Хунг А.Т., Досмамбетова Г.Қ., Салыхова Б.О., 

ХазимоваӘ.Ж..Қазақтілі: ортаданжоғарыдеңгейгеарналғаноқулық. Ұлттықтестілеуорталығы. – 

Астана: 2017 

3. Қазақтілі (тілүйренушілердің В1және В2 деңгейлерінеарналған): 

орыстілдітоптарғаарналғаноқуқұралы./ Қ.С. Құлманов, Б.С.Абдуова, т.б. - Астана: - 2015.- 298 б. 

4. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских отд. университетов (бакалавриат) –

Под редакцией Ахмедьярова К.К. Жаркынбековой Ш.К., Мухамадиева Х.С. – Алматы, 

Қазақуниверситеті, 2012. 

5. Ахмедьяров К.К. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских отделений 

университетов. Алматы, 2012 

6. Балуш Т.В. Русский язык. –М., 2018. 

7. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. Intermediate. CambridgeUniversityPress. – 2005.  

8. British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk 18.The Corpus of Contemporary American 

English (COCA): http://www.americancorpus.org 

9. The New Cambridge English Course. Michael Swan, CatherineWalter. Student’s book.Cambridge. 

2001. 

10. Shynybekov D.A., Uskenbayeva R.K., Serbin V.V., Duzbayev N.T., Moldagulova A.N., 

Duisebekova K.S., Satybaldiyeva R.Z., HasanovaG.I., Urmashev B.A. Information and communication 

technologies. Textbook: in 2 parts. Part 1, 1st ed. - Almaty: IITU, 2017. - 588 p., ISBN 978-601-7911-

03-4 (A textbook in English with the stamp of the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan) 

11. Urmashev B.A. Information and communication technology: Textbook / B.A. Urmashev. – Almaty, 

2016. - 410 p., ISBN 978-601-7940-02-7(A textbook in English with the stamp of the Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan) 

12. Lorenzo Cantoni (University of Lugano, Switzerland), James A. Danowski (University of Illinois at 

Chicago, IL, USA) Communication andTechnology, 576 p. 

13. Craig Van Slyke. Information Communication Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and 

Applications (6 Volumes). ISBN13:9781599049496, 2008, 4288 p. 

14. Светлана Тер-Минасова. Тілжәнемәдениетаралық коммуникация. Астана, 2018г. 

15. Виктория Фромкина. Тілбілімінекіріспесі. –Астана, 2018г. 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MFKS 4 

2 Модуль атауы Дене шынықтыру және спорт модулі 

FK 11103/1203/1304/1403Дене шынықтыру 

3 Модуль әзірлеушілер Сдобников  Ю.П 

4 Кафедра-модульдің иесі Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  Қатысуы % 

Әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4,1 квартал (1,2 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Қазақ, орыс 

8 Академиялық кредиттер саны 8 

9 Модульдің пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы дене 

шынықтыру 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ УЙРЕТУ  ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 



 Модуль білім берудің әлемдік стандарттарына сәйкес дене дайындығын 

қарастыратын "дене шынықтыру" жалпы білім беру пәнін оқуға бағытталған. 

Бағдарлама пәнді игеру деңгейіне қойылатын талаптар тұрғысынан бүкіл оқу 

барысында дене тәрбиесі процесінде оқытушы мен студенттің бірлескен 

ынтымақтастығын анықтайды. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  Студенттердің әлеуметтік-тұлғалық құзыреттілігін және кәсіби қызметке 

дайындалу үшін денсаулықты сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін дене 

шынықтыру құралдары мен әдістерін мақсатты пайдалану қабілетін 

қалыптастыру; болашақ еңбек қызметінде физикалық жүктемелердің, жүйке-

психикалық кернеулердің және қолайсыз факторлардың тұрақты ауысуына. 

12 Оқыту нәтижелері  

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КК9  жеке: өзін-өзі дамытуға және жеке өзін-өзі анықтауға дайындығы 

мен қабілеті; 

Еңбек және өмірлік жағдайларда кәсіби бейімделген дене 

шынықтыру дағдыларын өз бетінше пайдалануға дайын болу; 

М1  

КК10  Мета-пәндік: 

танымдық, спорттық, дене шынықтыру, сауықтыру және әлеуметтік 

практикада пәнаралық ұғымдар мен әмбебап оқу іс-әрекеттерін 

(реттеуші, танымдық, коммуникативтік) пайдалану қабілеті; 

дербес ақпараттық-танымдық іс-әрекетке дайындығы мен қабілеті. 

әр түрлі жарыстарға қатысу дағдыларын қалыптастыру 

қызметі. 

М1 

КК11 пәндік: 

салауатты өмір салтын, белсенді демалысты және бос уақытты 

ұйымдастыру үшін дене тәрбиесінің әртүрлі формалары мен түрлерін 

қолдана білу. 

М1 

13 Оқыту және үйрету әдістері  

1) 1) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

2) 2) оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 

3) 3) коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу 

дебаттары және басқа да белсенді формалар мен әдістер); 

4) 4) кейс әдісі (жағдайды талдау); 

5) 5)студенттер іскерлік, рөлдік, имитациялық және басқа ойындарға қатысатын 

ойын технологиялары. 

14 Бағалау әдістері 

Білім алушылардың құзыреттерін бағалау (түлектің қазіргі заманғы әлеуметтік-

тұлғалық және әлеуметтік-кәсіби құзыреттерін қалыптастыру мақсатында) мынадай 

өлшемдер бойынша жүзеге асырылады: жаңартылған бағдарламаны түсінуді көрсету, 

терминологияны меңгеру, Алған білімдерін пайдалану; дербес практикалық 

сабақтарды өткізу практикасына енгізу, пікірталас нысандары. 

Студентті сертификаттау стандарттарын орындауға жіберудің міндетті шарты: - оқу 

семестрлері мен курстары бойынша бағдарламаның теориялық бөлімінің талаптарын 

орындау; 

- ағзаның физикалық және функционалдық жай-күйінің қажетті деңгейін қамтамасыз 

ететін оқу сабақтарына қатысу жүйелілігі; 

- дене шынықтыру дайындығын тестілеуден өту; 

- кәсіби-дене дайындығында іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру. 

Ұзақ уақыт сабақтан босатылған студенттер және емдік дене шынықтыру топтарының 



студенттері Дене шынықтыру және спорт кафедрасында келесі нормативтік талаптар 

негізінде аттестаттаудан өтеді: 

- "дене шынықтыру" пәні бойынша міндетті дәрістер бойынша теориялық білім 

деңгейін бағалау»; 

- студенттің денсаулық жағдайын, дене жаттығуларын қолдануға қарсы көрсетілімдер 

мен қарсы көрсетілімдерді ескере отырып, дене шынықтыру бойынша қосымша 

тақырыпты өз бетінше игеруді бағалау; 

- сауықтыру және адаптивті дене тәрбиесі мәселелері бойынша кафедраның ғылыми-

зерттеу жұмысына студенттердің қатысуы. 

15 Әдебиет 
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/ В.А. Бароненко. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 336 c.  

2. Евсеев Ю.И. «Физическая культура»: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - Рн/Д: 

Феникс, 2012. - 444 c.  

3. Виленский М.Я. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента»: 

Учебное пособие / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 2013. - 240 c.  

4. Кобяков Ю.П. «Физическая культура. Основы здорового образа жизни»: 

Учебное пособие / Ю.П. Кобяков. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 252 c.  
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А:    ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модульдің коды BMS5 

2 Модульдің атауы 

 

Базовые модули специальности 112-кредита 

1) TGP 1104Мемлекет және құқық теориясы 

2) PEU 12064Заңгердің кәсіби этикасы 

3) YuDGY 1404Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу \ VS 1404 Мамандыққа кіріспе 

4) UOP 1405Оқу-танысу практикасы 

5) KPRK 2103Қазақстан Республикасының 

Конституциялық құқығы 

6) APRK 2204Қазақстан Республикасының 

Әкімшілік құқығы 

7) TPRK 2202ҚР Еңбек құқығы 

3 Модульді жасақтағандар 

 

Бизнес, басқару және құқық кафедрасы 

4 Модульді игеру ұзақтығы 

Семестр и учебный год 

1 квартал 

5 Оқыту және бағалау тілі Қазақша, орысша 

6 Академиялық кредиттер саны 24 кредит 

 

7 Модульдің пререквизиты Орта білім беру бағдарламасы(Адам, қоғам және 

құқық), Құқық негіздері, Мамандыққа кіріспе 

В. ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

8 Модульдің сипаттамасы 

 1) Мемлекет және құқық теориясы – құқық және мемлекет туралы білімнің барлық салалары 



үшін әдіснамалық маңызы бар, мемлекеттік-құқықтық Құрылыс практикасын жетілдіруге 

тікелей әсер ететін іргелі ғылым. Мемлекет және құқық теориясы "курсын зерттеудің 

маңызы» 

мемлекет және құқық сияқты әлеуметтік құбылыстардың мәнін, олардың қоғамдық өмірдегі 

рөлін түсінбестен, қазіргі жағдайда жүру, мемлекеттік-құқықтық практика мәселелерін 

шешу қиын екендігімен анықталады. Мемлекет және құқық теориясы оқу пәні ретінде 

салалық құқықтық пәндерді зерттеудің негізгі, әдіснамалық негізі болып табылады. Егер сіз 

заңнама салалары мен оны қолдану тәжірибесі туралы кәсіби біліміңізге сенбесеңіз, білікті 

заңгер болу мүмкін емес жалпы әлеуметтік даму теориясының және мемлекет пен құқық 

теориясының берік негізі. 

 

2) Оқытылатын "заңгердің кәсіби этикасы" курсының негізгі міндеті тыңдаушылардың 

құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби қызметінде мораль қағидаттарын терең 

меңгеруі және олардың көріністері болып табылады: қоғамдық-саяси, заңдық және арнайы 

пәндермен органикалық байланыста құқық қорғау органдары қызметкерінің жоғары 

адамгершілік бейнесін қалыптастыру. 

патриоттық сезім және қоғамға қарсы құбылыстарға төзбеушілік, адамгершілік-кәсіби 

деформацияға тұрақты иммунитет. 

 

3) "Мамандыққа кіріспе ", "мемлекеттік тілдегі құқықтық іс жүргізу" курсы әлеуметтік 

еңбек бөлінісі процесінде объективті түрде қалыптасқан және белгілі бір нормаларға 

бағынатын кәсіби заң қызметінің жалпы сипаттамасын береді, заңгерлердің жеке қызметін, 

олардың кәсіби мінез-құлқын сипаттайды, құқықтық жұмыстардың тұтас саласының жай-

күйін, әсіресе заңгерлерге деген жаңа қажеттіліктерді және олар көрсететін жаңа 

қызметтерді көрсетеді. Мұнда кәсіби құқықтық қызметті жүзеге асырудың әлеуметтік 

ортасы зерттеледі. Жалпы идея-студенттерге заңгерлердің кәсіби қызметіне әсер ететін, 

оның мақсаттарын, сапасын, жетістігін, жұмысқа деген ынтасын анықтайтын қоғам өмірінің 

аспектілерін көрсету. Заңгерлердің зияткерлік қызметі, олардың проблемалық құқықтық 

жағдайларды анықтауы және тануы, күрделі құқықтық міндеттерді шешу туралы мәселелер 

қаралады. 

 

4) Оқу-танысу практикасы кәсіби дағдыларды және кәсіби қызмет тәжірибесін алу туралы 

түсінік береді, бакалаврдың нақты бизнес-процесс саласындағы кәсіби білімі мен 

дағдыларын оны ұйымдастыру және іске асыру формалары туралы идеяларды тереңдете 

отырып қолдану. 

 

5) Әзірленген курс студенттердің осы пән бойынша колледжде оқытылатын курс көлемінде 

білімі бар екенін ескере отырып, Қазақстан Республикасының конституциялық құқығын 

зерделеуге арналған. Пән Конституция теориясын, азаматтықты, сайлау құқығын және адам 

мен азаматтың басқа да құқықтары мен бостандықтарын қамтиды. ҚР саяси жүйесі, 

президенттік, парламентаризм, Конституциялық Әділет, Саяси партиялар мен қоғамдық 

бірлестіктердің рөлі, жергілікті билік органдары сияқты конституциялық құқық 

институттарына ерекше көңіл бөлінді. 

 

6) "Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы" пәні базалық пәндер циклінің міндетті 

компонентінің тізбесіне кіреді. "Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы" курсының 

мақсаты студенттің қызметтік міндеттерін одан әрі кәсіби орындау үшін қажетті білім, білік 

және дағдыларды игеруін қамтамасыз ету болып табылады. 

7) Еңбек құқығы құқықтың жетекші салаларының бірі болып табылады және Қазақстанның 

қазіргі құқықтық жүйесінде көрнекті орын алады, өйткені ол адам өмірінің маңызды 

салаларының бірі – еңбек қызметін реттейді. 

11. Модульдің мақсаты 



М1 Мемлекеттік-құқықтық оқиғаларға бағдарлай білу, оларға баға беру, құқықтық нормаларды 

түсіндіру, адамдардың іс-әрекеттері мен іс-әрекеттерін құқықтық нұсқамаларға сәйкестігі 

(сәйкес еместігі) тұрғысынан талдау. 

М2 "Заңгердің кәсіби этикасы" курсын оқытудың мақсаты сізкүрделі әлеуметтік процестерді өз 

бетінше талдау, демократия мен жариялылықтың адамгершілік және рухани әлеуетін 

халықтың әртүрлі категорияларымен жұмыс жасауда, қоғамға қарсы құбылыстар мен 

қылмыстарға қарсы күресте шығармашылық тұрғыдан пайдалану дағдылары мен 

қабілеттерін игеру жүріп жатыр. 

М3 Бұл курстардың мақсаты құқықтық жұмыстардың тұтас саласының жай-күйін, әсіресе 

заңгерлер мен жаңа қызметтерге деген жаңа қажеттіліктерді жария ету болып табылады. 

М4 Кәсіби дағдыларды және кәсіби қызмет тәжірибесін игеру, бакалаврдың нақты бизнес-

процесс саласындағы кәсіби білімі мен дағдыларын оны ұйымдастыру және іске асыру 

нысандары туралы идеяларды тереңдете отырып қолдану. 

М5 Бұл курстың мақсаты мемлекеттің қалыптасу заңдылықтарын және Қазақстанның саяси 

жүйесін білу, біздің еліміз үшін аса маңызды мемлекеттік-құқықтық реформаларды құру 

болып табылады. 

М6 Курстың негізгі міндеттері: студенттерді Қазақстанда және шет елдерде қалыптасқан 

әкімшілік құқық ғылымының негізгі қағидаттары, санаттары мен ережелері туралы терең 

біліммен байыту, студенттерді қолданыстағы әкімшілік заңнамада дұрыс бағдарлауға 

үйрету; әкімшілік құқық нормаларын нақты фактілерге түсіндіруде және қолдануда 

практикалық дағдылар мен іскерлікті қалыптастыру болып табылады; өнеркәсіп-

шаруашылық, әлеуметтік-мәдени, әкімшілік-саяси салаларды басқару жөніндегі атқарушы 

органдардың ұйымдастырылуы мен қызметін регламенттейтін құқықтық негіздердің 

мазмұнын ашу. 

М7 Курстың мақсаты қолданыстағы еңбек заңнамасын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

Еңбек құқығы ғылымы мен саласының негізгі ережелерін талдау болып табылады. 

12 Оқытудың нәтижесі 

Код Описание РО Код ОН 

ОН1 Модульді оқу нәтижесінде студент 

білуге тиіс: 

келесі ұғымдардың мазмұны: мемлекет, мемлекеттік билік, 

егемендік, басқару нысаны, ішкі және сыртқы функциялар 

мемлекеттер, унитаризм және федерализм, мемлекет механизмі, 

құқықтық мемлекет, объективті құқық және субъективті құқық, 

құқықтық норма, заң шығару, заңды мінез-құлық, 

құқық бұзушылық, құқықтық сана, құқықтық мәдениет, заңды факт; 

 

келесі дағдыларды меңгеру керек: жобаларды құрастыру 

мемлекеттің жекелеген нормативтік актілері туралы 

олардың оң жақтары мен кемшіліктерін және 

соңғысын жою туралы ұсыныстар; рефераттар дайындау 

мен баяндамаларды сабақтарға ғылыми студенттік үйірме және 

дипломдық жұмыстарды жазу және оларды оқытушылар мен комиссиялар 

алдында қорғай білу. 

  

ОН2 Курсты оқу кезінде студент білуі керек: 

- негізгі этикалық нормалар мен 

лауазымдық өкілеттіктерді орындау процесінде адвокаттың мінез-құлық 

 



принциптері; 

- Кәсіби этиканың теориялық және практикалық негіздері 

заңгер; 

- жеке заң мамандықтарының кәсіби қызметінің адамгершілік аспектілері. 

ОН3 Осы оқу нәтижесінде студент білуі керек: 

- кәсіби заң қызметінің жалпы сипаттамасы 

- проблемалық құқықтық жағдайларды анықтау және анықтау. 

 

ОН4 Оқу-танысу практикасынан өту нәтижесінде студент кәсіби қызметтің кәсіби 

дағдылары мен тәжірибесін, оны ұйымдастыру және іске асыру нысандары 

туралы идеяларды тереңдете отырып, нақты бизнес-процесс саласында 

бакалаврдың кәсіби білімі мен дағдыларын игеруі керек. 

 

ОН5 Модульді оқу нәтижесінде студент білуі керек: 

- Қазақстанның саяси жүйесі мен мемлекеттің қалыптасу заңдылықтары; 

− еліміз үшін аса маңызды мемлекеттік-құқықтық реформалар; 

- ҚР конституциялық құқығының көздері. 

білу керек: 

− алған білімімен жұмыс істеу. 

 

ОН6 Модульді оқу нәтижесінде студент білуі керек: 

- әкімшілік құқықтың негізгі ұғымдары мен принциптері; мемлекеттік басқаруды 

ұйымдастырудың Конституциялық принциптері;: 

- құқықтық түсініктерді және әкімшілік құқық санаттарын еркін меңгеру; 

- әкімшілік құқық мәселелері бойынша өз көзқарасын логикалық сауатты білдіру 

және негіздеу; 

- құқықтық позицияны қалыптастыру. 

 

ОН7 Модульді оқу нәтижесінде студент: 

-заңдарды және басқа да нормативтік-құқықтық актілерді түсіндіру және 

қолдану; 

- мемлекеттік органдардың, коммерциялық ұйымдардың және жеке 

кәсіпкерлердің қызметінде заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету; 

- құқықтық шешімдер қабылдауға және заңнама талаптарына дәл сәйкестікте 

өзге де заңдық іс-әрекеттер жасауға; 

- еңбек саласында туындайтын құқықтық қатынастарға талдау жасау және 

практикалық міндеттерді шешу үшін нормативтік актілерді, еңбек құқығының 

өзге де көздерін табу; 

- еңбек субъектілерінің бұзылған құқықтары мен заңды мүдделерін және 

олармен байланысты құқықтық қатынастарды қорғау тәсілдері мен әдістерін 

қолдану. - өзінің кәсіби біліктілігін жетілдіру дағдыларын алу. 

 

13 Оқыту және білім беру әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған 

оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдісі 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 
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А:    ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модульдің коды SIT STEM OOTD 6 

2 Модульдің атауы 

 

ҚазіргіIT-технология  STEM - кеден ісі 

саласындағы білім 

RT  3101 Робототехника \  

ING 3101 Инжиниринг \  

3DMD 3101 3D үлгілеу \  



ITK 3101 IT-консальтинг \  

IT 3101 Интернет технология \  

SKT 3101 Қазіргі компьютерлік технологиялар \  

ITU 3101 IT басқару \  

SITP 3101 Қазіргі IT-бағдарламалар 

3 Модульді жасақтағандар Бизнес, басқару және құқық кафедрасы 

4 Модульді игеру ұзақтығы 

Семестр и учебный год 

1 квартал 

5 Оқыту және бағалау тілі Қазақша, орысша 

6 Академиялық кредиттер саны 5 кредит 

 

7 Модульдің пререквизиты Орта білім беру бағдарламасы (информатика) 

В. ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

8 Модульдің сипаттамасы 

  Робототехникалық жүйелерді прогрессивті, көрнекі және сонымен бірге пайдалы бөлім 

ретінде модельдеу – оның алдыңғы қатарлы жетістіктерін сіңірген робототехника. Сонымен 

бірге, роботты-техникалық жүйелердің құрылысы мен жұмысының, қажет болған жағдайда 

компьютерлік технологияны қолдана отырып, экономикалық мәселелерді қосымшалармен 

модельдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін математикалық аппаратты игерудің негізгі 

теориялық ережелері қарастырылады. 

9 Модульдің мақсаты 

Ц1 Жоғары технологиялық жабдықтар негізінде ғылыми-техникалық білім берудің 

инновациялық сипаты жағдайында әртүрлі өмірлік проблемаларды шешу, бағдарламалық 

басқарылатын электрондық компоненттермен және құрылғылармен жұмыс істеу кезінде 

қажетті жобалық-конструкторлық құзыреттілік пен құзыреттілікті қалыптастыру. 

10 Оқытудың нәтижесі 

Код Оқытудың нәтижесінің сипаттамасы Мақса

т коды 

ПК1 Құрастырудың және жобалаудың жалпы ғылыми және технологиялық дағдыларын, 

жабдықты тестілеу, нәтижені талдау және түзету үшін эксперимент қоюды 

қамтитын инженерлік-зерттеу қызметінің дағдыларын қалыптастыру 

ОН 

11 Оқыту және білім беру әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған 

оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

12 Бағалау әдісі 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 



 

 

 

 

А:    ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модульдің коды GUP7 

2 Модульдің атауы 

 

Азаматтық және қылмыстық құқық 

1) GPRK(Ob Ch) 2203 Қазақстан 

Республикасының азаматтық құқығы (жалпы 

бөлім) 

2) GPRK(OsCh)  2301 Қазақстан 

Республикасының азаматтық құқығы  

(Ерекше бөлім) 

3) UPRK(ObCh) 2302\2401 Қазақстан 

Республикасының қылмыстық құқығы 

(Жалпы бөлім) \ UPRK(OsCh) 2302\2401 

Қазақстан Республикасының қылмыстық 

құқығы (Ерекше бөлім) 

3 Модульді жасақтағандар Бизнес, басқару және құқық кафедрасы 

4 Модульді игеру ұзақтығы 

Семестр и учебный год 

1,2 квартал 

5 Оқыту және бағалау тілі Қазақша, орысша 

6 Академиялық кредиттер саны 20 кредит 

 

7 Модульдің пререквизиты Рим құқығы, Мемлекет және құқық теориясы, 

Қазақстан Республикасының конституциялық 

құқығы 

В. ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

8 Модульдің сипаттамасы 

 1) Азаматтық құқықтың жалпы ережелері. Азаматтық құқық субъектілері. Өкілдік және 

сенімхат. Мерзімдерді есептеу. Талап қою мерзімі. Мәмілелер. Меншік құқығы және өзге де 

заттық құқықтар. Міндеттемелер туралы жалпы ережелер. 

 

2) Мүлікті сатып алу-сату шарты және иеліктен шығару туралы басқа да міндеттемелер 

қамтылуға тиіс. Мүліктік жалдау шарты және бөтеннің мүлкін уақытша пайдаланудың басқа 

да міндеттемелері. Мердігерлік міндеттемелер. Қызмет көрсету бойынша міндеттемелер. 

Біржақты міндеттемелер. Зияткерлік меншік құқығы. Мұрагерлік құқық. 

 

3) Қылмыстық құқық Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында оқытылатын 

бейіндеуші пәндердің бірі болып табылады. Қылмыстық құқықты оқыту қылмыстық заңның 

әлеуметтік-саяси мәні мен заңды мазмұнын, оның құрамдас нормалары мен 

институттарының өзара байланысын ашуды, оларды ғылыми талдау әдістерін игеруді 

қамтиды. Қылмыстық құқықты зерттеу барысында студенттер құқықтық жүйенің мазмұны 

мен даму тенденциялары, қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістерді жүзеге 

асырудағы құқықтың рөлі, құқықтық мемлекет құру, қылмысқа қарсы қылмыстық-құқықтық 

күрестің мүмкіндіктері мен шектері туралы білімдерін тереңдетеді. 

9 Модульдің мақсаты 



М1 Бұл курстың мақсаты-азаматтық құқықтың жалпы жағдайын зерттеу, ескіру мерзіміне, 

меншік құқығына байланысты құжаттарды және азаматтық құқық субъектілеріне қатысты 

басқа ережелерді зерттеу. 

М2 Курстың мақсаты студенттердің азаматтық-құқықтық қатынастардың табиғаты мен мәні, 

шарттардан, шарттан тыс міндеттемелерден, зияткерлік меншік, мұрагерлік құқық 

саласындағы қатынастар проблемаларынан туындайтын жеке азаматтық-құқықтық 

қатынастардың табиғаты мен мәні мәселелерін жан-жақты терең түсінуіне қол жеткізу, 

жоғары білікті азаматтық мамандарды практикалық қызметке даярлау, болашақ азаматтық 

тұлғалардың шығармашылық тұлғасын қалыптастыру. 

М3 Аталған курстың мақсаты ҚР ҚК жалпы және ерекше бөлімдерінің нормалары мен 

институттарын теориялық меңгеру және оларды құқық қорғау және заңгердің өзге де кәсіби 

қызметінде қолдану дағдыларын меңгеру, атап айтқанда, студенттерді қылмыстардың нақты 

құрамдарын талдауға, түсіндіруге және қолдануға үйрету, сот практикасын түсіндіру және 

алдын ала тергеу органдарының ұсынымдары, сондай-ақ қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды саралау мәселелерінде еркін бағдарлану болып табылады. 

10 Оқытудың нәтижесі 

Код Оқыту нәтижесінің сипаттамасы Код ОН 

ОН1 Модульді оқу нәтижесінде студент: 

- Азаматтық құқық теориясы бойынша білім жүйесін меңгеру, азаматтық 

заңнамада еркін бағдарлану, 

- практикалық қызметке дайындалу мақсатында Дауларды шешу бойынша 

ситуациялық міндеттерді шешу. 

  

ОН2 Модульді оқу нәтижесінде студент: 

- міндеттеменің жекелеген түрлері, зияткерлік меншік құқығының түрлері және 

мұрагерлік құқық жүйесі бойынша білім жүйесін меңгеру, 

- Азаматтық кодекске және арнайы заңнамалық актілерге еркін бағдарлану;, 

- практикалық қызметке дайындалу мақсатында Дауларды шешу бойынша 

ситуациялық міндеттерді шешу үшін нормаларды таба білу. 

 

ОН3 Модульді оқу нәтижесінде студент білуі керек: 

− ҚР Жоғарғы Сотының қолданыстағы заңнамасы мен нормативтік 

түсіндірмелері; 

- қылмыстық құқық жүйесі және оның ерекшеліктері; 

- қылмыстық құқықтың негізгі принциптері; 

- қандай да бір қылмыс үшін жауапкершілікті белгілейтін тиісті бап қандай 

тарауда болады; 

- қылмыстардың тиісті құрамдарының (объектінің, объективті Тараптың, 

субъектінің, субъективті Тараптың), сондай-ақ саралау (ауырлату) немесе 

жеңілдету мән-жайларының заңды белгілері, элементтері; 

білу керек: 

- қылмыстық заңнаманы дұрыс қолдану және қылмысты саралау; 

- қылмыстың аралас ("шекаралық", ұқсас) құрамдарын ажырату; 

- ұсынылған тергеу жағдайына қарай талдау; 

- практикалық оқиғаларды шешуде қылмыстық заңнаманы қолдана білу және өз 

пікірін дәлелдеу. 

-қылмыстық-құқықтық реттеудің мәні мен әдісі, яғни қандай әрекеттер қоғамдық 

қауіпті (қылмыс) деп танылады, осы әрекеттер үшін қандай жаза түрлері және 

оларды тағайындау тәртібі қарастырылған; 

- негізгі ұғымдардың, категориялардың, институттардың мәні мен мазмұны. 

- құқықтық ұғымдар мен санаттармен жұмыс істеу; заңды фактілерді және 

 



олармен байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды талдау, құқықтық 

нормаларды талдау, түсіндіру және дұрыс қолдану, заңға дәл сәйкес шешімдер 

қабылдау және құқықтық әрекеттер жасау, Нормативтік құқықтық актілерге 

құқықтық сараптаманы жүзеге асыру, білікті заң қорытындылары мен 

консультациялар беру; заңды құжаттарды дұрыс жасау және ресімдеу; 

- сот сараптамалары мен алдын ала зерттеулерді тағайындау кезінде шешілуі 

тиіс мәселелерді дұрыс қою, сарапшы (маман) қорытындыларының мазмұнын 

талдау және дұрыс түсіндіру); 

- қылмыс жасауға ықпал ететін жағдайларды анықтау, құқық бұзушылықтың 

алдын алу және алдын алу жөніндегі қызметті жоспарлау және жүзеге асыру. 

11 Оқыту және білім беру әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған 

оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

12 Бағалау әдісі 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

13 Әдебиеттер тізімі 

1. Гражданское право. Том 1. Общая часть. Учебник для вузов (академический курс) / Отв. ред. 

М.К. Сулейменов. – Алматы, 2013. – 775 с.  

2. Гражданское право. Том II. Вещное право. Обязательственное право. Учебник для вузов 

(академический курс). / Отв. ред. М.К. Сулейменов. –Алматы 2013. –488 с.  

3. Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 46. ҮЛГІ. Залог. 

Исполнение судебных решений / Подред. К.А. Мами, А.Ж. Ештая, А.Г.Диденко – Алматы 2016. –

156 с. 

 4.Гражданское право: вызовы времени: материалы международной научной конференции, 

посвященной 70- летнему юбилею д.ю.н., профессору Диденко А.Г. / Отв.ред. Уварова Н.В. –

Алматы: Каспийский общественный университет, 2015.676 с.  

5. Гражданское право Республики Казахстан –Алматы 2016.. 

6. Гражданское право. Том 1. Общая часть. Учебник для вузов (академический курс) / Отв. ред. 

М.К. Сулейменов. – Алматы, 2013. – 775 с.  

7. Гражданское право. Том II. Вещное право. Обязательственное право. Учебник для вузов 

(академический курс). / Отв. ред. М.К. Сулейменов. –Алматы 2013. –488 с.  

8. Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 46. ҮЛГІ. Залог. 

Исполнение судебных решений /Подред. К.А. Мами, А.Ж. Ештая, А.Г.Диденко – Алматы 2016. –

156 с.  

9. Гражданское право Республики Казахстан часть первая. Историческая. –Алматы 2016. –400 с. 

10. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (в действующей редакции).  

11. Уголовное право Республики Казахстан: Общая часть: Учебник. /Отв ред. И.И. Рогов, К.Ж. 

Балтабаев. –Алматы: Жетіжарғы, 2016. –С.152-177.  

12. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть. /Под 

ред. В.П.Ревина. - Алматы: Жетіжарғы, 2015. –С.198-226.  

13. БорчашвилиИ.Ш.Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Общая часть 

(Том1) Алматы: Жетіжарғы, 2015. С.195-222.  



14. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан./Под ред. С.М. Рахметова, И.И. 

Рогова. -Алматы: ТОО Издательство «Норма-К», 2016. –С.60-69. 

 

 

 

 

 

А:    ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модульдің коды 

 

KP8 

2 Модульдің атауы 

 

Қылмыстарды жіктеу  

1) PKEP 2303 Экономикалық қылмыстарды 

саралау мәселелері \  

OKP 2303 Қылмыстарды саралау негіздері 

2) PP 2402Өндірістік тәжірибе 

3 Модульді жасақтағандар Бизнес, басқару және құқық кафедрасы 

4 Модульді игеру ұзақтығы 

Семестр и учебный год 

1квартал 

5 Оқыту және бағалау тілі Қазақша, орысша 

6 Академиялық кредиттер саны 10 кредит 

 

7 Модульдің пререквизиты ҚР қылмыстық құқығы 

В. ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

8 Модульдің сипаттамасы 

 1) экономикалық қылмыстар – кәсіпкерлік және өзге де экономикалық қызмет саласындағы 

экономикалық субъектілер жасайтын, қоғамға қауіпті іс-әрекеттерді қамтитын ұжымдық 

ұғым. Оқу пәнін оқу магистрантқа экономикалық қылмыстар белгілерінің мазмұнын 

түсінуге, оларды бір-бірінен, сондай-ақ азаматтық-құқықтық және әкімшілік азаптаулардан 

қалай ажыратуға болатындығын білуге, құқық қолдану практикасында кең таралған 

экономикалық қылмыстарды саралаудың қолданыстағы тәсілдері туралы түсінік алуға 

мүмкіндік береді. 

2) студенттердің өндірістік практикасы ҚР БҒМ талаптарына сәйкес Институт кітапханасы 

қорынан оқытылатын пәндердің барлық циклдері мен бөлімдері бойынша қажетті оқу және 

ғылыми-заң әдебиеттерімен қамтамасыз етілген. 

9 Модульдің мақсаты 

М1 Пәнді игерудің мақсаты студентті экономикалық субъектілер жасаған қылмыстар туралы 

қылмыстық істер бойынша құқық қолдану тәжірибесінде туындайтын негізгі біліктілік 

мәселелерін шешуге дайындау болып табылады. 

М2 "Құқықтану" бағыты бойынша өндірістік практиканың мақсаттары: студенттердің ғылыми-

өндірістік және практикалық дайындығы арасындағы байланысты қамтамасыз ету; 

теориялық дайындықты бекіту және тереңдету, кәсіби өндірістік қызметтің бастапқы 

тәжірибесін алу, өзінің болашақ заң мамандығын саналы таңдау үшін жағдай жасау. Дербес 

кәсіби еңбек процесін ұйымдастыру, кәсіби ұжымдарда жұмыс істеу, стандартты 

жағдайларда ұйымдастыру шешімдерін қабылдау және олар үшін жауапкершілік алу білігін 

қалыптастыру. 

10 Оқытудың нәтижесі 



Код Оқыту нәтижесінің сипаттамасы Код ОН 

ОН1 Пәнді игеру нәтижесінде студент: 

* Экономикалық қылмыстарды саралау бойынша құқық қолдану 

практикасындағы қолданыстағы тәсілдерді білу 

* Қаралып отырған қылмыстар тобына жататын заңды түсініктермен және 

санаттармен жұмыс істей білу; заңды фактілерді және олармен байланысты 

туындайтын қылмыстық-құқықтық қатынастарды талдау; заңға нақты сәйкес 

шешімдер қабылдау және заңды іс-әрекеттер жасау; білікті заңды қорытындылар 

мен консультациялар беру 

* Кәсіби қызмет объектілері болып табылатын әртүрлі құқықтық құбылыстарды, 

заңдық фактілерді, құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастарды талдау; 

құқық қолдану және құқық қорғау практикасын талдау; құқықтық проблемалар 

мен қайшылықтарды шешу; материалдық құқық нормаларын іске асыру; Адам 

және азамат құқықтарын қорғаудың қажетті шараларын қабылдау дағдыларына 

ие болу (тәжірибе алу). 

 

РО2 Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі керек: 

-тәжірибе өтетін органның регламенті; 

-осы органның ішкі ұйымдастырылуының жалпы принциптерін белгілейтін 

типтік нұсқаулар, ережелер; 

- штаттық кесте, мемлекеттік билік немесе жергілікті өзін-өзі басқару органының 

құрылымы;; 

-оның жұмыс істеуін құқықтық қамтамасыз ету ерекшеліктері; 

-құқық шығармашылығы, құқық қолдану және өзге де қызметтің негізгі 

бағыттары; 

-құжат айналымының негізгі ережелері; 

-шешімдерді дайындау және рәсімдеу тәртібі.  

Студент мемлекеттік және муниципалды қызмет жүйесін жақсы білуі керек: 

-оларға негізделген принциптерді білу; 

-мемлекеттік және муниципалдық лауазымдардың жіктелуін білу. 

 

11 Оқыту және білім беру әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған 

оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

12 Бағалау әдісі 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 
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А:    ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модульдің коды MTPD9 

2 Модульдің атауы 

 

Теоретикалық-құқықтық пәндер модулі 

1) IPPU 2403Құқықтық саяси ілімдердің тарихы 
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2) IGP 3102Мемлекет және құқық тарихы 

3) RP 3301 Рим құқығы \  

MP 3301 Мұсылман құқығы 

3 Модульді жасақтағандар Бизнес, басқару және құқық кафедрасы 

4 Модульді игеру ұзақтығы 

Семестр и учебный год 

1квартал 

5 Оқыту және бағалау тілі Қазақша, орысша 

6 Академиялық кредиттер саны 15 кредит 

 

7 Модульдің пререквизиты Мемлекет және құқық теориясы, құқық негіздері 

В. ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

8 Модульдің сипаттамасы 

 1) Cаяси және құқықтық оқу-жаттығулардың тарихы білім алушылардың негізгі жалпы 

мәдени құзыреттерді меңгеруін қамтамасыз етуге, сондай-ақ олардың жекелеген кәсіби 

құқықтық құзыреттерді табысты меңгеруінің негіздерін қалауға, алғышарттарын 

қалыптастыруға арналған оқу пәні болып табылады. Пән аясында студенттер саяси және 

құқықтық ойдың пайда болуы мен дамуының негізгі кезеңдері туралы, ең ықпалды саяси 

және құқықтық ағымдардың тұжырымдамалық айырмашылығы мен қарама-қайшылығының 

маңыздылығы, олардың мәні мен мазмұны, әлеуметтік тарихтың философиялық және 

ғылыми біліммен байланысы, идеология мен дүниетанымның қазіргі конституциялық-

құқықтық санаттарының арақатынасы туралы білім алады. 

2) Қазақстан Республикасының Мемлекет тарихы мен құқығы ғылымы мемлекеттің пайда 

болу, қалыптасу және даму процесін және ел аумағында ежелден бүгінгі күнге дейінгі 

құқықты зерделеуге бағытталған. Осы ғылымның тұжырымдары мен пайымдаулары 

Қазақстанның мемлекеттік-құқықтық өмірінің нақты фактілері мен нақты орын алған 

оқиғаларын талдауға негізделген. Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы пәнінің 

ерекшелігі ол қолданатын жалпы философиялық және нақты ғылыми әдістерді, әдістер мен 

зерттеу құралдарын анықтайды, ғылыми білімнің мақсаттары мен міндеттерін анықтайды. 

3) Римдік жеке құқықтың түсінігі және негізгі белгілері. Римдік жеке құқықтың қайнар 

көздері. Құқықтарды жүзеге асыру және қорғау. Римдік жеке құқық субъектілері. Рим 

Отбасы құқығы меншік құқығы. Рим мұрагерлік құқығы. Римдік жеке құқықтағы 

міндеттемелер мен келісімдер туралы ілім. 

Мұсылман құқығы-қазіргі заманғы тәуелсіз құқықтық жүйелердің бірі, ол әлемдік құқықтық 

мәдениеттің бөлігі болып табылады. Қазіргі уақытта әлемде құқықтық жүйесі шариғат 

нормаларының ықпалына ұшырамайтын бірде-бір ислам елі жоқ (тек Түркия ғана белгілі бір 

ерекшелік болып табылады). Сонымен бірге, осы елдердің ешқайсысында мұсылман құқығы 

қазіргі кезде қолданыстағы құқықтық нормалардың жалғыз жүйесі болып табылмайды. 

9. Модульдің мақсаты 

М1 Пәнді игерудің мақсаты-құқық, мемлекет және әлеуметтік-құқықтық құбылыстар туралы 

жалпы теориялық идеяларды тереңдету және дамыту, олардың әлемдік өркениеттің тарихи 

және мәдени контекстінде ғылыми көрінісі. 

М2 Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің Қазақстан мен шет елдерде мемлекет пен құқықтың 

пайда болу, қалыптасу және даму тарихы туралы тұтас түсініктерін қалыптастыру болып 

табылады. 

М3 Рим құқығы пәнін оқытудың мақсаты-Рим жеке құқығының дамуын зерттеу, Рим жеке 



құқығының қайнар көзімен танысу және Рим құқығының негізгі институттарын зерттеу. 

"Мұсылман құқығы" пәнінің мақсаты, оның заңгер-мамандарды даярлаудағы рөлі мен 

маңызы, сондай-ақ оның Оқу процесіндегі орны. Мұсылман құқығы-бұл көптеген ғасырлар 

бойы әлемдік құқықтық мәдениеттің бір бөлігі ретінде қалыптасқан және қазіргі уақытта бар 

жеке құқықтық жүйе. Мұсылман елдерінің банк ісі саласындағы нақты тәжірибесі біздің 

еліміздің банк ісі мен банк құқығы үшін пайдалы болуы мүмкін. 

10 Оқытудың нәтижесі 

Код Оқыту нәтижесінің сипаттамасы Код ОН 

ОН1 Осы пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- кәсіби қызметтің нақты салаларындағы проблемаларды анықтау және оларды 

шешу жолдарын анықтау дағдылары; 

- мемлекет пен құқықтың даму үрдістерін талдау дағдылары; 

-саяси-құқықтық идеология мен заң ғылымының қалыптасуы мен даму процесін 

талдау негізінде өз көзқарасын дәлелді түрде баяндау дағдылары. 

Білу: 

-саяси-құқықтық тұжырымдамалар мен құбылыстарды ғылыми әдіснама 

тұрғысынан талдау; - саяси және құқықтық ілімдердің негізгі мазмұнын бөліп 

көрсету және оларды негіздеп салыстыру; 

- қолданыстағы заңнама нормаларына сәйкес тұжырымдау және өз көзқарасын 

еркін қорғау; 

Білуге: 

- негізгі философиялық-құқықтық заңдылықтар және философиялық-құқықтық 

категориялар; 

-құқықтық шындықты философиялық-құқықтық ұғыну негіздері; 

-саяси-құқықтық идеологияның қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері. 

 

ОН2 Осы пәнді оқу нәтижесінде студент түсінікке ие болуы керек: 

- республика аумағында ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейін болған мемлекеттік 

құрылымдардың түрлері мен нысандарының және олардың құқықтық 

жүйелерінің әртүрлілігі туралы. білуге: 

- протоқазақ мемлекеттері және олардың құқықтық жүйелері; 

- Қазақ ордасының пайда болуы мен жұмыс істеуі, оның Ресей империясының 

өлкесін отарлау жағдайындағы құлдырауы мен құлдырауы; 

- ұлттық қазақ мемлекеттілігінің кеңестік формалары; 

- Қазақстан Республикасының тәуелсіз мемлекетін бекіту және дамыту. білу: 

- Қазақстан Республикасының Мемлекет тарихы мен құқығы туралы біртұтас 

түсінік қалыптастыру; 

- Қазақстандағы мемлекеттік-құқықтық құбылыстар эволюциясының жалпы 

және ерекше заңдылықтары туралы тұтас түсінік қалыптастыру; 

-республиканың өткені, бүгіні және болашағының саяси-құқықтық өмірінің 

проблемаларына еркін бағдарлану. 

-болып жатқан және зерттелетін елдердің мемлекеттік-құқықтық 

институттарына әсер еткен негізгі тарихи процестер туралы нақты түсінікке ие 

болу; - қолданыстағы құқықтық жүйелердің сипаттамасын, негізгі түрлер 

арасындағы айырмашылық пен қатынасты және олардың сипаттамалық 

белгілерін білу; 

-негізгі мемлекеттік - құқықтық жүйелерге қатысты тарихи дереккөздерді 

меңгеру;-зерттелетін елдердің мемлекеттік - құқықтық эволюциясын түсінуге, 

қоғам дамуының нақты-тарихи жағдайларымен өзара байланысында құқық 

көздеріне талдау жасауға мүмкіндік беретін түсініктері мен білімдері болуы тиіс. 

 



-тарихи оқиғалар мен қазіргі мемлекеттік-құқықтық шындық арасындағы 

параллельдерді жүзеге асыру қабілетін дамыту. 

- креативті ойлауды, Мемлекет тарихы және шет елдердің құқығы саласында 

білімді өз бетінше дамытуға уәждемені қалыптастыру; 

ОН3 Рим құқығын зерттеу нәтижесінде студент: 

- Рим құқығы бойынша білім жүйесін меңгеру, 

- азаматтық құқықты одан әрі зерттеу үшін Рим жеке құқық институттарында 

еркін жүру. 

Мұсылман құқығын зерттеу нәтижесінде студент: 

- құқық бойынша білім жүйесін меңгеру, 

- азаматтық құқықты одан әрі зерттеу үшін құқық институттарында еркін 

бағдарлану. 

 

11 Оқыту және білім беру әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған 

оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

 

14 Бағалау әдісі 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиеттер тізімі 

1. История политических и правовых учений: основные классические идеи [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. А. Дробышевский. — 3-е изд., доп. — М. : Норма, 2018. — 688 с. – Режим 

доступа:http://znanium.com/go.php?id=814416  
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Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. — 978-5-238-01893-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71200.html 

3. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Амаглобели [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. — 978-5-238-01893-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71200.htm 

4. Абиль Е. А. История государства и права Республики Казахстан (с древнейших времен до 1992 

года): учебное пособие / Е. А. Абиль. - 2-е изд., перераб. и доп. - Астана: Фолиант, 2009 - 187 с.  

5. Абиль Е. История государства и права Казахстана : курс лекций / Е. Абиль. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Караганда : Учебная книга, 2005. - 253 с  

6. Батыр, К. И. История государства и права зарубежных стран: [учебник для вузов по спец. 

"Юриспруденция"] / Батыр, К. И. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 574 с  

7. Попова А. В. История государства и права зарубежных стран : краткий курс лекций / А. В. 

Попова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 186 с. 

8. Аляутдинов, Шамиль Мусульманское право. 1-2 уровни / Шамиль Аляутдинов. - М.: Диля, 2018. 

http://www.iprbookshop.ru/71200.htm


9. Вайсс, Бернард Дж. Дух мусульманского права / Вайсс Бернард Дж.. - М.: Диля, 2017.  

10. Мехди, Санаи Мусульманское право и политика. История и современость / Санаи Мехди. - М.: 

Садра, 2016.  

11. Мусульманское право. Библиографический указатель. - М.: Марджани, 2016. 

 

 

 
А:    ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

Модульдің коды MPZ10 

Модульдің атауы 

 

Құқықтық қорғау модулі 

SS 3201 Сот жүйесі \  

OIU 3201 Заңгердің шешендік өнері\  

EGS 3201 Мемлекеттік қызметкерлер этикасы\  

KM 3201 Сыни ойлау 

Модульді жасақтағандар Бизнес, басқару және құқық кафедрасы 

Модульді игеру ұзақтығы 

Семестр и учебный год 

1квартал 

Оқыту және бағалау тілі Қазақша, орысша 

Академиялық кредиттер саны 5 кредит 

 

Модульдің пререквизиты ҚР қылмыстық құқығы, заңгердің кәсіби этикасы 

В. ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

8 Модульдің сипаттамасы 

   Құқық қорғау қызметі, оның негізгі белгілері мен түсінігі, міндеттері мен 

мақсаттары. Құқық қорғау қызметінің бағыттары (функциялары). Конституциялық 

бақылаудың, сот төрелігінің, Соттардың қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз 

етудің, прокурорлық қадағалаудың, қылмыстарды анықтау мен тергеудің, қылмыстық 

істер бойынша заң көмегін көрсету мен қорғаудың арақатынасы. Құқық қорғау 

функциялары жүйесіндегі конституциялық бақылау мен сот төрелігінің орны ерекше. 

"Заңгердің шешендік өнері" пәні Құқықтану бакалавриатының OOP құрамына кіретін 

келесі заң пәндерін оқыту нәтижелеріне негізделеді: "мемлекет және құқық теориясы", 

"отандық мемлекет және құқық тарихы", "шет елдердің мемлекет және құқық тарихы" және 

қазіргі біліктілік талаптарына да, зияткерлік, жалпы мәдени және гуманитарлық дайындық 

талаптарына да жауап беретін Болашақ заң магистрлерін даярлауды қамтамасыз етуге 

арналған. 

Пән ауыспалы бөлікке жатады. Курсты оқу үшін Гуманитарлық, әлеуметтік және 

экономикалық цикл пәндерін оқу кезінде алған біліміңіз болуы керек: "Тарих", 

"Философия", "әлеуметтану", "мәдениеттану", "саясаттану", "Іскерлік қатынастар этикасы". 

Пән "кеден органдарындағы персоналды басқару" кәсіби циклінің, "Кеден ісін басқару" 

Модулінің (базалық бөлім) пәндері үшін алдыңғы пән болып табылады. 

"Сыни тұрғыдан ойлау" курсын зерделеу сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын, шешімдер 

қабылдау техникаларын, тиімді көпшілік алдында сөз сөйлеуді дайындау және өткізу 

әдістемелерін белсенді игеруді көздейді. "Сыни тұрғыдан ойлау" пәнінің материалын 

зерттеу "Логика", "мәдениеттану", "Әлеуметтану", "Саясаттану" курстарын тереңірек 

меңгеруге, студенттердің курстық және дипломдық жұмыстарды дайындау сапасын 

арттыруға ықпал етеді, дербес білім беру стратегиясын құру үшін негіз болады. 

9. Модульдің мақсаты 



М1 "Сот жүйесі" пәні басқа құқықтық пәндерді білу және адвокаттың кәсіби қызметін 

сәтті жүзеге асыру үшін қажет ақпаратты игеруді қамтамасыз етуге бағытталған-құқық 

қолданудың барлық салаларындағы тәжірибе. Бағдарламаға енгізілген тақырыптарды 

пысықтау студентке сот билігі, сот төрелігі және оны жүзеге асыратын органдар туралы, 

соттардың ішкі ұйымдастырылуы мен өкілеттіктері, прокурорлық қадағалау және 

прокуратура, Соттардың қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз ету туралы негізгі білім 

береді. 

"Заңгердің шешендік өнері" пәнін меңгерудің мақсаты студенттерде мемлекеттік-

құқықтық құбылыстар туралы жалпы теориялық білімді және әлемнің құқықтық картасы 

туралы тұтас түсінікті қалыптастыру; негізгі құқықтық отбасының мазмұнымен таныстыру; 

студенттердің құқықтық ойлауын дамыту; басқа мемлекеттердің құқығына құрметпен 

қарауды тәрбиелеу; әлемнің құқықтық картасының сан алуандығы, көпполярлығы идеясын 

санада нығайту болып табылады. 

"Мемлекеттік қызмет этикасы" пәнін оқытудың мақсаты студенттердің мемлекеттік 

қызмет этикасы туралы теориялық білім кешенін қалыптастыру, мемлекеттік 

қызметшілердің іскерлік қарым-қатынасының этикалық нормаларын әзірлеу, мемлекеттік 

қызмет этикасын жетілдіру жөніндегі шаралар жүйесін әзірлеу және негіздеу, Мемлекеттік 

қызметтің қазақстандық этикасын талдау болып табылады. 

Пәнді оқытудың мақсаттары сыни ойлау. Бұл курстың негізгі мақсаты студенттердің 

өз бетінше ойлау қабілетін қалыптастыру болып табылады: 

- сын тұрғысынан ойлаудың табиғатымен, құрылымымен, функцияларымен және оны 

қалыптастыру әдістерімен танысу. 

- шешім қабылдау процесінің тиімділігін арттыру үшін ақпаратты сыни талдау 

әдістемесін қолдануды үйрету. 

- ғылыми, кәсіби және күнделікті тәжірибе саласында дәлелдеу және теріске шығару 

ережелерін үйрету. 

- ауызша сөйлеуді дайындау және өткізу алгоритмін құруды көрсету. 

10 Оқытудың нәтижесі 

Код Оқыту нәтижесінің сипаттамасы Код ОН 

ОН1 "Сот жүйесі" пәнін оқу нәтижесінде студент білуі керек: 

1 Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі мен сот билігінің негізгі 

теориялық ережелері; 

2 сот төрелігінің демократиялық принциптері; 

3 мамандандырылған соттардың мақсаты мен құзыреті; 

4 ҚР Жоғарғы сотының құрылымы мен өкілеттіктері; 

5 Соттардың қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз ету. 

 

"Адвокаттың шешендік өнері" пәнін оқу нәтижесінде білуі керек: 

- салыстырмалы құқықтану әдістерімен жұмыс істеуді үйрену; 

- заң ғылымдары жүйесіндегі салыстырмалы құқықтану орнын түсіну; 

- ғылыми таным әдісі ретінде салыстыру түсінігі мен мағынасын білу; 

-ұлттық заңнаманың нақты ғылыми-практикалық құқықтық мәселелерін 

шешу үшін салыстырмалы әдісті меңгеру; 

- салыстырмалы құқықтану тарихын, атап айтқанда оның пайда болуы 

мен дамуын зерттеу; 

- халықтар мен мемлекеттер арасындағы экономикалық, құқықтық және 

мәдени ынтымақтастықты дамытудағы салыстырмалы Заңның рөлін көру; 

- қазіргі заманның құқықтық жүйелерінің типологиясын, критерийлері 

мен жіктелуін зерттеу; - қазіргі заманның негізгі құқықтық отбасыларында 

бағдарлануды үйрену.   

 

 



"Мемлекеттік қызметшілердің этикасы" пәнін оқу нәтижесінде: 

- мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік басқару органдарындағы 

жұмысты жүзеге асыру жөніндегі қызметіне адамгершілік сипат беру; 

- этикалық және адамгершілік нормаларды зерделеу мемлекеттік 

қызметшілердің қызметін тұтастай гуманистік мазмұнмен толықтыруы тиіс. 

 

"Сыни ойлау" пәнін оқу нәтижесінде: 

- сыни ойлауды сипаттайтын тұжырымдамалық-категориялық қатармен 

жұмыс істеу, сыни ойлау тәсілін зияткерлік қызметтің басқа түрлерінен 

ажырату; 

- тәжірибеде сыни ойлаудың әртүрлі модельдерін қолдану; 

- сыни ойлауға деген көзқарасты қалыптастыру, өзіңіздің интеллектуалды 

процестеріңізді бақылау; 

- Әлеуметтік және кәсіби қызметте шешім қабылдаудың әртүрлі 

стратегиялары мен әдістерін қолдану; 

- түсіну және түсіндіру рәсімдерінің негізінде шешімдер қабылдау 

процесінде ахуалға сыни талдауды жүзеге асыру; 

- әртүрлі проблемалар бойынша өз ұстанымын тұжырымдау және 

дәлелдеу, сондай-ақ қарсыластың позициясын дұрыс жоққа шығару. 

11 Оқыту және білім беру әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған 

оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

 

12 Бағалау әдісі 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 
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А:    ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

Модульдің коды MPPD11 

Модульдің атауы 

 

Процестік-құқықтық пәндер модулі 

1) OIP 3202 Қылмыстық-атқару құқығы \  

UIS 3202 Қылмыстық-атқару жүйесі/  

OPS 3202 Құқықтық статистика негіздері \  

2) KRM 3203 Криминология \ 

    TPIUNZS 3203 Шет елдерде қылмыстық 

жазаларды орындаудың теориясы мен практикасы \  

3) Adv 3103 Адвокатура \ 

PrN 3103 Прокурорлық қадағалау 

Модульді жасақтағандар Бизнес, басқару және құқық кафедрасы 

Модульді игеру ұзақтығы 

Семестр и учебный год 

1квартал 

Оқыту және бағалау тілі Қазақша, орысша 

 

Академиялық кредиттер саны 15 кредит 

 

Модульдің пререквизиты ҚР Қылмыстық құқығы, ҚР Конституциялық құқығы, ҚР 

Әкімшілік құқығы 

В. ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 



8 Модульдің сипаттамасы 

 1) Қылмыстық-атқару саясаты және оның мемлекеттің қылмысқа қарсы күрес 

саласындағы саясатындағы орны. Қылмыстық-атқару құқығы-қылмыстық-атқару саясатын 

білдірудің және бекітудің негізгі нысаны. Қылмыстық-атқару құқығы ұғымы. Қылмыстық 

атқару құқығын құқықтық реттеу нысанасы. Қылмыстық атқару құқығын құқықтық реттеу 

әдісі. Қылмыстық-атқару құқығының принциптері. Қылмыстық-атқару құқығы ғылымы. 

Құқықтық статистика үлкен криминологиялық, қылмыстық-құқықтық, қылмыстық іс 

жүргізу, криминалистикалық және әкімшілік-құқықтық маңызға ие. Барлық осы 

ғылымдарда Статистика кеңінен қолданылады және олар осы деректерсіз сәтті дами 

алмайды. Құқықтық статистика теориясын зерделеу нәтижесінде студенттер құқық қорғау 

және құқық қолдану қызметі саласында кәсіби қолдану үшін қажетті білімді, қабілеттер мен 

дағдыларды меңгеруі тиіс. 

Құжаттарды зерделеу, қылмыстық істер материалдарын талдау. Сауалнама 

криминологиялық зерттеу әдісі ретінде. Сауалнама түрлері. Сауалнама және сауалнама 

жасауға қойылатын талаптар. Сұхбат. Криминологиялық зерттеудегі Эксперимент. 

Криминологиялық зерттеулерді ұйымдастыру. Зерттеу жоспар-бағдарламасы. 

Криминологиялық зерттеу нәтижелерін жүргізу және өңдеу тәртібі. 

 

2) қылмыстық-атқару саясаты: ұғымы, мазмұны, субъектілері, даму үрдістері. 

Қылмыстық-атқару құқығы: құқықтық реттеудің тарихы, түсінігі, мазмұны, принциптері, 

пәні және әдісі. Қылмыстық-атқару құқығының нормалары: түсінігі, түрлері, құрылымы, 

ерекшеліктері. Қылмыстық-атқару заңнамасы: түсінігі, құрылымы, мақсаттары мен 

міндеттері. Қылмыстық-атқару кодексі: жалпы сипаттамасы, құрылу принциптері, 

құрылымы. Қылмыстық-атқару құқықтық қатынастары. 

 

3) Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалау құқықтың дербес саласын 

білдіреді және бірыңғай қазақстандық құқықтық жүйенің ажырамас бөлігі болып табылады. 

ҚР-дағы прокурорлық қадағалау Қазақстан Республикасының Заң жоғары оқу 

орындарында оқытылатын арнайы, бейіндік пән болып табылады. Оның негізі 1995 жылғы 

30 тамызда қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясы, конституциялық 

құқық, ҚР Қылмыстық кодексі, Қылмыстық іс жүргізу кодексі, ҚР Азаматтық кодексі, ҚР 

Әкімшілік кодексі, ҚР Бас прокурорының бұйрықтары және өзге де нормативтік база болып 

табылады. 

9 Модульдің мақсаты 

М1 Қылмыстық-атқару құқығы " пәнін оқу мақсаттары» : 

-студенттердің терең теориялық білімдерін қалыптастыру және осы негізде 

қылмыстық-атқару жүйесі органдарына жүктелген міндеттерді тиімді орындау үшін оларға 

қажетті берік Дағдылар мен іскерліктерді дағдыландыру. 

Қылмыстық-атқару жүйесі "пәнінің мақсаты» 

- Заңтану саласында жоғары білікті мамандарды даярлау, олардың нақты 

жағдайларды шешу кезінде қылмыстық-атқару құқығының нормаларын талдай және 

қолдана білуі, қылмысқа қарсы күресте қылмыстық-атқару құралдарының рөлі мен орны 

туралы мәселелер бойынша ғылыми дүниетанымды қалыптастыра білуі. 

"Құқықтық статистика" пәнін меңгерудің негізгі мақсаты студенттерді құқықтық-

статистикалық ақпаратты практикалық қызметте және тиісті теориялық зерттеулер жүргізу 

кезінде пайдалану үшін оны алу, жинақтау, өңдеу және талдау әдістеріне оқыту болып 

табылады. 

Криминология пәнінің мақсаты 

- студенттерде қылмыстың жасалу себептері мен жағдайлары туралы, қылмыстың 

алдын алу шаралары туралы терең кәсіби білім қалыптастыру; тиісті білімді практикада 

және осы қызметті имитациялайтын жағдайларда қолдану дағдысын игеру. 



М2 Пәнді меңгеру мақсаты: 

-студенттерде қылмыстық-атқару құқықтық қатынастары саласындағы құқықтық 

нормаларды әзірлеу және іске асыру; заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету; 

құқық қолдану; құқық қорғау; қылмыстық жазаларды орындау саласындағы сараптамалық-

консультациялық қызмет саласында құқықтық нормаларды әзірлеу және іске асыру 

саласында тұрақты білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Жоғары оқу орындарында "Адвокатура" курсын оқып үйренудің мақсаты адвокатура 

мен адвокаттық қызметтің құқықтық, ұйымдастырушылық және тактикалық аспектілері 

бойынша білім мен дағдыларды алу, оның юрисдикциялық өндірістерге қатысуы болып 

табылады. 

М3 Пәнді оқытудың мақсаты Қазақстан Республикасының прокурорлық қадағалауы 

студенттердің арнайы заң білімі мен дағдылары кешенін қалыптастыру және оларды 

практикада қолдану; студенттерді прокуратура органдарының жүйесімен, ҚР 

Прокуратурасының құқықтық мәртебесі мен өкілеттіктерімен, оны ұйымдастыру 

қағидаттарымен және ҚР Прокуратурасының Тиімді қызметінің негізі ретінде нормативтік 

базасымен таныстыру болып табылады. 

10 Оқытудың нәтижесі 

Код Оқыту нәтижесінің сипаттамасы Код ОН 

ОН1 Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі керек: 

- Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару құқығының негізгі 

ережелері; 

- жазаны орындау кезінде оларды дұрыс қолдану үшін қылмыстық-

атқару заңнамасының нормалары; 

- қылмыстық жазаны орындайтын органдар мен мекемелер жүйесін 

білу. 

Білу: 

- қылмыстық-атқару заңнамасының нормаларын дұрыс қолдану; 

- тәжірибе үшін халықаралық құқық пен ҚР Конституциясының 

қағидаттары мен нормаларын сақтау тұрғысынан негізделген және қолайлы 

қылмыстық жазаны орындау саласында туындайтын дағдарыстық жағдайлардан 

шығу жолдарын әзірлеу. 

 

ОН2 Пәнді оқу нәтижесінде студент 

- адвокаттық қызметтің құқықтық негіздерін, қағидаттарын, бағыттарын 

білу және жеке және заңды тұлғаларға кәсіби негізде заң көмегін көрсету үшін 

адвокатура мен адвокаттардың тағайындалуын түсіну; 

- Тиісті жағдайларда және кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында 

Адвокаттық қызмет және ұлттық құқық туралы заңнама нормаларын қолдану; 

- Адвокаттық қызмет саласында талдамалық және синтетикалық қызметті 

жүзеге асыру, адвокаттардың қызметі саласында қажетті ақпаратты талдау және 

іріктеу;; 

- заңгерлік көмек көрсету және қоғаммен байланыс орнату үшін диалог, 

презентациялар, аналитикалық есептер түрінде баспа және электрондық 

бұқаралық ақпарат құралдарының әлеуетін ұсыну және пайдалану. 

- адвокаттың оң имиджін қалыптастыру үшін жеке және кәсіби өзін-өзі 

тәрбиелеу қажеттілігі 

 

ОН3 Пәнді оқу нәтижесінде студент 

Білуі керек: іс жүргізу құжаттарын дайындау және жасау әдістемесін 

Меңгеруі керек: іс жүргізу құжаттарын құрастыру 

Меңгеруі тиіс: процессуалдық құжаттарды дайындау және құрастыру 

дағдылары 

 



Білу: фактілер мен жағдайларды саралау әдістемесі 

Істеуі керек: фактілер мен мән-жайларды заңды түрде дұрыс саралау 

Меңгеруі тиіс: фактілер мен жағдайларды саралау дағдылары 

Білуге тиіс: нормативтік құқықтық актілер, материалдық және 

процессуалдық құқық нормалары 

Меңгеруі керек: Нормативтік құқықтық актілерді қолдану, кәсіби 

қызметте материалдық және процессуалдық құқық нормаларын іске асыру 

Нормативтік құқықтық актілерді, материалдық және процессуалдық 

құқық нормаларын қолдану әдістемесін меңгеру 
 

11 Оқыту және білім беру әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған 

оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

12 Бағалау әдісі 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 
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Модульдің пререквизиты ҚР азаматтың құқығы, ҚР азаматтық-процестік құқығы, 

ҚР салық құқығы 

В. ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

8 Модульдің сипаттамасы 

 "Салық және салық салу" пәнін оқу кезінде салық теориясының және салық салу 

жүйесін құрудың теориялық аспектілерінің мәселелері қарастырылады, салықтардың 

экономикалық мазмұны, функциялары мен принциптері, Қазақстан Республикасының 

салықтары мен салық жүйесінің қалыптасуы мен дамуының тарихи кезеңдері, елдегі салық 

реформаларының негізгі тұжырымдамалары ашылады. 

Бұл пән сұрақтарды қарастырады және зерттейді: уақытты басқару оны тиімді 

пайдалануды білдіреді, яғни уақыт бірлігіне маңызды істердің максималды санын шығару. 

Білім мен ақпаратты пайдаланбай іс-әрекеттің бірде-бір түрі мүмкін емес болғандықтан, 

уақытты басқару негіздерін іс жүзінде қолданбай-ақ, сәтті болу, өзін-өзі жүзеге асыру 

мүмкін емес. 

Бұл білім беру бағдарламасы HR Management саласында еңбек нарығында сұранысқа 

ие және бәсекеге қабілетті, басқарушылық шешімдерді өз бетінше қабылдауға қабілетті, 

ұйымдастырушылық жұмыс дағдыларын меңгерген, негізгі кәсіби функцияларды іске 

асыруға әзірліктің жоғары деңгейіне ие мамандарды даярлауға арналған. HR менеджері - 

адам ресурстарын басқару жөніндегі маман. Бұл маманның басты міндеті - бизнесті 

компанияның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға қабілетті ең жақсы қызметкерлермен 

қамтамасыз ету, адамдар өздерінің кәсіби мақсаттарына да, компанияның мақсаттарына да 

қол жеткізе отырып, өз таланттарын жүзеге асыра алатындай еңбек жағдайларын жасау. 

9 Модульдің мақсаты 

М1 "Салық және салық салу" пәнін оқытудың мақсаты – студенттердің салық салу 

теориясын экономиканы мемлекеттік реттеудің тиімді әдісі ретінде, салықтың негізгі 

түрлерін есептеу бойынша практикалық дағдыларды игеруі. 

Пәнді оқытудың мақсаты: студенттердің жеке мақсат қою жүйесі және уақытты 

ұйымдастыру саласында қажетті теориялық және практикалық білімді меңгеруі. 

Мақсаты: кез келген түрдегі Денсаулық сақтау ұйымында персоналды басқару 

жүйесіне жүйелі көзқарас қалыптастыру. 

10 Оқытудың нәтижесі 

Код Оқыту нәтижесінің сипаттамасы Код ОН 



ОН1 Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі керек: 

- кәсіпорындарға, ұйымдарға, азаматтарға салық және салық салу бойынша 

қолданыстағы заңнамалық база; 

- салықтардың мәні және Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы салық 

жүйесінің принциптері; 

– шағын бизнес субъектілері, ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші заңды 

тұлғалар, шаруа (фермер) қожалықтары үшін арнаулы салық режимдерін 

қолдану ерекшеліктері мен мүмкіндіктері. 

 

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі керек: 

- адамға өз уақытын ұйымдастыруға көмектесу, энергия мен нервтердің аз 

шығынымен, бірақ қысқа мерзімде мақсаттарға жетуге үйрету; 

- басымдықтарды белгілеу, жоспарлау, міндеттер мен өкілеттіктерді беру, 

мақсаттарды саралау, "хронофагтарды" анықтау және оларға қарсы күрес; 

- уақытша ресурсты ұтымды пайдалануды үйрену, жұмыстың тиімділігі мен 

тиімділігін арттыру, еңбек пен демалыс процесін ұйымдастыру. 

 

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі керек: 

1. Тыңдаушыларда басқарушылық қызметтің заманауи дағдыларын 

қалыптастыру. 

2. Қызметкерлермен кәсіби жұмысқа жүйелі көзқарас қалыптастыру. 

3. Кадрлық әлеуетті зерттеу бойынша аналитикалық жұмыс жүргізуге үйрету. 4. 

Ұйымның еңбек әлеуетіндегі өзгерістерді жоспарлауға және болжауға үйрету, 

кадрлармен қамтамасыз етудің қазіргі жағдайына баға беру. 

5. Кадрларды жалдау, бағалау, әлеуметтік бейімдеу, дамыту және ынталандыру 

рәсімдерін дамытуға үйрету. 

  

11 Оқыту және білім беру әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған 

оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

 

12 Бағалау әдісі 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 
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А:    ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

Модульдің коды MSYuD13 

Модульдің атауы 

 

Арнайы заңдық пәндер модулі 

1) TD 3302 Дәлелдемелер теориясы \  

TUN 3302 Қылмыстық жаза теориясы \  

Usp 3302  Қылмыстық сот ісін жүргізу \  

2) Sed 4101 Сот медицинасы\ 

YuP 4101Заң психиатриясы 

3) PP 3401Өндірістік тәжірибе 

Модульді жасақтағандар Бизнес, басқару және құқық кафедрасы 

Модульді игеру ұзақтығы 

Семестр и учебный год 

1квартал 

Оқыту және бағалау тілі Қазақша, орысша 

Академиялық кредиттер саны 13 кредит 

 

Модульдің пререквизиты 

 

ҚР қылмыстық құқығы, ҚР қылмыстық-процестік құқығы, 

В. ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

8 Модульдің сипаттамасы 

 1) қылмыстық процесс құқықтық қатынастар жүйесі ретінде. Қылмыстық іс жүргізу 

дәлелі ұғымы. Қылмыстық іс жүргізу дәлелі-қылмыстық процестің орталық бөлігі. 

Дәлелдемелік құқық ұғымы. Дәлелдеу құқығы мен қылмыстық іс жүргізу дәлелдемелерінің 

арақатынасы. Дәлелдеу құқығының принциптері мен көздері. Дәлелдеу құқығының 

нормалары. 

"Қылмыстық құқық" пәні: студенттердің қылмыстық құқық пәнін (жалпы және 

ерекше бөліктерді) тану үшін қолданылатын әдістер мен тәсілдерді меңгеруіне, қылмыстық-

құқықтық нормаларды талдау үшін ақпараттық база құруға және ғылыми нәтижелер алуға 

бағытталған. 



Курстың мазмұны-студенттің түсінігі болуы керек: 

* құқық жүйесіндегі қылмыстық іс жүргізу құқығының орны мен рөлі туралы; 

* реттеудің қылмыстық іс жүргізу нормасының мазмұны туралы; 

* қылмыстық процеске қатысушылардың процессуалдық міндеттері туралы; 

практикалық пән бойынша теориялық білімдерін қолдана білу. 

"Сот медицинасы" пәні заңгерді даярлауда Маманданудың маңызды пәндерінің бірі 

болып табылады. Бұл жеке адамға қарсы қылмыстарды ашу және тергеу процесінде сот 

сараптамасына, атап айтқанда сот - медициналық сараптамаға маңызды рөл 

атқаратындығына байланысты. Тергеушінің, судьяның, прокурордың, адвокаттың, анықтау 

және жедел-іздестіру бөлімшелерінің қызметкерлерінің сот медицинасы бойынша мұқият 

даярлығы болуға тиіс. Онсыз сот-медициналық сарапшыға сұрақтарды дұрыс және тиісті 

көлемде қою, сот-медициналық сарапшы қорытындысының тұжырымдарын дәлел ретінде 

түсіну және бағалау мүмкін емес. 

 

2) сот психиатриясы-бұл сот төрелігіне қызмет ететін және заңдылық пен құқықтық 

тәртіпті нығайтуға көмектесетін, тергеу мен сотқа қылмыскердің, жәбірленушінің, куәгердің 

психикалық жағдайының ерекшеліктерін анықтауға, құқықтық қабілеттілігін, ақыл-ойын 

анықтауға, сотталушыны психиатриялық аурудың бар-жоғын куәландыруға көмектесетін 

ғылым. 

3) Практика - болашақ кәсіптік қызметпен байланысты белгілі бір жұмыс түрлерін 

орындау процесінде практикалық дағдыларды, құзыреттерді қалыптастыруға, бекітуге, 

дамытуға бағытталған оқу қызметінің түрі. 

9 Модульдің мақсаты 

М1 Пәннің мақсаты студентте қылмыстық процесті дәлелдеудің негізгі теориялық және 

практикалық мәселелері туралы білім жүйесін қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің мақсаты-құқық қолдану қызметі үшін әзірленген тиісті ережелер негізінде 

қылмыстық жаза тағайындау теориясында студенттердің білімін тереңдету. 

Пәннің мақсаты-қылмыстық істерді қозғау, тергеу, сотта қарау және шешу бойынша 

мемлекеттің арнайы органдарының қызметі саласындағы құқықтық қатынастарды терең 

зерттеу 

Пәннің мақсаты: бұл пәнді оқу студенттерге сот медицинасын ғылыми зерттеуге 

қатысты теориялық білімді, бітірушілердің кәсіби қызмет саласындағы қызметтік 

міндеттерін кәсіби орындауы үшін қажетті практикалық дағдыларды үйретуден тұрады. 

М2 Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді жалпы және сот психиатриясының, сондай-ақ 

сот-психиатриялық сараптаманың негіздерімен таныстыру болып табылады. 

М3 Өндірістік практиканың мақсаты-дағдыларды және өзге де құзыреттерді, нақты 

жағдайларда өзіндік кәсіби қызмет тәжірибесін қалыптастыру арқылы білім алушыларды 

дербес кәсіби қызметке кәсіби-құзыретті даярлау. 

10 Оқытудың нәтижесі 

Код Оқыту нәтижесінің сипаттамасы Код ОН 

ОН1 "Дәлелдеу теориясы" пәнін оқу нәтижесінде студент 

Білуі керек: Нормативтік құқықтық актілерді, материалдық және іс 

жүргізу құқығының нормаларын білуі керек: Нормативтік құқықтық актілерді 

қолдану, кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығының нормаларын 

іске асыру 

Меңгеруі тиіс: нормативтік құқықтық актілерді, материалдық және 

процессуалдық құқық нормаларын қолдану әдістемесін. 

"Қылмыстық жаза теориясы" пәнін оқу нәтижесінде студент 

Білуге: 

- соттың жаза тағайындауының жалпы және арнайы ережелері. 

  



Білу: 

- қылмыстық жаза тағайындау кезінде басты нәрсені екінші деңгейден 

бөлу. 

Меңгеруі: 

- кінәлі тұлғалардың жасаған әрекеттері үшін қолданылатын жазаны 

құқықтық бағалау дағдылары. 

"Қылмыстық сот ісін жүргізу" пәнін оқу нәтижесінде студент 

Білуге: 

-қазіргі заманғы қылмыстық іс жүргізу құқығын дамыту перспективалары 

жүргізіліп жатқан сот реформасына байланысты заңнамада болып жатқан 

өзгерістер және қылмыстық сот ісін жүргізудегі қылмыстық процестің 

функцияларын түсіну; 

- кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында алдын ала тергеу және сот 

талқылауын жүргізудің заңнамалық бекітілген әдістерін қолдану; 

- тергеу және сот талқылауы кезінде жиналған дәлелдемелерді бағалауда 

аналитикалық-синтетикалық қызметті жүзеге асыру және осы негізде іс жүргізу 

шешімдерін тұжырымдау; 

- ҚР Конституциясында белгіленген адамның және азаматтың заңды 

құқықтары мен бостандықтарын бұзбай, қылмыстық процестің барлық 

сатыларында іс жүргізу әрекеттерін ұсыну; 

- жеке даму және кәсіби өзін-өзі тәрбиелеу қажеттілігі бар. 

"Сот медицинасы" пәнін оқу нәтижесінде студент 

Білуге тиіс: зерттеудің сот-медициналық және сот-психиатриялық 

әдіснамаларының деңгейлері және оларға тән ғылыми санаттар мен таным 

әдістері; ғылыми және практикалық зерттеу әдістерінің арақатынасы мен 

байланысы; өз қызметінің тиімділігін арттыру тәсілдері. 

Істей алу керек: қылмыстық іс-әрекеттің заңдылықтарын білу негізінде 

нұсқаларды ұсыну; қалыптасқан жағдайды шығармашылықпен түсіндіре отырып 

бағалау, қылмысты ашу мен тергеуде стандартты емес тәсілдерді қолдану. 

Меңгеруі тиіс: өз қызметінің тиімділігін арттырудың негіздері мен 

тәсілдерін. 

ОН2 "Заң психиатриясы" пәнін оқу нәтижесінде студент 

Білуге: ҚТ-дағы сот психиатриясының құқықтық жүйесі, сот-

психиатриялық сараптамалардың әртүрлі түрлерінің құзыретінің шекаралары. 

Істей алу керек: сот-психиатриялық сараптаманы жүзеге асыру кезінде 

негізгі санаттар мен құқықтың басқа да ұғымдарының көлемі мен мазмұнын 

талдау және бағалау, қолданыстағы құқықтық жағдайға сәйкес сот-

психиатриялық сараптаманың қажетті түрін дұрыс тағайындау. 

Меңгеруі тиіс: құқық қолдану және құқық қорғау қызметінде сот-

психиатриялық сараптама нәтижелерін түсіндіру дағдысы, сот-психиатриялық 

сараптама нәтижелерін дұрыс пайдалану дағдысы 

 

ОН3 Өндірістік практикадан өту қорытындысы бойынша студент: 

Кәсіби қызмет саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнаманы білу; 

болашақ кәсіптің мазмұны мен ерекшеліктерін; әлеуметтік-маңызды міндеттерді 

шешу кезінде пайдаланылатын әлеуметтік, гуманитарлық және экономикалық 

ғылымдардың негізгі ережелері мен әдістерін; кәсіби қызмет саласында бар 

әлеуметтік-маңызды проблемалардың мәнін білу; 

Кәсіби қызмет бейініне сәйкес заң құжаттарының жобаларын әзірлей білу; 

дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде 

кәсіби қызметті жүзеге асыру; заңға дәл сәйкестікте шешімдер қабылдау және 

Заң іс-әрекеттерін жасау; Нормативтік құқықтық актілерді қолдану, кәсіби 

қызметте материалдық және іс жүргізу құқығының нормаларын іске асыру; 

 



фактілер мен мән-жайларды заңды түрде дұрыс саралау; сыбайлас жемқорлық 

мінез-құлықты анықтау, бағалау және оның жолын кесуге; заң және өзге де 

құжаттамада кәсіби қызметтің нәтижелерін дұрыс және толық көрсету; заң 

қызметінің нақты түрлерінде білікті заң қорытындылары мен консультациялар 

беру; 

Кәсіби қызметтің тиісті саласында қоғамдық қатынастарды реттейтін 

нормативтік және басқа да құқықтық актілерді іздеу дағдыларын; заңға дәл 

сәйкестікте шешімдер қабылдау және заңдық іс-әрекеттер жасау; мемлекеттік 

билік органдарының, ұйымдардың, кәсіпорындар мен мекемелердің басқару 

органдарының аппараттарында шешімдерді дайындау, қабылдау, іске асыру 

және орындалуын бақылау кезеңдерінде заңнаманы пайдалану дағдыларын; заң 

құжаттарын дайындау дағдыларын; түрлі құқықтық актілерді білікті түсіндіру 

дағдыларын меңгеру. 

11 Оқыту және білім беру әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған 

оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

12 Бағалау әдісі 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

13 Әдебиеттер тізімі 

1. Зажицкий В.И. Доказывание и доказательства по УПК РФ [Электронный ресурс]: теоретико-

правовой анализ/ Зажицкий В.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2015.— 449 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36717.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 19  

2. Кучин В.В. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кучин В.В., Попов И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43236.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. **Уголовное право России. Практический курс: учеб.-практ. пособие: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» /(Р. А. Адельханян, Д. И. Аминов, Ю. Н. 

Анисимов и др.); под общ. ред. А.И. Быстрикина; под науч. ред. А. В. Наумова. – 5-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2014. – 808 с.  

4. **Уголовное право России. Части Общая и особенная: учебник/ М. П. Журавлев и др.; под ред. 

А. И. Рарога. – 9-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект, 2014. – 728 с.  

5. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов/ Под ред. Н. Г. Кадникова. – М.: 

ОАО «Издательский Дом «Городец», 2014. – 912 с.  

6. Уголовное право России. Часть Осбенная: Учебник для вузов /Отв. ред. Л. Л. Кругликов, 6-е 

изд., перераб.и доп. – М.:Вольтерс Клувер, 2014. – 880 с.  

7. **Кочои, С. М. Уголовное право. Общая и особенная части: краткий курс/ С.М. Кочои. – М.: 

Контракт, Волтерс Клувер, 2014 – 416 с. 



8. Конституция Республики Казахстан.  

9. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. А.,2009 г.  

10. Уголовный кодекс Республики Казахстан. А., 2009 г.  

11.Закон РК «О судах и статусе судей в Республике Казахстан»  

12. Сулейменова Г.Ж. “Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан” А., 2001 г.  

13.Толеубекова Б.Х. “уголовно-процессуальное право” А., 2000 г. 

14. Самищенко, С.С. Судебная медицина: учебник / С.С. Самищенко. – М.: Юрайт, 2015. – 471 с. 

[электронный ресурс http://www.biblio-online.ru]  

15. Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник / В.И. Акопов. – М.: Юрайт, 2014 – 478 с. 

[электронный ресурс http://www.biblio-online.ru]  

16. Грицаенко, П.П. Судебная медицина: Краткий курс лекций / П.П. Грицаенко - Москва: Юрайт, 

2015. - 195 c. [электронный ресурс http://www.biblio-online.ru]  

17. Рохлин В. И. К вопросу о поводах и основаниях назначения и производства 

судебнопсихиатрической экспертизы по уголовным делам // Российский следователь: научно - 

практическое и информационное издание. - 2012.- № 9. 

18. * Судебная психиатрия [Текст]: учебник / Н. М. Жариков, В. П. Котов, Г. В. Морозов, Д. Ф. 

Хритинин. 5-е изд., перераб. и доп. – М., 2013. — 287 с.  

19. *Майлис, Н. П. Введение в судебную экспертизу [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. 

П. Майлис. — Москва : Юнити-Дана, 2015. — 159 с. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758 (дата обращения: 04.09.2016).  

20. *Моисеева, Т. Ф. Основы судебно-экспертной деятельности [Электронный ресурс] : конспект 

лекций / Т. Ф. Моисеева . — Москва : Рос. гос. ун-т правосудия, 2016. — 191 с. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439610 (дата обращения: 04.09.2016). 

 

 
 

 
A: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

Модульдің коды MPZ14 

Модульдің атауы 

 

Құқықтық қорғау модулі 

Ovd 3402 Ішкі істер органдары \  

POZS 3402 Шет елдердің құқық қорғау органдары 

Модульді жасақтағандар Бизнес, басқару және құқық кафедрасы 

Модульді игеру ұзақтығы 

Семестр және оқу жылы 

1 квартал 

Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

Академиялық кредиттер саны 

 

5 кредит 

Модульдің пререквизиты  ҚР қылмыстық құқығы, ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы, 

құқық қорғау қызметі 

В. ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

8 Модульдің сипаттамасы 

 Осы модульдің жалпы сипаттамалары: заң студенттеріне оны жүзеге асыруға 

арналған мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелердің құқық қолдану қызметі туралы 

негізгі білім беру. Болашақ заңгерлер бұл институттарға қандай функциялар берілген, 

оларды қалай орындайды, бір-бірімен, басқа да мемлекеттік және қоғамдық ұйымдармен 

өзара әрекеттеседі, олардың әлеуметтік мақсаты қандай екендігі туралы түсініктері болуы 

керек. Пәндер соттардың, прокуратура, полиция және басқа да құқық қорғау 

органдарының құрылымымен, ұйымдастырылуымен, қызметінің сипатымен танысуға 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


мүмкіндік береді.   

11. Модульдің мақсаты 

М1 Пәнді оқытудың мақсаты - Қазақстан Республикасындағы және шет елдердегі құқық 

қорғау органдарының негізгі түсініктері мен жүйелерін оқып үйрену, студенттер 

арасындағы құқық қорғау жүйесінің құрылымдық элементтерінің бір-бірімен және басқа 

мемлекеттік және қоғамдық құрылымдармен өзара әрекеттесуінің принциптері мен 

көлемдері туралы нақты түсінік қалыптастыру. 

9 Оқытудың нәтижесі 

Код Оқыту нәтижесінің сипаттамасы оқыту 

нәтижесінің 

коды 

ОН1 Модульді зерделеу нәтижесінде студент міндетті 

Білу: 

-құқық қорғау органдарының қағидалары мен институттары, құқық 

қорғау органдарының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілер; 

- құқық қорғау жүйесінің пайда болуының, дамуының және жұмыс 

істеуінің негізгі заңдылықтары 

Білу: 

-құқық қорғау органдарының қызметтерін ажырату және ажырату; 

-заңнама нормаларын талдауға, түсіндіруге және дұрыс қолдануға, 

шешімдер қабылдауға және заңға сәйкес іс-әрекеттерді жасауға, заңды 

құжаттарды дұрыс рәсімдеуге және орындауға. 

Меншікті: 

- құқық қорғау органдарының қызметін реттейтін нормативтік 

құқықтық актілерді түсіндіру әдістері; 

- құқық қолдану саласындағы құқықтық терминология, құқықтық 

актілермен жұмыс істеу дағдылары, кәсіби қызметтің объектілері болып 

табылатын құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастар дағдылары. 

 

10 Оқыту және білім беру әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған 

оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдісі 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиеттер тізімі 

1. Правоохранительные органы России [Текст] : учебник для бакалавров / под общ. ред. 

В.П.Божьева, Б.Я.Гаврилова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2014. - 381 с. - 

(Бакалавр. Базовый курс).  

2. Правоохранительные органы России [Текст]. - : учебник для академического бакалавриата / под 

общ. ред. В.П. Божьева, Б.Я. Гаврилова. – 5-е изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 381 с. 

3. Гриценко А.В. Правоохранительные органы Российской Федерации. Учебник для бакалавров 



[Электронный ресурс]/ А.В. Гриценко - М.:Издательство Юрайт, 2016 – 357с. 

http://www.urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/36373/ 

4. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы России [Текст] .— 9-е изд., перераб. и доп .— М. : 

Зерцало-М, 2014 .— 496 с.  

5. Правоохранительные органы России [Текст]. - / Под ред. В.П. Божьева .— 3-е изд., перераб. и 

доп .— М. : ЮРАЙТ, 2014 .— 333 с. 

 

 

 
A: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

Модульдің коды MRDK15 

Модульдің атауы Іскерлік құзыреттілікті дамыту модулі 

1) GSU 4102 Мемлекеттік қызмет және басқару  

MGS 4102 Құқықтық жүйедегі медиация 

2) TSTDP 4103 Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру \  

GMU 4103 Мемлекеттік және жергілікті басқару 

Модульді жасақтағандар Бизнес, басқару және құқық кафедрасы 

Модульді игеру ұзақтығы 

Семестр және оқу жылы 

1 тоқсан 

Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

Академиялық кредиттер саны 10 кредит 

Модульдің пререквизиты Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы, Қазақстан 

Республикасының әкімшілік құқығы 

В. ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

8 Модульдің сипаттамасы 

 1. Мемлекеттік басқарудың негіздері мен оны жетілдіру бағыттарын білу 

«Қазақстан-2050» стратегиясының маңызды басымдықтарының бірі - негізгі 

функциялармен шектелген кәсіби мемлекет құруды жүзеге асыру үшін жаңа деңгейдегі 

кәсіби менеджерлерді даярлау үшін қажет. Менеджменттің барлық деңгейлерінде, 

басқарудың барлық буындарында ағымдағы жұмысты перспективамен байланыстырып, 

оңтайлы шешімдер қабылдай алатын мамандардың рөлі артып келеді. Мемлекеттік билікті 

нығайту, тиімді басқару жүйесін құру негізінде Қазақстан қарқынды дамып келе жатқан 

әлеуметтік бағдарланған экономиканы құра алады. 

2. Бұл пәннің пәні Қазақстан Республикасында мемлекеттік және жергілікті 

қызметті ұйымдастыру болып табылады. Оның шеңберіне келесі мәселелерді зерттеу 

кіреді: демократиялық мемлекеттегі мемлекеттік және муниципалдық қызмет 

институттарының рөлі мен маңызы; мемлекеттік азаматтық және муниципалдық 

қызметтердің өзара қатынасы; шет елдерде мемлекеттік қызметті ұйымдастыру; 

мемлекеттік азаматтық және муниципалдық қызмет жүйесіндегі кадр саясаты және кадр 

жұмысы; мемлекеттік азаматтық және муниципалдық қызметкердің құқықтық 

мәртебесінің негіздері; мемлекеттік қызметтегі позициялар жүйесі және ресми өсу 

қағидаттары; мемлекеттік азаматтық және муниципалдық қызметкердің қызметтік мінез-

құлқына қойылатын талаптар; мемлекеттік қызметтегі мүдделер қақтығысы; мемлекеттік 

азаматтық және муниципалдық қызметтен өтудің негізгі кезеңдері. 

9 Модульдің мақсаты 

М1 Пәнді оқытудың мақсаты - экономиканы және әлеуметтік саланың дамуын 

мемлекеттік басқарудың мәні, әдістері, ұйымдастырылуы, принциптері мен механизмдерін 

зерттеу. 

http://www.urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/36373/


М2 Пәнді игерудің мақсаты - кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру, мемлекеттік 

басқару, мемлекеттік және муниципалдық қызметтің мәні мен негізгі институттары, оның 

реттеуші функциясын жүзеге асырудың негізгі бағыттары туралы білім, білік және 

дағдылар кешендерін қалыптастыру. 

10 Оқытудың нәтижесі 

Код Оқыту нәтижесінің сипаттамасы оқыту 

нәтижесінің 

коды 

ОН1 Модульді зерделеу нәтижесінде студент міндетті 

- аралас экономиканың қалыптасуы мен қызмет етуі жағдайында 

мемлекетке басқару субъектісі ретінде біртұтас көзқарас қалыптастыру, 

академиялық ғылым саласы ретінде мемлекеттік басқарудың мәнін түсіну, 

мемлекеттік басқару саласындағы ғылыми мектептермен танысу;  

- кәсіби қызметтің түрі ретінде мемлекеттік басқарудың мәнін түсіну, 

мемлекеттік басқару мен бизнесті басқару арасындағы ұқсастықтар мен 

айырмашылықтарды көру, 

- мемлекеттік басқару жүйесі туралы жан-жақты түсінікке ие болу 

және оның құрамдас бөліктерінің мәнін түсіну: процесс, мақсаттар, 

функциялар, принциптер, әдістер, органдар, мемлекеттік басқару персоналы; 

- басқарудың әртүрлі деңгейлерінде мемлекеттік экономикалық 

саясатты іске асырудың негізгі құралдарын қолдану принциптерін, 

механизмін, ерекшеліктерін білу, мемлекеттік биліктің қызмет ету 

механизмін меңгеру, барлық деңгейдегі мемлекеттік органдар жүйесінің 

құрылымын түсіне білу, қабылдау мен жүзеге асыруға әсер ететін негізгі 

саяси және әлеуметтік-экономикалық институттарды білу басқару 

шешімдері;  

- мемлекеттік басқарудың негізгі құралдарымен жұмыс істеу 

дағдыларын игеру. 

 

ОН2 Модульді зерделеу нәтижесінде студент міндетті 

Білу: қоғамдық пікірді қалыптастыру ерекшеліктерін; мемлекеттік 

және муниципалдық қызмет имиджінің сипаттамалары 

Істей білу: мемлекеттік және муниципалдық қызметтің имиджіне 

қойылатын талаптарға сәйкес кәсіби қызметті жүзеге асыра білу; қоғамдық 

пікірді қалыптастыруға үлес қоса білу 

Иесі: мемлекеттік және муниципалдық қызметтің имиджін көтеру 

дағдылары; қоғамдық пікірді қалыптастыру технологиялары 

 

10 Оқыту және білім беру әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған 

оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

11 Бағалау әдісі 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 
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A: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

Модульдің коды PDTO16  

Модульдің атауы 

 

Кеден органдарының құқық қолдану қызметі 

1) OPRD4201 Жедел-іздестіру қызметі  

            PSE4201 Экономика саласындағы қылмыстар 

KP 4201 Сыбайлас жемқорлық қылмыстары 

Kri4201 Криминалистика  

PS4201 Құқықтық статистика 

2) EP 4202 Экономикалық қылмыстар 

Модульді жасақтағандар Бизнес, басқару және құқық кафедрасы 

Модульді игеру ұзақтығы 

Семестр және оқу жылы 

1 квартал 

Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

Академиялық кредиттер саны 

 

13 кредит 

Модульдің пререквизиты ҚазақстанРеспубликасыныңқылмыстыққұқығы, 

ҚРқылмыстықісжүргізуқұқығы, криминология 

В. ОҚЫТУЖӘНЕБІЛІМБЕРУТУРАЛЫТОЛЫҚАҚПАРАТ 

8 Модульдің сипаттамасы 

https://biblio-online.ru/bcode/434313
https://biblio-online.ru/bcode/434314


 1. 1) Жедел-іздестіру қызметі - бұл өз құзыреті шегінде «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңымен бұған уәкілеттік берілген мемлекеттік органдардың жедел бөлімшелері жария және 

жасырын түрде, өмірді, денсаулықты, құқықтар мен құқықтарды қорғау мақсатында жедел-іздестіру қызметін 

жүзеге асыратын қызмет түрі. қоғамның және мемлекеттің қылмыстық қол сұғушылықтан қауіпсіздігін қамтамасыз 

ететін жеке бостандықтар, меншік. Жедел-іздестіру қызметі - бұл қылмыстық әділет органдарының дербес 

функцияларының бірі. Осыған байланысты жедел-іздестіру қызметінің негіздерін білу және оның мүмкіндіктерін 

қылмыстық сот ісін жүргізуде қолдану мүмкіндігі ішкі істер органдарының қызметкерлерін, судьяларды, 

адвокаттарды кәсіби даярлаудың қажетті шарты болып табылатындығын атап өткен жөн. 

        2) «Криминалистика» оқу пәнін оқыту интегративті сипатқа ие және студенттердің құқық қорғау және құқық 

қорғау органдарындағы кәсіби қызметке қажетті білім, білік және дағды жүйесін дамытуға бағытталған. 

2. Пән PR-да экономикалық немесе басқа экономикалық қызметті жүзеге асыру тәртібін бұзатын қылмыстардың 

элементтерін егжей-тегжейлі зерттеуге арналған. Пәннің бір бөлігі ретінде экономикалық қылмысқа қатысты 

мәселелер кешені қарастырылады. 

9 Модульдің мақсаты 

М1 1. 1)Курсты оқып-үйренудің мақсаты - тыңдаушыларды жалпы құқықтық және негізгі пәндер, құқықтық 

және теориялық негіздер, НҚА мазмұны мен қағидалары, оның мемлекеттің қылмыстық-құқықтық саясатының 

мәселелерін шешудегі рөлі, сондай-ақ құқықтары мен бостандықтарын сақтай отырып, қылмысқа қарсы күрестің 

жеке мәселелері туралы бұрыннан бар базалық білімдері негізінде игеру. адам және азамат. 

       2) Тренингтің мақсаты - студенттердің жеке қасиеттерін дамыту және заңның үстемдігін, заңдылықты, 

жеке тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін кәсіби қызметке қажетті білім, білік және 

дағдылар жүйесін қалыптастыру; құқық бұзушылықтарды ашу және тергеу туралы. 

 

М2 Пәннің міндеттері: экономикалық қылмысты қоғамда кездесетін, пайда болу мен дамудың өзіндік 

заңдылықтары бар, онымен күрестің нақты және алуан түрін қажет ететін жағымсыз құбылыс ретінде зерттеу. 

10 Оқытудың нәтижесі 

Код Оқыту нәтижесінің сипаттамасы 

ОН1 1. 1) Осы пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білу: 

- жедел-іздестіру қызметінің тұжырымдамасы; жедел-іздестіру қызметі туралы ғылымның 

мазмұны (жедел-іздестіру теориясы); 

- жедел-іздестіру қызметін құқықтық реттеудің түсінігі, шектері мен деңгейлері; 

- жедел-іздестіру, қылмыстық-процестік, қылмыстық-атқаружәнеқылмыстық-

іздестіруқызметтерініңарақатынасы; 

- понятие и правовое положение субъектов оперативно-розыскной деятельности; 

- жедел есепке алу жағдайларын құрудың мәнді негіздерінің мәні мен мазмұны; 

- жедел-іздестіру қызметінде заңдардың орындалуына прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру 

тәртібі; 

- жедел-іздестіру және қылмыстық-процессуалдық қызмет барысында жедел бөлімшелер мен 

тергеушілердің өзара іс-қимылын ұйымдастыру негіздері; 

- жедел-

іздестіруқызметінәтижесіндеалынғанмәліметтердіқылмыстықпроцестеқолданушарттары; 

- жедел-іздестіруқызметінқұқықтықреттеудіңнегізгіережелері, 

оныңішіндеадамменазаматтыңконституциялыққұқықтарыншектеу; 

- жедел-

іздестіруқызметісаласындағызаңнаманыңорындалуынведомстволықемесбақылаудыңнегізгіережелері; 

- қылмыстық тергеу саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың негізгі ережелері. 

2) Білу: 

- қылмыстарды ашудың және тергеудің теориялық негіздері; - қылмыстық құқық және 



криминалистика, кейбір қылмыс түрлерінің белгілері; 

- техникалық және криминалистикалық құралдар мен әдістер, 

- тергеу әрекеттерін жасау тактикасы; қылмыстарды ашуды және тергеуді ұйымдастырудың 

нысандары мен әдістері;  

- жекелеген түрлер мен топтардағы қылмыстарды ашу және тергеу әдістемесі. 

Білу: 

- оқиға болған жердегі материалдық жағдайға сүйене отырып, қылмыскердің іс-қимыл 

режимін және оның жеке басы туралы ақпаратты белгілеу; істің нұсқаларын алға тарту және тексеру; 

- техникалық және криминалистикалық құралдар мен әдістерді қолдануға; 

- сот сараптамалары мен алдын ала зерттеулерді тағайындау кезінде шешілетін сұрақтарды 

дұрыс қоюға, сарапшының (маманның) қорытындыларының мазмұнын талдауға және дұрыс 

түсіндіруге; 

Меншікті: 

- техникалық және криминалистикалық құралдар мен іздерді және заттай дәлелдемелерді 

анықтау, бекіту және алу, зерттеу, дәлелдеуді бағалау және пайдалану, қылмыстарды ашу мен тергеу 

тактикасы мен әдістерін қолдану тәсілдерін қолдану дағдылары. 

ОН2 Білу: Қазақстанның мемлекеттік-құқықтық дамуының ерекшеліктерін; қылмыстық құқық 

ғылымының негізгі ережелері, негізгі түсініктердің мәні, мазмұны, категориялары, институттары, 

субъектілердің құқықтық мәртебелері, қылмыстық құқық саласындағы құқықтық қатынастар. 

Істей білуі керек: сыбайлас мінез-құлықты анықтау, бағалау және жолын кесуге көмектесу. 

Иесі: қылмыстық құқық нормаларын жүзеге асыру дағдылары. 

11 Оқыту және білім беру әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

12 Бағалау әдісі 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) жеке жүргізіледі және 

ескеріледі. 
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A: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

Модульдің коды MTD17 

Модульдің атауы 

 

Халықаралық кеден қызметі 

1) IGPZS 4203 Шет елдердегі мемлекет және құқық тарихы 

MPP 4203 Халықаралық жария құқық 

MChP 4203 Халықаралық жеке құқық 

2) MP 4204 Халықаралық құқық 

Модульді жасақтағандар Бизнес, басқару және құқық кафедрасы 

Модульді игеру ұзақтығы 

Семестр және оқу жылы 

1 квартал 

Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

Академиялық кредиттер саны 

 

13 кредит 

Модульдің пререквизиты Рим құқығы, Теория государства и права 

В. ОҚЫТУЖӘНЕБІЛІМБЕРУТУРАЛЫТОЛЫҚАҚПАРАТ 

8 Модульдің сипаттамасы 

 Қазақстанның «Қазақстан - 2030» даму стратегиясында Қазақстанның әлемдік 

қауымдастықпен тығыз және тиімді өзара әрекеттестік орнатуға бағытталған көпвекторлы 

сыртқы саясаты жүргізіліп жатқандығы айтылған. Халықаралық құқық мемлекеттердің, 

оның ішінде Қазақстан Республикасының сыртқы саясатын жүзеге асыруға ықпал етеді. 

Халықаралық құқық - бұл мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында 

«Құқықтану» және «Кеден ісі» мамандықтары бойынша, жоғары оқу орындары мен 

факультеттер студенттеріне оқуға арналған маңызды пәндердің бірі. 

9 Модульдің мақсаты 

М1 Пәнді оқып-үйренудің мақсаты студенттерге мемлекетаралық қатынастардың 

ерекше түрін реттейтін халықаралық құқық нормалары мен қағидаларының мағынасын, 

халықаралық құқықтың теориясы мен практикасын түсіну және олардың халықаралық 

құқықты қолдану дағдыларын алу болып табылады. 

10 Оқытудың нәтижесі 

Код Оқыту нәтижесінің сипаттамасы оқыту 

нәтижесінің 



коды 

ОН1 «Халықаралық құқық» курсын оқу нәтижесінде білім алушы: 

Білу: 

- халықаралық жария құқық теориясының маңызды ережелері мен 

тұжырымдары 

- халықаралық құқықтық қатынастар жүйесінің мәні мен мазмұны; 

- халықаралық жария құқықтың негізгі салаларының құрылымы мен 

мазмұны; 

Білу: 

- халықаралық құқықтық құбылыстар мен проблемалардың мәнін өз бетінше 

сипаттауға, бағалауға; 

- халықаралық жария құқық теориясының негізгі ережелері туралы бастапқы 

түсініктер беру; 

- халықаралық жария құқықтың жүйесін, құрылымын навигациялау, осы 

саладағы мүмкін кәсіби іс-әрекетте құзыретті нормативтік құқықтық 

актілерді қолдану. 

  

11 Оқыту және білім беру әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған 

оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

12 Бағалау әдісі 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

13 Әдебиеттер тізімі 

1 Звеков В.В.Международное право.- М., 1999. 

2 Ушаков Н.А.Международное право. - М., 2000. 

3 Игнатенко М.А.Международное право. - М., 1998. 

4 Лукашук И.И. Международное право. - М., 2000. 

6 Лукашук И.И. Шинкарецкая Г.Г. Международное право. – М., 2000. 

7 Кулжабаева Ж.О. Международное публичное право. – А., 2002. 

8 Сборник международных конвенций Республики Казахстан. – автор-составитель 

К.К.Сарсембаев.-А.,1997 

9 Сборник документов по международному праву. – под ред. К.К.Токаева.- А.,1998. 

10 Сафонова О.Н. Соотношение международного права и национального права Республики 

Казахстан. –А.,2002. 

11 Тункин Г.И. Теория междуна-родного права.- М.,2000. 

12 БлищенкоИ.П. Дипломатичес-кое право. – М.1990. 

13 Токаев К.К. ООН:полвека служения миру. – А.,1995. 

14 Сарсембаев М.А Международ-но-правовые отношения госу-дарств Центральной Азии. – 

А.,1995. 

15 Ержанов Т.К. Международно-правовой статус континентальных государств. – 

А.,2003. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.КОРРЕЛЯЦИЯ МАТРИЦАСЫ 

жалпықалыптастырылатынқұзыреттіліктермен 

(құрауыштардыоқытунәтижелерімен) білім беру 

бағдарламасыбойыншаоқытунәтижелері) 

№ Пән атауы Қалыптастырылатын нәтижелер 

РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 РО9 РО10 РО11 РО12 

1 Қазіргі заманғы 

Қазақстан тарихы 

+            

2 Философия +            

3 Саясаттану және 

әлеуметтану 

 +           

4 Мәдиенеттану +            

5 Психология             

6 ҚР этносаясаты және 

ұлтаралық 

қатынастар 

+            



7 Жемқорлыққа қарсы 

мәдиенет негіздері 

            

8 Дінтану  +   +    +  +  

9 Құқық негіздері             

10 Мәңгілік Ел             

11 Өлкетану             

12 Ақпараттық-

коммуникациялықте

хнологиялар (ағылш. 

тілінде) 

 

            

11 Қазақ (орыс) тілі 

 

            

12 Шеттілі             

13 Дене шынықтыру             

14 Мемлекет және 

құқық теориясы 

 +           

15 Заңгердіңкәсібиэтика

сы 

 +  + +        

16 Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

  +          

17 Мамандыққа кіріспе 

 

            

18 Оқу-танысу 

практикасы 

            

19 Қазақстан 

Республикасының 

Конституциялық 

құқығы 

 

         +   

20 Қазақстан 

Республикасының 

Әкімшілік құқығы 

 +         +  

21 ҚР Еңбек құқығы  +           

22 Робототехника  +           

23 Инжиниринг  +         +  

24 3D үлгілеу  +         +  

25 IT-консальтинг             

26 Интернет технологии  +         +  

27 Қазіргі 

компьютерлік 

 +         +  



технологиялар 

28 IT басқару  + + + +        

29 Қазіргі IT-

бағдарламалар 

     +       

30 Қазақстан 

Республикасының 

азаматтық құқығы 

(жалпы бөлім) 

 

            

31 Қазақстан 

Республикасының 

азаматтық құқығы  

(Ерекше бөлім) 

 

     +       

32 Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы 

(Жалпы бөлім) 

            

33 Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы 

(Ерекше бөлім) 

            

34 Экономикалық 

қылмыстарды 

саралау мәселелері 

     +       

35 Қылмыстарды 

саралау негіздері 

 

            

36 Өндірістіктәжірибе  +  + +        

37 Құқықтық саяси 

ілімдердің тарихы 

   +  +       

38 Мемлекетжәнеқұқық

тарихы 

 + + + +        

39 Рим құқығы       + + +    

40 Мұсылманқұқығы             

41 Сот жүйесі             

42 Заңгердің шешендік 

өнері 

            

43 Мемлекеттік 

қызметкерлер 

этикасы 

 +  +       +  

 Сыни ойлау             

44 
Қылмыстық-атқару 

    +   + +  +  



құқығы 

45 Қылмыстық-атқару 

жүйесі 

  + +         

46 Құқықтық 

статистика негіздері 

   + +  +      

47 Криминология  2   + +       

48 Шет елдерде 

қылмыстық 

жазаларды 

орындаудың 

теориясы мен 

практикасы 

      + + +    

49 Адвокатура             

50 Прокурорлық 

қадағалау 

            

51 Салықтаржәнесалық 

салу 

   + +  +      

52 Тайм менеджмент    + +        

53 HR менеджмент    + +        

54 Бизнестіжоспарлау             

55 Кәсіпкерлікқұқық            + 

56 Дәлелдемелертеория

сы 

            

57 Қылмыстықжазатеор

иясы 

            

58 Қылмыстық сот 

ісінжүргізу 

            

59 Сот медицинасы             

60 Заң психиатриясы             

61 Қазақстан 

Республикасының 

Құқық қорғау 

органдары 

            

62 Ішкі істер органдары             

63 Жедел-қызмет             

64 Шет елдердің құқық 

қорғау органдары 

            

65 Жедел-             



іздестіруқызметі 

66 Құқықтық жүйедегі 

медиация 

            

67 Мемлекеттікқызметт

іұйымдастыру 

           + 

68 Мемлекеттік және 

жергілікті басқару 

           + 

69 Жедел-іздестіру 

қызметі 

           + 

70 Экономика 

саласындағы 

қылмыстар 

            

71 Криминалистика             

72 Құқықтық 

статистика 

            

73 Экономикалыққылм

ыстар 

            

74 Шетелдердегі 

мемлекет және 

құқық тарихы 

            

75 Халықаралық жария 

құқық 

            

76 Халықаралық жеке 

құқық 

            

77 Халықаралық құқық             

78 Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқыту 

бағдарламалары 

(UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency) 

            

79 Ағылшын тілінде 

ауызша және 

жазбаша сөйлеу 

практикасы 

            

80 Халықаралық 

стандартталған 

Тілдік курстар 

            

81 Өндіріс алдындағы 

тәжірибе. 

            

82 Дипломдық 

жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау 

немесе кешенді 

емтиханды дайындау 

және тапсыру 
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