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ООД ОК 

GCD CC 

A тобы 

/группа А 

/ group А 

 

 

1104(1), 

K(O)T 

1104(2) 

 

Казахский (русский) 

язык  

 

Kazakh (Russian) 

language 

 

дискурстық, стратегиялық және мәдени-әлеуметтік 

субьективті біліктілік сияқты компоненттерін дамытуға 

назар аударылады.Қазақ тілін оқытуда қазақ тілінің тілдік 

ерекшелігі мен ұлттық-танымдық сапалары ескеріледі. 

Пәннің мазмұны қатысымның әлеуметтік-тұрмыстық 

саласын, әлеуметтік-мәдени саласын, оқу-кәсіби саласын 

қамтиды. 

Внимание уделяется лингвистической компетенции, 

развитию мирового языка, дискурсу, стратегии и 

социально-культурной компоненте субъективных знаний. 

При обучении казахскому языку должны учитываться 

особенности языка и  национально-познавательные  

качества. Содержание дисциплины охватывает  

социально-культурную, социально-бытовую и учебно-

профессиональную сферы. 

The content of discipline should coincide with the 

National educational standard and with program of course. 

The characteristics of language and national specifics should 

be taken into account. 

Орыс тілі курсы қазақ бӛлімінде окитын 

студенттерге арналған. Коммуникативті компетенцияның 

болашақ мамандарын қалыптастыру - ғылыми деңгейдегі 

нақты коммуникативті міндеттерді шешуге, 

лингвистикалық құралдарды ғылыми бағыттағы 

мамандарға беру, формальды-коммуникативтік 

компетенцияларды студенттердің неязыковых 

ерекшеліктерін қалыптастыру процестерінде базалық 

стандартты В2, LSP, LAP стандарттау процестерін 

қалыптастыру. 

Курс русского языка   рассчитан на студентов  

казахских отделений университетов. Формирует у 

будущих специалистов коммуникативные компетенции – 

способности решать лингвистическими средствами 

реальные коммуникативные задачи в конкретных речевых 

ситуациях научной сферы, формирует межкультурно-

коммуникативные компетенции студентов неязыковых 

специальностей в процессе образования на уровнях 

базовой стандартности В2, LSP, LAP. 

The course is Russian language for students of the 

Kazakh University of Applied Sciences. 

 

Бағдарламасы 

кӛлемінде 

қазақ тілін 

білуі 

Қазақ тілі І 

 

 

Знание 

казахского 

языка в объеме 

программы 

средней школы 

Казахский язык 

І 

 

 

The Knowledge 

of  kazakh  

language in 

accordance with 

shool 

curriculum 

The Kazakh 

language I 

 

Мектеп 

бағдарламасы 

кӛлемінде орыс 

тілін білуі 

Орыс тілі І 

 

Знание 

русского языка 

в объеме 

программы 

средней школы 

Русский язык І 

 

The Knowledge 

of  Russian  

 

тілі 

кафедрасы 

 

Кафедра 

практического 

казахского 

языка 

 

Practical 

Kazakh 

language 

Орыс 

филологиясы 

кафедрасы 

 

Кафедра 

русской 

филологии 

Department of 

Russian 

Philology 

Кафедра 

теретической 

и прикладной 

лингвистики 

Теориялық 

және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы 

Department of 

Theoretical and 

Applied 

Linguistics 
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Formation of the communicative competences of 

future specialists is to solve realistic communicative tasks in 

the specific linguistic means of the spherical spheres, to 

formulate intercultural communicative competence of students 

with non-specific specifications in the process of teaching the 

basic standard B2, LSP, LAP. 

language in 

accordance with 

shool 

curriculum 

The Russian 

language I 

 

3 ЖБП МК 

ООД ОК 

 

GCD CC 

A тобы 

/группа А 

/ group А 

 

ST 1103 

(1),  ST  

 

1103 (2) 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

 

Foreign language  

 

3 1,2 Шетел тілін оқыту мақсаты - тілдік емес 

мамандық студенттерінің мәдениаралық коммуникативтік 

құзырлықтарын А2/B1 деңгейінде қалыптастыру. Курс 

тақырып бойынша белсенді лексиканы қолдана отырып, 

аутентикалық материалды қабылдау, негізгі мазмұнын 

беріп, ӛз пікірін жеткізіп, негіздемесін келтіру қабілетін 

ұсынады. Курс мазмұны қоғамдық-мәдени, қоғамдық-

тұрмыстық және оқу-кәсіби саланы қамтиды. 

Целью обучения курса является формирование 

межкультурно-коммуникативной компетенции студентов 

неязыковых специальностей в процессе иноязычного 

образования на уровне А2/B1. Курс предполагает умение 

воспринимать аутентичный материал, передать основную 

мысль, выразить свою точку зрения, используя активную 

лексику по теме, приводя обоснованные аргументы. 

Содержание курса охватывает  социально-культурную, 

социально-бытовую и учебно- профессиональную сферы. 

The purpose of the course is the formation of 

intercultural and communicative competence of students of 

non-linguistic specialties in the process of foreign language 

education at the level of A2 / B1. The course involves the 

ability to perceive authentic material, convey the main idea, 

express one’s point of view, using active vocabulary on the 

topic, giving reasoned arguments. The course content 

encompasses the socio-cultural, social, and educational and 

professional spheres. 

Мектеп 

бағдарламасы 

кӛлемінде 

шетел тілін 

білуі 

Шетел тілі I 

 

Знание 

иностранного 

языка в объеме 

программы 

средней школы 

Иностранный 

язык I 

 

  

The Knowledge 

of   Foreign 

language in 

accordance with 

school 

curriculum 

Foreign 

language 

I 

  

  

Шетел тілдері 

кафедрасы 

 

Кафедра 

иностранных 

языков 

 

Foreign 

Languages 

Department 

4 БП МК 

БД ОК 

BD CC 

A тобы 

/группа А 

/ group А 

 

MKT 

1203 

TGP1203 

TSL 1203 

Мемлекет және құқық 

теориясы                                                  

Теория государства и 

права                                                                                       

Theory of state and law 

2 1 Мемлекет және құқық теориясының ӛзін-ӛзі зерттеу 

бейімделген әдістемелік кешені нысандары - бұл ӛзін-ӛзі 

бақылау, тест, және, әрине үшін басшылық сұрақтар бар. 

Барлық тақырыптар бойынша ұсынылған заманауи 

әдебиеттер тізімін, сондай-ақ емтиханға әдетте ұсынылған 

сұрақтардың тізімін келтіріңіз. 

Бұл оқу-әдістемелік кешен заң мектептерінің студенттері 

Қазақстан 

тарихы 

Жалпы тарих 

История 

Казхстана 

Общая история 

History of 

Мемлекет 

және құқық 

теориясы мен 

тарихы,консти

туциялық 

құқық 

кафедрасы 



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое 

   

мен оқытушыларына ұсынылатын білімнің барлық 

түрлеріне қолданылуы мүмкін. 

Учебно-методический комплекс адаптирован к 

самостоятельным формам изучения теории государства и 

права - он содержит вопросы для самоконтроля, тесты и 

методические указания по курсу. Дается список 

рекомендуемой современной литературы по всем темам, а 

также примерный перечень вопросов, обычно выносимых 

на экзамен.  

Данный учебно-методический комплекс может быть 

использован для всех форм обучения, рекомендован 

студнтам и преподавателям юридических вузов. 

The educational-methodical complex is adapted to 

independent forms of studying the theory of the state and law - 

it contains questions for self-control, tests and methodological 

instructions for the course. A list of recommended modern 

literature on all topics is given, as well as an indicative list of 

questions normally submitted for the exam. 

This educational and methodical complex can be used for all 

forms of education, recommended to students and teachers of 

law schools. 

Kazakhstan 

General History 

Кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права, 

конституцион

ного права 

Department of 

theory and 

history 

ofconstitutional 

law 

5 ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

A тобы 

/группа А 

/ group А 

 

KKZT110

1 

SIK1101 

MHK110

1 

Қазақстанның қазіргі  

заман тарихы 

Современная история 

Казахстана 

Modern history of 

Kazakhstan 

3 2 Бұл курс қазіргі заманғы ұлттық тарихтың 

басымдықтарын және ҚР-дағы тарихи сананың 

тұжырымдамасын зерттеу саласында білімнің 

қалыптасуына ықпал етеді. 

Данный курс способствует формированию знаний 

в области  современного понимания и изучения 

приоритетов национальной истории и Концепции 

становления исторического сознания в РК.    

This course contributes to the formation of 

knowledge in the field of modern understanding and studying 

the priorities of national history and the concept of the 

formation of historical consciousness in the RK 

  Қазақстан 

тарихы 

Истории 

Казахстана 

History of 

Kazakhstan 

6 БП МК 

БД ОК 

BD CC 

А A тобы 

/группа А 

/ group А 

 

KRKK 

1204 

KPRK 

1204 

CLRK 

1204 

Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық 

құқығы                                             

Конституционное 

право Республики 

Казахстан                                                    

Constitutional law of the 

2 2 ҚР конституциялық заңы бойынша оқу-

әдістемелік кешен оқу үрдісінің тиімділігін қамтамасыз 

етуге, студенттердің материалды оқып-үйренуіне ықпал 

етеді. Оқу - әдістемелік кешен, негізгі және қосымша 

әдебиеттер тізімі бар сабақ, СОӚЖ және СӚЖ шегінде 

пән кестесі және жеткізу міндеттерді жоспарлап, тест, 

емтихан сұрақтары. Оқу - бұл студент ерекше назар 

аудару керек, ол үшін Пән бойынша тапсырмаларды 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы 

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theoryofstatean 

dlaw 

Мемлекет 

және құқық 

теориясы мен 

тарихы, 

конституциял

ық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 
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Republic of Kazakhstan орындау және тапсыру, міндет деректер орындау үшін 

басшылық, әртүрлі жұмыс түрлерін бағалау 

критерийлерін, мерзімдері туралы толық ақпаратты 

қамтиды ретінде әдістемелік кешен, оқу процесінде 

маңызды рӛл атқарады. 

Учебно – методический комплекс по 

конституционному праву РК предназначен для 

обеспечения эффективности учебного процесса, 

облегчения усвоения материала студентами. Учебно – 

методический комплекс содержит перечень основной и 

дополнительной литературы, планы занятий в рамках 

СРСП и СРС, график выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине, тесты, экзаменационные вопросы. Учебно – 

методический комплекс играет важное значение в 

организации учебного процесса, так как содержит полную 

информацию о сроках выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине, рекомендаций по выполнению данных 

заданий, критерии оценивания различных видов работ, на 

что студент должен обратить особое внимание. 

Educational - methodical complex on the 

constitutional law of the RK is intended to ensure the 

effectiveness of the educational process, to facilitate the 

assimilation of the material by students. The educational - 

methodical complex contains the list of basic and additional 

literature, plans for classes within the framework of the SRSP 

and the CDS, the schedule for performing and passing 

assignments on the discipline, tests, exam questions. The 

educational and methodical complex plays an important role 

in the organization of the educational process, as it contains 

complete information on the timing of completion and 

delivery of tasks for the discipline, recommendations for the 

implementation of these tasks, criteria for evaluating various 

types of work, which the student must pay special attention to. 

теории и 

истории 

государства и 

права, 

конституцион

ного права 

Department of 

theory and 

history of 

constitutionalla

w 

7 ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

A тобы 

/группа А 

/ group А 

 

FiI 2102 

FiI 2102 

FiI 2102 

Философия 

Философия 

Philosophy 

3 3 «Философия» курсын оқу барысында студент 

философияның негізгі даму кезеңдері, қазақ халқының 

философиялық ойының  ерекшеліктері туралы білім 

алады, философияның негізгі мәселелерімен, 

ұғымдарымен және категорияларымен танысады.  

В процессе обучения курса «Философия» 

студенты получат знания об этапах развития философии, 

о специфике казахской философской мысли, ознакомятся 

Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

 

Современная 

история 

Казахстана 

 

Философия 

кафедрасы 

 

Кафедра 

философии 

 

Department of 

Philosophy 
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с основными проблемами, понятиями и категориями 

философии. 

In the process of he course "Philosophy" is the 

students will get knowledge about the stages of the 

development of philosophy, about the specifics of Kazakh 

philosophical thought, get acquainted with the main problems, 

concepts and categories of philosophy. 

Modern history 

of Kazakhstan 

8 БП МК 

БД ОК 

BD CC 

A тобы 

/группа А 

/ group А 

 

KK(O)T 

2201. 

KK(O)T 

3201 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

 

Professional Kazakh 

(Russian) language 

2 4 Мамандықтарына қатысты сӛздерді меңгерту 

арқылы кейбір атауларды, анықтамаларды, түсініктерді, 

құбылыстарды баяндап, түсіндіруге  машықтандыру. 

Мамандыққа қатысты танымдық материалдар жинау және 

оқытушының бақылауымен оларды баяндау. Оқулықта 

берілген тақырыптық-танымдық мәтіндерді оқу, аудару, 

түсіну, мазмұнын айту, ӛз кӛзқарастарын білдіру. 

Данная дисциплина предполагает соответствие 

определенной специальности, усвоение терминов 

специальности, их дефиниции, научные комментарии. 

Отбор необходимого материала по своей специальности и 

под руководством преподавателя. Чтение  текстов по 

специальности, перевод, понятие содержания, пересказ и 

умение высказать свою точку зрения. 

To express your own opinion freely; and to write in 

Kazakh accurately. To know rules of grammar of Kazakh 

language To be able to use grammar themes in speaking 

situations (texts, dialogues, disputes etc.). To have ability to 

use Kazakh language orthographically in daily speech 

 

«Кәсіби бағытталған орыс тілі» пәні бойынша 

базалық дайындық мамандар құрамына кіреді. Осы пән  

арқылы орыс тілді кәсіби түрде терең оқуды мақсат  етеді.  

Осы кәсіби тілде объектінің сапалы емес сипаттамалары, 

сондай-ақ белгілі бір ерекшеліктерді ескере отырып, 

қарастырады. 

Изучение дисциплины «Профессионально 

ориентированный русский язык» в высшем учебном 

заведении является составной частью базовой подготовки 

специалистов. Данная дисциплина предполагает глубокое 

изучение языка определенной специальности или 

профессионального языка. При этом профессиональный 

язык выступает не в качестве объекта, а в качестве 

средства овладения базовыми знаниями специальности 

Қазақ тілі І, ІІ 

Казахский язык 

І, ІІ 

Kazakh 

language I, II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орыс тілі  

Русский язык  

The Russian 

language  

 

 

Практикалық 

қазақ тілі 

кафедрасы 

Кафедра 

практического 

казахского 

языка 

Practical 

Kazakh 

language 

Орыс 

филологиясы 

кафедрасы 

 

Кафедра 

русской 

филологии 

 

Department of 

Russian 

Philology 

 

Кафедра 

теретической 

и прикладной 

лингвистики 

 

Теориялық 

және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы 

 

Department of 
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Studying disciplines "Professional oriented Russian 

language" in a high school curriculum is a part of basic 

training of specialists. The wise discipline presupposes a 

sophisticated learning of the language specific or professional 

language. While the professional language is virtually non-

existent, and the quality of the acquired knowledge base. 

 

 

 

 

 

 

 

Theoretical and 

Applied 

Linguistics 

 

9 ЖБП/MК 

ООД/ОК 

GCD/МC 

KBST 

2202 

 

 

KBST 

3202 

Кәсіби бағытталған 

шетел тілі 

Профессионально- 

ориентированный 

иностранный язык 

Professionally oriented 

foreign language 

2 3 

 

Шетел тілін оқыту мақсаты - тілдік емес 

мамандық студенттерінің мәдениаралық коммуникативтік 

құзырлықтарын B2 деңгейінде қалыптастыру. Курс шетел 

тілінде мамандық бойынша терминологияны меңгеріп, 

кәсіби сипаттағы хабарламаны қабылдау, мақсатты түрде 

ақпарат алмасу, кәсіби тілдесім мәселесі бойынша алдын-

ала дайындалмаған пікірді қабылдау қабілетін ұсынады. 

Курс нацелен на формирование межкультурно-

коммуникативной компетенции студентов неязыковых 

специальностей в процессе иноязычного образования на 

уровне базовой стандартности (В2). Курс предполагает 

изучение терминологии по специальности на 

иностранном языке, умение воспринимать сообщения 

профессионального характера,  целенаправленно 

обмениваться информацией, продуцировать  

неподготовленное высказывание по проблемам 

профессионального общения. 

The course is aimed at the formation of intercultural 

and communicative competence of students of non-linguistic 

specialties in the process of foreign language education at the 

basic standard level (B2). The course assumes the study of 

terminology on specialty in a foreign language, the ability to 

perceive messages of a professional nature, purposefully 

exchange information, produce an unprepared statement on 

the problems of professional communication. 

Шетел тілі  

 

 

Иностранный 

язык   

 

Foreign 

language  

Шетел тілдері 

кафедрасы 

 

Кафедра 

иностранных 

языков 

 

Foreign 

Languages 

Department 

1

0 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

A тобы 

/группа А 

/ group А 

 

KRAK(Zh

B)2205 

GPRK 

(OCh) 

2205 

CLRK 

(G)2205 

Қазақстан  

Республикасының 

азаматтық құқығы 

(жалпы бӛлім) 

Гражданское право 

Республики Казахстан 

(общая часть) 

Civil Law of the RK 

(General) 

3 3 Тауар-ақша қатынастары және қатысушылардың 

теңдiгiне негiзделген ӛзге де мүлiктiк қатынастар, сондай-

ақ мүлiктiк қатынастарға байланысты мүлiктiк емес жеке 

қатынастардың құқықтық реттелуі туралы білімдер 

қалыптастырады. 

Мазмұны: азаматтық құқық ұғымы, азаматтық-

құқықтық қатынастар, АҚҚ субъектілері, 

азаматтық құқықтар объектілері,  

АҚ мерзімдер және оларды есептеу, мәмілелер, 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы 

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theory of 

stateandlaw 

Азаматтық 

және 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог
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меншік құқығы, міндеттемелер және оларды орындауды 

қамтамасыз ету әдістері, шарттар туралы жалпы ережелер. 

Формирует знания о правовом регулировании 

товарно-денежных и иных основанных на равенстве 

участников имущественных отношениях, а также 

связанных с имущественными личных неимущественных 

отношениях. Содержание: понятие гражданского права, 

гражданские правоотношения, субъекты ГПО, объекты 

гражданских прав, сроки в ГП и их исчисление, сделки, 

право собственности, обязательства и способы их 

обеспечения, общие положения о договорах. 

It is proved on formation of knowledge about goods 

and monetary relations and other property relations based on 

the premise of equality of the participants, as well as personal 

non-property relations linked to property relations. Content: 

the concept of civil law, relations regulated by Civil 

Legislation, the subjects of the Civil Rights, objects in Civil 

Rights, time constraints and calculation of Periods, 

transactions, the Right to Own, law of Obligations, methods of 

Securing the Execution of Obligation, general provisions 

concerning agreements. 

о права 

Department of 

the civil and 

ecological law 

 

1

1 

БД/MК 

БП/ОК 

CD/МC 

UPRK 

(OCh) 

2207 

Қазақстан 

Республикасының 

Қылмыстық құқығы 

(жалпы бӛлім) 

Уголовное право 

Республики Казахстан 

(общая часть) 

Criminal law of the 

Republic of Kazakhstan 

(the general part) 

3 3 Оқу пәнінің мазмұны ұлттық қылмыстық 

заңдылық және қылмыстық құқық  бойынша толық білім 

жүйесін ұсынады. Бұл пәннің мазмұны Қазақстан 

Республикасы қылмыстық заңнамасының жүйесінен 

бастау алады және қылмыстық құқығы ғылымын терең 

зерттеуге бағытталған. 

Предлагает целостную систему знаний об 

национальном уголовном законодательстве и 

международном уголовном праве. Содержание исходит из 

системы уголовного законодательства РК и ориентирует 

на углубленное изучение науки уголовного права. 

The content of the academic discipline "Criminal 

Law of the Republic of Kazakhstan" offers a comprehensive 

system of knowledge about the national criminal law and 

international criminal law. The content comes from the system 

of criminal legislation of the RK and focuses on an in-depth 

study of the science of criminal law. 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы 

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theory of state 

and law 

Қылмыстық-

құқықтық 

пәндер 

кафедрасы 

Кафедрауголо

вно-правовых 

дисциплин 

Department of 

Criminal Law 

Disciplines 

1

2 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

KRKK 

(ZhB) 

2207 

Қазақстан 

Республикасының 

азаматтық құқығы 

3 4 Курсты зерттеу студенттерді азаматтық 

заңнаманың негіздерімен, Қазақстан Республикасында 

азаматтық қатынастарды реттеу тәртібі мен тәсілдерімен 

Мемле

кетжәнеқұқықт

еориясы 

Азаматтық 

және 

экологиялық 
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A тобы 

/группа А 

/ group А 

 

UPRK 

(OCh) 

2207 

CLRK 

(GP) 2207 

(ерекше бӛлім) 

Гражданское право 

Республики Казахстан 

(особенная часть) 

Civil law of the Republic 

of Kazakhstan   (special 

part) 

таныстыруды қамтиды. Пәннің мақсаты - студенттердің 

азаматтық құқықтың белгілі бір бӛлігінің 

институттарының негізгі ережелерін түсінуі 

Изучение курса предполагает ознакомление 

студентов с основами гражданского законодательства, 

порядком и способами регулирования гражданских 

отношений в Республике Казахстан. Цель дисциплины - 

уяснение студентами основных положений институтов 

особенной части гражданского права и умение соотносить 

нормы особенной части с нормами общей части 

гражданского кодекса, а также с нормами иных 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в гражданском 

The study of the course involves familiarizing the 

students with the basics of civil legislation, the order and ways 

of regulating civil relations in the Republic of Kazakhstan. 

The purpose of discipline is to study the main provisions of 

the institutes of a special part of civil law and the ability to 

correlate the norms of a special part with the norms of the 

general part of the civil law, as well as with the norms of other 

normative legal acts regulating relations arising in civil 

circulation. 

Теориягосудар

стваиправа                                                                                       

Theoryofstatean

dlaw 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог

о права 

Department of 

the civil and 

ecological law 

1

3 

БД/MК 

БП/ОК 

CD/МC 

KRKK 

(EB)2208 

UPRK 

(OsCh) 

2208 

CLRK 

(SP)2208 

Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы 

(ерекше бӛлім)                                                                                                

Уголовное право 

Республики Казахстан 

(особенная часть)                                                  

Criminal law of the 

Republic of Kazakhstan   

(special part) 

3 4 Курсты зерттеу студенттерді азаматтық 

заңнаманың негіздерімен, Қазақстан Республикасында 

азаматтық қатынастарды реттеу тәртібі мен тәсілдерімен 

таныстыруды қамтиды. Пәннің мақсаты - студенттердің 

азаматтық құқықтың белгілі бір бӛлігінің 

институттарының негізгі ережелерін түсінуі 

Изучение курса предполагает ознакомление 

студентов с основами гражданского законодательства, 

порядком и способами регулирования гражданских 

отношений в Республике Казахстан. Цель дисциплины - 

уяснение студентами основных положений институтов 

особенной части гражданского права и умение соотносить 

нормы особенной части с нормами общей части 

гражданского кодекса, а также с нормами иных 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в гражданском 

The study of the course involves familiarizing the 

students with the basics of civil legislation, the order and ways 

of regulating civil relations in the Republic of Kazakhstan. 

Мемлекетжәне

құқықтеориясы

Теориягосудар

стваиправа                                                                                       

Theoryofstatean

dlaw 

Азаматтық 

және 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог

о права 

Department of 

the civil and 

ecological law 
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The purpose of discipline is to study the main provisions of 

the institutes of a special part of civil law and the ability to 

correlate the norms of a special part with the norms of the 

general part of the civil law, as well as with the norms of other 

normative legal acts regulating relations arising in civil 

circulation. 

1

4 

КП МК 

ПД ОК 

PD СС 

A тобы 

/группа A 

/ group A 

 

KRAPK 

3301 

GPPRK 

3301 

CPLRK 

3301 

Қазақстан  

Республикасының 

aзаматтық 

процессуалдық құқығы 

Гражданское 

процессуальное право 

Республики Казахстан                                                                           

Civil Procedural Law of 

the Republic of 

Kazakhstan 

2 5 Азаматтық процессуалдық заң ғылымы немесе 

қысқартылған азаматтық процестік құқықтық білімдердің 

іргелі бағыттарының бірі болып табылады. 

Наука гражданского процессуального права, или 

сокращенно гражданского процесса, относится к числу 

фундаментальных областей правовых знаний 

The science of civil procedural law, or a shortened 

civil process, is one of the fundamental areas of legal 

knowledge 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theoryofstatean

dlaw 

 

Азаматтық 

және 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог

о права 

Department of 

the civil and 

ecological law 

1

5 

КП МК 

ПД ОК 

PD СС 

A тобы 

/группа A 

/ group A 

 

KRKPK 

3302 

UPPRK 

3302 

CPLRK 

3302 

Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық 

процессуалдық құқығы 

Уголовно-

процессуальное право 

Республики Казахстан 

Criminal procedural law 

of the Republic of 

Kazakhstan 

3 5 Пәні студенттерді тергеу, іздестірудегі, қарау, 

қайта қараудың тәртібімен байланысты құқықтық 

қатынастарды  ұйымдық құрлымымен, жүйесімен, осы 

құқықтық қатнастарға қатысатын тұлғалардың құқықтық 

мәртебесімен, құрамымен, міндеттерімен таныстырады. 

Сонымен бірге қылмыстық іс жүргізу құқығы пәніне де 

қатысты кӛптеген ӛзгерістер болды. Ӛйткені қылмыстық  

іс  жүргізу құқығы, құқық саласы ретінде қылмыстық 

істің қозғалуымен байланысты қоғамдық қатнастарды 

реттейді. 

Предлагаемый к изучению курс имеет научный и 

практический интерес. Указанный курс знакомит 

студентов со сложной многогранной деятельностью 

правоохранительных органов и суда по расследованию и 

рассмотрению уголовных дел. 

В этой связи на лекциях студентам раскрывается 

понятие уголовно-процессуального права, дается анализ 

проблемных положений науки, особое внимание 

уделяется характеристике и анализу уголовно-

процессуального доказательства, судебной и 

следственной практике. 

The course proposed for study has a scientific and 

Қылмыстық 

құқығы 

Уголовное 

право 

Республики 

Казахстан 

 

Қылмыстық-

құқықтық 

пәндер 

кафедрасы 

Кафедра 

уголовно-

правовых 

дисциплин 

Department of 

Criminal Law 

Disciplines 
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practical interest. This course introduces students to the 

complex multifaceted activities of law enforcement agencies 

and the court to investigate and prosecute criminal cases. 

In this connection, the students disclose the concept 

of criminal procedural law, give an analysis of the problematic 

aspects of science, pay special attention to the characterization 

and analysis of criminal procedural evidence, judicial and 

investigative practice. 

1

6 

ЖБП/MК 

ООД/ОК 

GCD/CC 

DSh 

1401(1) 

 

DSh 1401 

(2)   

 

DSh 

2401(3). 

 

DSh 

2401(4)                    

Дене шынықтыру 

 

Физическая культура 

 

Physical training 

8 1,

2,3,4 

Пән студенттерді дене шынықтыруға 

ынталандыру және құндылықты қалыптастыру, салауатты 

ӛмір салтын қалыптастырып тұрақты жаттығулар жасау, 

жеке тұлғаның денесінің шынығуын қалыптастыру, 

әлеуметтік және кәсіби қызметке үйрету, денсаулықты 

сақтау және насихаттау саласында студенттердің білім 

алуына бағытталған. 

Дисциплина направлена на приобретение 

студентами знаний в области физической культуры, 

формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль 

жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями, формирование физической культуры 

личности, подготовку к социально- профессиональной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья. 

The discipline is aimed at the acquisition by students 

of knowledge in the field of physical culture, the formation of 

a motivational and value attitude to physical culture, setting a 

healthy lifestyle, the need for regular exercise, the formation 

of a physical culture of the individual, training for social and 

professional activities, preservation and promotion of health 

 Дене 

шынықтыру 

және спорт 

 

Физическая 

культура и 

спорта 

Physical 

culture and 

sports 

Мамандықтыққа міндетті компонеттер (ЖОО компоненті) / Обязательные компоненты для специальности (ВУЗовский компонент) 

1 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

PB 1106 

KB 1106 

 

Предпринимательство 

и бизнес 

Кәсіпкерлік және 

бизнес 

Entrepreneurship and 

business 

3 1 Пән үш бағытты қамтиды: бизнесті басқару, 

қызметтің экономикалық, әлеуметтік және экологиялық 

аясы; бизнес идея және бизнес жоспарды дамыту; пәннің 

негізгі бағыттарының бірі ретінде студенттерді жеке 

жауапкершілікке, ынталандыруға, инновациялыққа, 

талпынысқа және қоғам алдындағы жауапкершілікке 

үйретеді. 

Данный курс включает три направления: бизнес 

администрирование, экономика, социальные и 

экологические  рамки жизнедеятельности; бизнес идея и 

разработка бизнес плана. Особое значение в курсе 

 Экономика 

және 

кәсіпкерлік 

кафедрасы 

 

Кафедра 

экономки и 

предпринимат

ельства 

 

Department of 
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уделяется важности формирования таких позиций, как 

персональная ответственность, мотивация, дух 

инноваций, любопытство и ответственность перед 

обществом.  

      This course includes three directions: Business 

administration, Economics, social and ecological framework 

of life; Business idea and business plan development. The 

special value in this course is given to the importance of 

forming such positions as personal responsibility, motivation, 

the spirit of innovation, curiosity, social responsibility. 

Economy and 

Entrepreneursh

ip 

 

2 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

RZh 1112 

RZh 1112 

RZh 1112 

Рухани жаңғыру 

 

Рухани жангыру 

 

Rukhani Zhangyru 

2 2 Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам 

дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, 

прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс 

болуы қажет. Студент жастардың зердесі мен санасының 

ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың 

басты шарты болып табылады.  

В условиях современной реальности, 

фундаментальным принципом развития общества  должно 

стать стремление молодежи к знанию, к прагматизму, к 

конкурентоспособности.  

Восприимчивость и открытость сознания 

студенческой молодежи – главное условие эффективной 

реализации модернизации общественного сознания.  

In the conditions of modern reality, the fundamental 

principle of the development of society should be the desire of 

young people for knowledge, for pragmatism, for 

competitiveness. 

The receptiveness and openness of the consciousness 

of student youth is the main condition for the effective 

implementation of modernization of public consciousness. 

 Еуразиялық 

зерттеулер 

кафедрасы 

 

Кафедра 

Евразийских 

исследований 

 

Department of 

Eurasian 

Studies 

3 БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

B тобы 

/группа B 

/ group B 

 

RK1204 

RP 1204 

RL 1204 

Рим құқығы                                                                                     

Римское право                                                                              

Roman law* 

3 1 Рим құқығы студенттердің жеке және жария 

құқық саласындағы алғашқы ілімдерін қалыптастырады. 

Азаматтық құқықтың институттарын тереңірек түсінуге 

алғышарт жасайды. 

Мазмұны: Рим құқығының түсінігі. Рим 

құқығының қайнар кӛздері.Рим құқының субъектілері. 

Заттық құқық, Иелену құқығы. Меншік құқығы. 

Міндеттеме. Реалды шарттар. Консенсуалды шарттар. 

Деликтілік міндеттеме. Мұрагерлік құқық. 

В римском праве была выработана научная 

терминология, которая стала обще юридической 

 Мемлеке 

тжәне құқық 

теориясы мен 

тарихы 

конституциял

ық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

теории и 

истории 

государства и 
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терминологией, посредством римского права молодые 

юристы овладевают юридическим языком, знакомятся с 

основными правовыми институтами и юридическими 

терминами. Знание основ римской юриспруденции 

позволяют  студентам подробно рассмотреть вопросы, 

касающиеся  гражданского,  семейного наследственного 

права и других отраслей права. 

In Roman law scientific terminology was developed, 

which became a common legal terminology, by means of 

Roman law young lawyers acquire the legal language, get 

acquainted with the basic legal institutions and legal terms. 

Knowledge of the basics of Roman jurisprudence allows 

students to consider in detail issues relating to civil, family 

inheritance law and other branches of law. 

 

права, 

конституцион

ного права 

Department of 

theory and 

history of 

constitutionalla

w 

4 БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

B тобы 

/группа B 

/ group B 

 

KRMKT1

205 

IGPRK 

1205 

HSLRK12

05 

Қазақстан 

Республикасының 

мемлекет және құқық 

тарихы 

История государства и 

права Республики 

Казахстан 

History of State and Law 

of the Republic of 

Kazakhstan* 

2 1 Қазақстан Республикасының мемлекет және 

құқық тарихы ғылымы оқуға бағытталған 

елдің аумағында мемлекет пен құқықтың пайда 

болуы, қалыптасуы мен дамуы 

ең кӛне заманнан бүгінгі күнге дейін. Осы 

ғылымның тұжырымдары мен пікірлері негізделген 

нақты фактілерді талдау және нақты мемлекеттік-

құқықтық ӛмірдің оқиғалары 

Қазақстан. 

Наука истории государства и права Республики 

Казахстан направлена на изучение процесса зарождения, 

становления и развития государства и права на 

территории страны с древнейших времен до наших дней. 

Выводы и суждения данной науки основаны на анализе 

точных фактов и реально состоявшихся событий 

государственно-правовой жизни Казахстана. 

The science of the history of the state and law of the 

Republic of Kazakhstan is aimed at studying 

the process of origin, formation and development of 

the state and law in the territory of the country with 

the most ancient times to the present day. 

Conclusions and judgments of this science are based on 

the analysis of the exact facts and actually taken 

place events of the state-legal life 

Kazakhstan. 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theoryofstatean

dlaw 

Қазақстан 

тарихы 

Жалпы тарих 

История 

Казхстана 

Общая история 

History of 

Kazakhstan 

General History 

Мемлекет 

және құқық 

теориясы мен 

тарихы, 

конституциял

ық құқық 

кафедрасы 

Теории и 

истории 

государства и 

права, 

конституцион

ного права 

Department of 

theory and 

history of 

constitutional 

law 

5 БП ТК OK 2208 Отбасы құқығы 3 2 Отбасылық құқық - неке, туыстық немесе бала Мемлекет және Азаматтық 
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БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

CP 2208 

FL 2208 

Семейное право* 

Family law 

асырап алу негізінде адамдар арасындағы қатынастарды 

реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. 

Семейное право представляет собой совокупность 

правовых норм, регулирующих отношения между людьми 

на основе брака, родства или усыновления. 

Family law is a set of legal norms governing relations 

between people on the basis of marriage, kinship or adoption. 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theoryofstatean

dlaw 

Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

құқығы  

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

Civil Law of the 

RK 

және 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог

о права 

Department of 

the civil and 

ecological law 

6 БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

AK 1205 

AP 1205 

AL 1205 

Әкімшілік құқық 

Административное 

право* 

Administrative Law 

4 4 Әкімшілік құқық мемлекетгің құқықтык циклдің 

алдыңғы катарлы құқық салалары мен ғылымдарының 

бірі болып табылады. Бұл ӛз алдына окытушыларға 

пәннің аса маңызды бӛлімдерін жүйелі әрі теренірек 

окытуда жауапты міндет жүктейді 

Административное право является одной из 

ведущих сфер права и наук государства в юридическом 

цикле. Он налагает на преподавателей ответственность за 

систематическое и интенсивное обучение наиболее 

важных частей дисциплины 

Administrative law is one of the leading spheres of 

law and the sciences of the state in the legal cycle. He imposes 

on the teachers responsibility for the systematic and intensive 

training of the most important parts of the discipline 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы 

Теория 

государстваи 

права                                                                                       

Theory of state 

and law 

Қазақстан 

тарихы 

Жалпы тарих 

История 

Казхстана 

Общая история 

History of 

Kazakhstan 

General History 

Мемлекет 

және құқық 

теориясы мен 

тарихы,консти

туциялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права, 

конституцион

ного права 

Department of 

theory and 

history of 

constitutional 

law 

7 КПТК 

ПДКВ 

PD EC 

B тобы 

/группа B 

APKKBP 

3303 

PSGPD 

3303 

PWDCLD 

Азаматтық-

процессуалдық 

құжаттарды құрастыру 

бойынша практикум 

Практикум по 

4 5 Азаматтық істерді тиісті түрде қарау және шешу 

үшін сот ісін жүргізудің белгілі бір тәртібі белгіленеді. 

Азаматтық іс жүргізу заңы соттың әрбір азаматтық іс 

бойынша істің мән-жайын тергеудің толықтығын, 

толықтығын, объективтілігін, жылдамдығын қамтамасыз 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

Азаматтық 

және 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 
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/ group B 

 

3303 составлению 

гражданско-

процессуальных 

документов 

Practical work on 

drafting of civil-judicial 

documents 

етуі тиіс және барлық іс-әрекеттің іс-әрекеттерін және 

істердің нәтижелерін дұрыс рәсімдеуді қамтамасыз етуі  

Для правильного рассмотрения и разрешения 

гражданских дел устанавливается определенный порядок 

судопроизводства. Гражданский процессуальный закон 

исходит из того, что суд по каждому гражданскому делу 

должен обеспечить всесторонность, полноту, 

объективность, быстроту исследования обстоятельств 

дела и надлежащее процессуальное оформление всего 

хода и результатов рассмотренного дела 

For proper consideration and resolution of civil cases, 

a certain procedure for judicial proceedings is established. The 

Civil Procedure Law proceeds from the premise that the court 

in every civil case must ensure the comprehensiveness, 

completeness, objectivity, speed of investigation of the 

circumstances of the case and the proper procedural 

registration of the entire course and results of the case 

права                                                                                       

Theory of state 

and law 

Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

құқығы  

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

Civil Law of the 

RK 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог

о права 

Department of 

the civil and 

ecological law 

8 КПТК 

ПДКВ 

PD EC 

B тобы 

/группа B 

/ group B 

 

KZKZh 

3304 

PSS 3304 

TLSM 

3304 

Қазіргі заманғы 

құқықтық жүйе                                                      

Правовые системы 

современности                                                      

The legal systems of 

modernity 

4 5 «Қазіргі заманғы құқықтық жүйелер» пәні білім 

алушылардың қазіргі заманғы негізгі құқықтық 

жүйелердің негізгі мазмұны, тарихи қалыптасуы және 

дамуымен таныстыруды, негізгі әлемдік жүйелердің заңи-

техникалық және құқықтық-саналық ерекшеліктері 

жӛніндегі білім жүйелерін қалыптастыруды кӛздейді.\ 

Дисциплина «Правовые системы современности» 

предполагает формирование системы знаний 

обучающихся об основном содержании современных 

правовых систем, истории их формирования и развития, 

основных технико-юридических и правосознательных 

особенностях правовых систем. 

The discipline "Legal systems of modernity" 

presupposes the formation of a system of knowledge of 

students about the basic content of modern legal systems, the 

history of their formation and development, the main 

technical, legal and legal aspects of legal systems. 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Теория  

государства и 

права                                                                                       

Theory of state 

and law 

Қазақстан 

тарихы 

Жалпы тарих 

История 

Казхстана 

Общая история 

History of 

Kazakhstan 

General History 

Мемлекет 

және құқық 

теориясы мен 

тарихы,консти

туциялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права, 

конституцион

ного права 

Department of 

theory and 

history of 

constitutional 

law 

9 БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

K 3305 

K3305 

K3305 

Криминология 

Криминология 

Criminology 

3 6 Оқытылатын пән ӛз алдына ғылыми және 

тәжірибелік қызығушылықты танытады. Заңгердің қызмет 

жеке адамның әр түрлі озбырлықтан құқығын қорғауға, 

заңсыздықпен күресу және әділ сотқа жәрдемдесуге  

бағытталады Заңгердің қызметі заңмен жеткілікті 

Қылмыстық 

құқығы 

Уголовное 

право 

Республики 

Қылмыстық-

құқықтық 

пәндер 

кафедрасы 

Кафедра 
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реттеледі. Қолданыстағы заңнаманы талдау, тәжірибеде 

қолдануда жинақтау және заңнаманың жетілдіру 

жолдарын анықтауға және қолданудағы салдарын 

кӛрсетеді. 

Позволит студентам лучше понимать причины и 

условия преступности, меры предупреждения 

преступности, а также иные аспекты борьбы с 

преступностью, ориентироваться в действующем 

законодательстве в данной сфере 

The discipline "Criminology" is a discipline of the 

professional cycle. 

The study course "Criminology" will allow students 

to better understand the causes and conditions of crime, crime 

prevention measures, as well as other aspects of combating 

crime, to be guided by the current legislation in this area 

Казахстан 

 

уголовно-

правовых 

дисциплин 

Department of 

Criminal Law 

Disciplines 

1

0 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

KREK 

2209 

TPRK 

2209 

LLRK 

2209 

ҚР  еңбек  құқығы 

Трудовое право РК 

Labor law of Republic of 

Kazakhstan * 

3 6 Еңбек және онымен байланысты қатынастарды 

құқықтық реттеу туралы білімді қалыпстастырады. 

Мазмұны: еңбек құқығының түсінігі, еңбек 

құқығының субъектілері, еңбек шарты, еңбек ақы тӛлеу, 

жұмыс уақыты, демалы уақыты, тәртіптік және 

материалдық жауапкершілік, еңбек даулары, әлеуметтік 

әріптестік, еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі. 

Формирует знания о правовом регулировании 

трудовых и непосредственно связанных с ним отношений. 

Содержание: понятие трудового права, трудовые и 

непосредственно с ним связанные правоотношения, 

субъекты трудового права, трудовой договор, оплата 

труда, время отдыха, рабочее время, дисциплинарная и 

материальная ответственность, трудовые споры, 

социальное партнерство, охрана и безопасность труда. 

Creates knowledge about the legal regulation of labor 

and directly related relations. Contents: the concept of labor 

law, labor and related legal relations, subjects of labor law, 

employment contract, remuneration, rest time, working hours, 

disciplinary and liability, labor disputes, social partnership, 

safety and security. 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theoryofstatean

dlaw 

Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

құқығы  

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

CivilLawoftheR

K 

Азаматтық 

және 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог

о права 

Department of 

the civil and 

ecological law 

1

1 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

KRKR 

3306 

FPRK 

3306 

FLRK 

ҚР қаржы құқығы                                                       

Финансовое право РК 

Financial Law of the RK  

4 6 «Қазақстан Республикасының қаржы құқығы» 

модулінің мазмұны қаржы, қаржылық қызмет, қаржы 

жүйесі, қаржылық қатынастар субъектілері мен 

объектілері, қаржы қатынастарына қатысушылардың 

құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ қаржылық 

Қаржы құқығы 

ҚР 

Конституциял

ық құқық 

Мемлекет және 

Мемлекет 

және құқық 

теориясы мен 

тарихы,консти

туциялық 
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/ group В 

 

3306 

 

құқықтың ерекше бӛлігінің институттарын зерттеу болып 

табылады. 

Содержание модуля «Финансовое право РК» 

составляет изучение наиболее важных институтов 

финансового права: финансы, финансовой деятельности, 

финансовой системы, субъекты и объекты финансовых 

правоотношений, права и обязанности участников 

финансовых правоотношений, а также институтов 

особенной части финансового права. 

The content of the module "Financial Law of the 

Republic of Kazakhstan" is the study of the most important 

financial law institutions: finance, financial activities, 

financial system, subjects and objects of financial relations, 

rights and obligations of participants in financial relations, as 

well as institutes of a special part of financial law. 

құқық 

теориясы 

Конституционн

ое право РК 

Финансового 

право 

Теория 

государства и 

права 

Constitutional 

Law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

Financial law 

The theory of 

the state and its 

right 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права, 

конституцион

ного права 

Department of 

theory and 

history of 

constitutionall

aw 

1

2 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

KREK 

3305 

EPRK 

3305 

ELRK 

3305 

ҚР экологиялық 

құқығы 

Экологическое право 

РК 

Ecological law of the 

RK* 

3 6 Қазіргі және келешек ұрпақтар мүддесі үшін 

қоршаған орта мен табиғатты сақтау және ұтымды 

пайдалану саласындағы қоғамдық қатынастарды 

реттейтін құқықтық нормалар жиынтығы. 

Экологическое право – совокупность правовых 

норм, регулирующих общественные экологические 

отношения в сфере взаимодействия общества и природы в 

интересах сохранения и рационального использования 

природной среды для настоящего и будущих поколений. 

Ecological law is a set of legal norms regulating 

public ecological relations in the sphere of interaction between 

society and nature in the interests of conservation and rational 

use of the natural environment for present and future 

generations. 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theory of state 

and law 

Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

құқығы  

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан  

Civil law of the 

Republic of 

Kazakhstan  

Азаматтық 

және 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог

о права 

Department of 

the civil and 

ecological law 

1

3 

КПТК 

ПДКВ 

PD EC 

Bтобы 

/группа B 

KRKK 

3305 

PPRK 

3305 

ERRK 

ҚР кәсіпкерлік құқығы 

Предпринимательское 

право РК 

Enterprise right of RK* 

4 7 Бұл курсты оқып білу білім алушыларды 

Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік заңнамасының, 

сонымен қатар кәсіпкерлік қатынастарды реттеу тәртібі 

мен амалдарының құқықтық негіздерімен таныстыру 

болып табылады.  Оқу үрдісінің барысында кәсіпкерлік 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

Азаматтық 

және 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 
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/ group B 

 

3305 қызметке құқықтық әсер ету аспектілері жан жақты 

талқыланады, сонымен қоса кәсіпкерлік аясындағы 

мемлекеттік саясат және оны басқару қарастырылады. 

Изучение курса предполагает ознакомление 

студентов с основами предпринимательского 

законодательства, порядком и способами регулирования 

предпринимательских отношений в Республике 

Казахстан. В процессе изучения затрагиваются самые 

различные аспекты правового воздействия на 

предпринимательскую деятельность в Республике 

Казахстан, в том числе и государственная политика и 

государственное управление предпринимательства и др. 

The study of the course involves familiarizing the 

students with the basics of entrepreneurial legislation, the 

order and ways of regulating entrepreneurial relations in the 

Republic of Kazakhstan. In the process of studying, various 

aspects of the legal impact on entrepreneurial activity in the 

Republic of Kazakhstan, including state policy and state 

management of entrepreneurship, etc., are touched upon. 

права                                                                                       

Theoryofstatean

dlaw 

Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

құқығы  

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

CivilLawoftheR

K 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог

о права 

Department of 

the civil and 

ecological law 

1

4 

КПТК 

ПДКВ 

PD EC 

Bтобы 

/группа B 

/ group B 

 

K 3307 

K 3307 

C 3307 

Криминалистика 

Криминалистика  

Criminalistics 

4 7 Пәннің мазмұнында: криминологияның жалпы 

ережелерін зерттеуді, оның ішінде қылмыспен күрес 

жүргізетін келешек жоғары деңгейдегі кәсіби мамандарға 

тәлім-тәрбие беруде ерекше орын алады. Мазмұны 

криминалистикалық техника, криминалистикалық тактика 

және криминалистический әдістемені зерттеуді қамтиды. 

Содержание дисциплины включает в себя: 

изучение общих положений криминалистики, в которые 

включены учение о криминалистической идентификации 

и диагностике, учение о методах криминалистики и ее 

системе. Содержание включает себя изучение 

криминалистической техники, криминалистической 

тактики и криминалистической методики 

The content of the discipline includes: the study of 

the general situation of criminology, which includes the 

doctrine of forensic identification and diagnosis, the doctrine 

of the methods of criminalistics and its system. The content 

includes the study of forensic techniques, forensic tactics and 

forensic methodology.. 

Қылмыстық 

құқығы 

Уголовное 

право 

Республики 

Казахстан 

 

Қылмыстық-

құқықтық 

пәндер 

кафедрасы 

Кафедра 

уголовно-

правовых 

дисциплин 

Department of 

Criminal Law 

Disciplines 

Таңдау бойынша элективті компонетттер / Элективные компоненты по выбору ( Вузовский компонент) 
 

1 ЖБП/ТК BP 1109 Басқару психологиясы 2 3 Қазіргі даму жағдайында қоғамда басқару  Әлеуметтану  Әлеуметтік 
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ООД/КВ 

GCD/EC 

BP 1109 

BP 1109 

 

Психология 

управления 

 

Management psychology 

процесінің психологиялық мазмұны рӛлі артуда. Курсты 

оқу барысында студенттер басқару қызметінің 

психологиялық компонентінің рӛлі мен кӛп ӛлшемді 

мазмұны туралы қазіргі заманғы идеялармен таныстыру, 

сондай-ақ студенттердің болашақ кәсіптік қызметінде 

пайдаланатын ұйымдардағы адамдардың мінез-құлқын 

басқарудағы практикалық дағдыларын игеру. 

В современных условиях развития общества 

возрастает роль психологического содержания процесса 

управления. В ходе изучения курса студенты ознакомятся 

с современными представлениями о роли и 

многоаспектном содержании психологического 

компонента управленческой деятельности, а также 

приобретут практические навыки управления поведением 

людей в организации, которые они смогут использовать в 

своей будущей профессиональной деятельности. 

In the modern conditions of the development of 

society, the role of the psychological content of the 

management process increases. In the course of the course, 

students will get acquainted with modern ideas about the role 

and multidimensional content of the psychological component 

of management activities, and acquire practical skills in 

managing the behavior of people in organizations that they 

can use in their future professional activities. 

 

Социология 

 

Sociology 

педагогика 

және ӛзін-ӛзі 

тану 

кафедрасы 

 

Кафедра 

Социальной 

педагогики и 

самопознания 

 

Department of 

Social 

pedagogy and 

self-knowledge  

 

2 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

STP 1117 

STP 2117 

STP 3117 

Cаясат теориясы мен 

практикасы 

 

Теория и практика 

политики  

 

Theory and practice of 

politics 

2 2 Саясат теориясы мен тәжірибесінің негіздері, 

қоғам ӛмірінің саяси саласын талдау: саяси институттар, 

саяси билік, саяси жүйе, саяси дамудың үрдістері мен 

саяси процестер. 

Основы теории и практики политики, анализ 

политической сферы жизни общества: политические 

институты, политическая власть, политическая система, 

политические процессы и тенденции политического 

развития. Fundamentals of theory and practice of politics, 

analysis of the political sphere of society: political institutions, 

political power, political system, political processes and trends 

of political development. 

 Саясаттану 

кафедрасы 

 

Кафедра 

политологии 

 

Department of 

Political 

Science 

3 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

Mad 

1118 

Mad 

2118 

Mad 

Мәдениеттану 

 

Культурология 

 

Cultural studies 

2 2 Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі студенттердің 

мәдениетке біртұтас кӛзқарасы адамның әлемге емдеудің 

әмбебап тәсілі, оның рухани дамуы үшін ең маңызды 

шарты және теория мен мәдениет тарихының мәселелерін 

түсінуге үйрету болып табылады. 

Қазақстанның 

қазіргі заманғы 

тарихы, 

Философия 

Современная 

Философия 

кафедрасы 

 

Кафедра 

философии 
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3118 

 

Необходимость обучения данной дисциплины 

обусловлена тем, чтобы студенты имели целостное 

представление о культуре как универсальном способе 

отношения человека к миру, важнейшем условии его 

духовного развития и научить разбираться в вопросах 

теории и истории культуры. 

The necessity of teaching this discipline is 

conditioned by the fact that students have a holistic view of 

culture as a universal way of treating a person to the world, 

the most important condition for his spiritual development, 

and to teach him to understand the issues of theory and the 

history of culture. 

история 

Казахстана, 

Философия 

Contemporary 

History of 

Kazakhstan, 

Philosophy 

 

Department of 

Philosophy 

4 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

OTT 

1115 

OTT 

2115ОТТ 

3115 

 

 

Ӛзін-ӛзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

2 2 «Ӛзін-ӛзі тану» пәнін оқытудың қажеттілігі 

тұлғаның рухани-адамгершілік мүмкіндіктерін дамыту 

және мәдениет пен әлеуметтік шығармашылық субъектісі 

ретінде жалпыұлттық қазақстандық идеямен 

ұштастырылатын жеке тұлғалық құндылықтар жүйесін 

қалыптастыру  болып табылады.  

Необходимость обучения курса «Самопознание» 

обусловлена значимостью  развития духовно-

нравственных качеств личности как субъекта культуры. 

Дисциплина направлена на формирование  системы 

ценностей в соответствии с общечеловеческими 

идеалами, универсальными принципами и  нормами 

национальной культуры. 

The necessity of learning the course "self-

Knowledge" is due to the importance of the development of 

spiritual and moral qualities of the individual as a subject of 

culture. The discipline is aimed at the formation of a system of 

values in accordance with universal ideals, universal 

principles and norms of national culture. 

Философия 

Философия 

Philosophy 

 

Политология 

Саясаттану 

Political science 

 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics  

 

Психология 

Психология 

Psychology 

 

 

Әлеуметтік 

педагогика 

және ӛзін-ӛзі 

тану 

кафедрасы 

Кафедра 

Социальной 

педагогики и 

самопознания 

Department of 

Social 

pedagogy and 

self-knowledge  

 

5 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

СTCBK 

1120 

СTCBK 

1120 

Цифрлық 

технологияларды 

салалар бойынша 

қолдану 

 

Цифровые технологии 

по отраслям 

применения 

 

Digital technologies by 

2 2 Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан 

Республикасының «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік 

бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың негізгі 

кезеңдерін, электрондық қызметтерді кӛрсетудің сандық 

платформаларын, әртүрлі кәсіби салаларда цифрлық 

ақпаратты ӛңдірудің түрлі әдістерін қарастырады. 

Дисциплина рассматривает основные этапы  

внедрения и реализации Государственной программы РК 

«Цифровой Казахстан», цифровые платформы оказания 

электронных услуг, различные способы обработки 

Ақпараттық –

коммуникация

лық 

технологиялар  

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии 

Information and 

Информатика 

кафедрасы 

 

Кафедра 

Информатики 

 

Department of 

Computer 

science 
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branches application цифровой информации в различных профессиональных 

областях. 

The discipline examines the main stages of 

implementation and realization of the State Program of the 

Republic of Kazakhstan "Digital Kazakhstan", digital 

platforms for the provision of electronic services, various 

ways of processing digital information in various professional 

fields. 

сommunication 

technologies 

6 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

TMIR 

1121 

TMIR 

1121 

Тіл мәдениеті және  

іскери риторика  

Культура речи и  

деловая риторика 

Speech culture and busin

ess rhetoric 

2 2 Бұл пән іскерлік қарым-қатынасқа қатысушыны 

коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыруға 

бағытталған, ол кәсіптік маңызды жағдайларда жеке 

тұлғалармен байланыс орнату үшін қажетті білім мен 

дағдылар жиынтығы болып табылады.  

Курстың мақсаты - әдеби тіл нормаларының теориялық 

негіздерін оқып үйрену және тиімді сӛйлеу дағдыларын 

қалыптастыру. Тілдік қарым-қатынасты қалыптастыру 

және қолдау, коммуникативті нәтижеге жетуді 

қамтамасыз ететін негізгі риторикалық стратегиялар мен 

тактикалармен танысу, студенттердің сӛйлеу мәдениетін 

жақсарту. 

Дисциплина направлена на формирование у 

участника делового общения комплексной 

коммуникативной компетенции, представляющей собой 

совокупность знаний и навыков, необходимых для 

установления межличностного контакта в 

профессионально значимых ситуациях, обучение речевым 

средствам установления и поддержания эффективной 

коммуникации, ознакомление с основными 

риторическими стратегиями и тактиками, 

обеспечивающими достижение коммуникативно-

значимого результата, совершенствование культуры речи 

обучающихся. Целью курса является изучение 

теоретических основ норм литературного языка и 

формирование навыков эффективного публичного 

выступления.  

Discipline is aimed at forming in the participant of 

business communication an integrated communicative 

competence, which is a set of knowledge and skills necessary 

for establishing interpersonal contacts in professionally 

significant situations. The aim of the course is to study the 

theoretical foundations of the norms of the literary language 

Кәсіби орыс 

тілі 

Профессиональ

ный русский 

язык 

Professional 

Russian 

language  

Кафедра 

теретической 

и прикладной 

лингвистики 

Теориялық 

және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы 

Department of 

Theoretical and 

Applied 

Linguistics 
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and to form the skills of effective public speaking. Teaching 

speech tools to establish and maintain effective 

communication, acquaintance with the basic rhetorical 

strategies and tactics ensuring the achievement of a 

communicatively meaningful result, improving the speech 

culture of students. 

7 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

Aleu 1122 

Soc 

1122 

Soc 

1122 

Әлеуметтану 

 

Социология 

 

Sociology 

2 2 Әлеуметтану пәні ғылым ретінде, оның негізгі 

заңдылықтары; құрлымы және функциялары; 

социологиялық ойдың даму тарихы; жеке адамның 

әлеуметтік статусы, әлеуметтік мінез-құлық, жалпы сана 

және кӛпшілік іс-әрекет; әлеуметтік қозғалыстар; 

қақтығыстар және оларды шешу жолдары; зерттеудің 

мазмұны әдісі және тәжірибесі; қоғам дамуының 

әлеуметтік ерекшеліктері және проблемалары; әлеуметтік 

зерттеуді дайындау мен ӛткізу 

Предмет социологии как науки, основные законы, 

структура, функции; история развития социологической 

мысли; социальный статус личности, социальное 

поведение и социальные роли; социальные отклонения; 

массовое сознание и массовые действия; социальная 

стратификация, социальные институты, конфликты и 

логика их разрешения; социологические исследования как 

инструмент познания проблем общества, подготовка и 

проведение социологического исследования 

The subject of sociology as a science, basic laws, 

structure, functions; history of sociological thought; social 

status of the person, social behavior and social roles; social 

deviations; mass consciousness and mass actions; social 

stratification, social institutions, conflicts and logic of their 

resolution; sociological research as a tool of cognition of 

society's problems, preparation and conduct of sociological 

research 

- Әлеуметтану 

кафедрасы 

 

Кафедра 

Социологии 

 

Department of 

Sociology 

 

8 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

Pol 1123 

Pol 1123 

Саясаттану 

Политология 

Political Science 

2  2 Учебный курс «Политология»  формирует знания 

о законах и закономерностях мировой политики и 

современных политических процессов, объясняя суть и 

содержание политики национальных государств, на 

основе обеспечения национальной безопасности и 

реализации национальных интересов. Изучение данного 

курса содействует пониманию внутренних и внешних 

связей и отношений, основных тенденций и 

закономерностей, действующих в различных 

- Саясаттану 

кафедрасы  

Кафедра 

Политологии 

Department of 

Political 

Science 
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политических системах, выработке объективных 

критериев социального измерения политики. Целью 

преподавания курса является изучение закономерностей 

формирования и функционирования политики, 

подготовка студентов к участию в политической жизни 

страны, формирование активной гражданской позиции. 

«Саясаттану» оқу курсы ұлттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету және ұлттық мүдделерді жүзеге асыру 

негізіндегі ұлттық мемлекеттер саясатының мәні мен 

мазмұнын түсіндіре отырып, қазіргі саяси процестер мен 

әлемдік саясаттың заңдары мен заңдылықтары жӛніндегі 

білімдерді қалыптастырады. Аталған курсты оқу түрлі 

саяси жүйелердегі әрекет ететін негізгі үрдістер мен 

заңдылықтарды, ішкі және сыртқы байланыстар мен 

қатынастарды түсінуге, саясатты әлеуметтік ӛлшемдеудің 

объективті критерийлерін жасауға ықпал етеді. Курсты 

оқытудың мақсаты саясатты қалыптастыру мен оның 

қызмет етуінің заңдылықтарын зерттеу, елдің саяси 

ӛміріне қатысуға студенттерді дайындау, белсенді 

азаматтық ұстанымды қалыптастыру болып табылады. 

The training course "Political Science" forms 

knowledge of the laws and laws of world politics and modern 

political processes, explaining the essence and content of the 

policy of national states, on the basis of ensuring national 

security and the realization of national interests. The study of 

this course contributes to the understanding of internal and 

external connections and relationships, major trends and 

patterns of working in different political systems, the 

development of objective criteria for social policy dimension. 

The purpose of teaching the course is to study the patterns of 

the formation and functioning of politics, the preparation of 

students for participation in the political life of the country, 

the formation of an active civic position. 

 

9 ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

С тобы 

/группа С 

/ group С 

 

SZhKMN 

21003 

OAK 

21003 

FACC 

21003 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің негізі 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Fundamentals of anti-

2 2 Студенттерге кешенді білім беру, жастар 

ортасындағы негізгі тенденциялар мен жағдайы, біліктілік 

пен дағдылары қалыптастыру, қазақстандық жастардың 

әлеуеті дамуының негізгі басымдықтары түсіндіру 

Комплексное обучение студентов, основные 

тенденции и ситуация в молодежной среде, формирование 

навыков и умений, основные приоритеты развития 

Қазақстан 

тарихы 

ҚР 

Конституциял

ық құқығы 

История 

Казахстана 

Мемлекет 

және құқық 

теориясы мен 

тарихы,консти

туциялық 

құқық 

кафедрасы 
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corruption culture казахстанского молодежного потенциала 

Complex education of students, basic trends and 

situats in the younger generation, forming of naval goals and 

processes, the main priorities of the development of the 

Kazakhstani young people's potential 

Конституционн

ое право РК 

History of 

Kazakhstan 

Constitutional 

Law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

Кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права, 

конституцион

ного права 

Department of 

theory and 

history of 

constitutionalla

w 

1

0 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

ASKZh 

2209 

ASPS 

2209 

TASLS 

2209 

Англо-саксондық 

құқық жүйесі 

Англосаксонской 

правовой системы 

 The Anglo-Saxon law 

system  

 

 

4 3   Ағылшынсаксондық құқықтық жүйе пәні 

мемлекет және құқық теориясы мен салыстырмалы 

құқықтану пәндерінің жалғасы ретінде аталған құқықтық 

жүйенің теориялық-тәжірибелік қырларын тереңдетіп 

зерделеуге мүмкіндік береді. Бұнда ағылшынсаксондық 

құқықтың негізгі ұғымдық аппараты, бұл құқықтық 

жүйенің қазіргі таңдағы негізгі даму заңдылықтары, 

ағылшынсаксондық құқықтың элементтерін алу, соның 

ішінде Қазақстан Республикасына, мүмкіндіктері мен 

беталыстары қарастырылады. 

  Для характеристики англосаксонской правовой 

системы используются разные названия: общее право 

(common law), общее право Англии, английское право, 

британское право, англосаксонская правовая семья. 

Термины «общее» и «англосаксонское» право 

употребляют в учебной и научной литературе как 

синонимы. Понятие «английское право» не идентично 

этим терминам. Вместе с тем в данной лекции предметом 

рассмотрения является английское право, которое 

исторически и концептуально составляет основу 

англосаксонской правовой модели регулирования 

общественных отношений. Усвоение положений 

дисциплины «Англосаксонская правовая система» 

является одной из важных задач при подготовке 

высококвалифицированного специалиста – юриста. 

Являясь  базовой дисциплиной, Англосаксонская 

правовая система формирует у студента не только 

специальные, фундаментальны знания, но и развивает 

профессиональную культуру и кругозор обучающихся 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theoryofstatean

dlaw 

Қазақстан 

тарихы 

Жалпы тарих 

История 

Казхстана 

Общая история 

History of 

Kazakhstan 

General History 

Мемлекет 

және құқық 

теориясы мен 

тарихы,консти

туциялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 
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Department of 
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студентов. 

To characterize the Anglo-Saxon legal system, 

different titles are used: common law, case law of England, 

English law, British law, Anglo-Saxon legal family. The terms 

"common" and "Anglo-Saxon" law are used in the educational 

and scientific literature as synonyms. The concept of "English 

law" is not identical to these terms. At the same time, in this 

lecture, the subject of consideration is English law, which 

historically and conceptually forms the basis of the Anglo-

Saxon legal model for regulating social relations. Assimilation 

of the provisions of the discipline "Anglo-Saxon legal system" 

is one of the important tasks in the preparation of a highly 

qualified specialist - a lawyer. As a basic discipline, the 

Anglo-Saxon legal system shapes the student not only special, 

fundamental knowledge, but also develops the professional 

culture and horizons of students studying. 

1

1 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

PK 2209 

PP 2209 

CL 2209 

Прецеденттік құқық 

Прецедентное право 

Case law 

 

3 3 Қазіргі уақытта іс жүргізу құқығы мен прецедент 

англо-саксон құқықтық жүйесі бар елдерде қоғамдық 

қатынастардың айтарлықтай реттеушілері болып 

табылады (роман-германдық құқықтың отбасы үлгісінің 

кейбір елдері заң кӛзі ретінде); прецедент заңнамалық 

кӛздермен қатар әрекет етеді және икемді құқықтық 

реттеуді қолдайды. 

На сегодняшний день прецедентное право и 

прецедент остаются значимыми регуляторами 

общественных отношений в странах с англосаксонской 

правовой системой (некоторые страны романо-

германской правовой семьи используют прецедент в 

качестве источника права); прецедент действует наряду с 

законодательными источниками и способствует гибкому 

правовому регулированию. 

To date, case law and precedent remain significant 

regulators of public relations in countries with an Anglo-

Saxon legal system (some countries of the Romano-German 

legal family use precedent as a source of law); The precedent 

operates alongside legislative sources and promotes flexible 

legal regulation. 

Рим құқығы 

Римское право 

Roman law 

Мемлекет 

және құқық 

теориясы мен 

тарихы,консти

туциялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права, 

конституцион

ного права 

Department of 

theory and 

history of 
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aw 

1

2 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

В тобы 

AKK 

2209 

PCO 2209 

LSS 2209 

Әлеуметтік қамтамасыз 

ету құқығы 

Право социального 

обеспечения 

4 3 Әлеуметтік-қмтамасыз ету қатынастарды 

құқықтық реттеу туралы білімді қалыптастырады. 

Мазмұны: әлеуметтік қамтамасыз ету, әлеуметтік 

тӛлемдер, еңбек, зейнетақы, жәрдемақы, ӛтемақы 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

Азаматтық 

және 

экологиялық 

құқық 
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/группа В 

/ group В 

 

Law of social security тӛлемдері, әлеуметтік сақтандыру, материалдық 

қамтамасыз ету, еңбекке жарамсыз азаматтарды бойынша 

іс-шараларды қаржыландыру әлеуметтік қамтамасыз ету 

құқығы. 

Формирует знания о правовом регулировании 

социально-обеспечительных отношений. 

Содержание: понятие социального обеспечения, 

социальные выплаты, трудовой стаж, пенсии, пособия, 

компенсационные выплаты, социальное страхование, 

материальное обеспечение нетрудоспособных граждан, 

финансирование мероприятий по право социального 

обеспечения. 

Forms knowledge of legal regulation of social 

security relations. Contents: the concept of social security, 

social benefits, seniority, pensions, benefits, compensation 

payments, social insurance, financial security of disabled 

citizens, financing activities under the law of social security. 

государства и 

права                                                                                       

Theoryofstatean

dlaw 

Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

құқығы  

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

CivilLawoftheR

K 

кафедрасы 
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и 

экологическог

о права 

Department of 

the civil and 
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1

3 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

N2209 

N2209 

N2209 

 

Нотариат 

Нотариат 

Notary 

 

3 3 ҚР –дағы нотариатты ұйымдастыру және жүргізу 

тәртібің құқықтық реттелуі, сонымен қатар нотариустың 

құқықтық мәтебесі туралы  туралы білімдер 

қалыптастырады. 

Мазмұны: нотариат тарихы, нотариат ұғымы, 

нотариат туралы заңнама,  нотариус және ӛзге 

нотариаттық іс-әрекеттер жасайалатын тұлғалар, нотариат 

ережелері.  

Формирует знания о правовом регулировании 

нотариата, организации нотариального протзводства, 

правового статуса нотариуса в РК.  Содержание: история 

нотариата, понятие нотариата, законодательство о 

ноариате, виды и  порядок совершения нотариальных 

действий, правовой статус нотариуса в РК 
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1

4 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

TUK 

2209 

ZhP 2209 

HL 2209 

Тұрғын үй құқығы 

Жилищное право 

Housing law 

 

4 3 Қажетті күрделі саяси-әлеуметтік және 

экономикалық қатынастар тұрғын үй құқықтық 

аспектілерін зерттеу. Курс тұрғын үйге құқық, оның 

қауіпсіздігі, қауіпсіздік және тұрғын үй еркін айыру жол 

бермеу, тұрғын үй заңнамасымен реттеледі 

қатынастарынан туындайтын құқықтарды тегіс іске асыру 

қажеттігі, сондай-ақ иелену реттелетін тұрғын үй-

құқықтық қатынастарға қатысушылардың теңдігі тану 

азаматтардың, үй-жайларды пайдалану және кәдеге 

жарату проблемаларды қарастырады. 

С проведением сложных социально-политических 

и экономических преобразований необходимо изучение 

жилищно-прововых аспектов. В курсе рассматриваются 

вопросы 

осуществления гражданами права на жилище, его 

безопасности, на неприкосновенность и недопустимость 

произвольного лишения жилища, на необходимость 

беспрепятственного осуществления прав, вытекающих из 

отношений, регулируемых жилищным 

законодательством, а также на признании равенства 

участников регулируемых жилищным законодательством 

отношений по владению, пользованию и распоряжению 

жилыми помещениями и т.п. 

With the implementation of complex socio-political 

and economic transformations, it is necessary to study housing 

and provincial aspects. The course examines the issuesthe 

right to housing, its security, inviolability and the 

inadmissibility of arbitrary deprivation of housing, the need 

for unhindered exercise of rights arising from relations 

governed by housing legislation, as well as on the recognition 

of the equality of participants in the relations regulating the 

ownership, use and disposition of living quarters and etc. 
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БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

ZhMKR2

209 

PRNI 

2209 

LARE 

2209 

Жылжымайтын мүлікті 

құқықтық реттеу 

Правовое 

регулирование 

недвижимого 

имущества 

Legal adjusting of the 

real estate 

3 3 Жылжымайтын мүлікке қатысты қатынастарды 

құқықтық реттеу жетекші роль алады. Жылжымайтын 

мүлік аясындағы экономикалық процесстер, 

инвестициялық климат және халықтың әл-ауқаты дұрыс 

таңдалған құқықтық моделге байланысты болады.  

Курсты оқу ӛзектілігі нарықтық қатынастардың 

барлық ӛмірлік салаларда кеңінен орын алуынан ұлғайып 

отыр. Сонымен қатар, жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік 

қолдау кӛрсетілуінің артуынан байқалады. 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theoryofstatean

dlaw 

Қазақстан 

Азаматтық 

және 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог
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Ведущую роль играет правовое регулирование 

отношений, связанных с недвижимым имуществом. От 

правовой модели отношений в сфере недвижимости во 

многом зависит динамика экономических процессов, 

инвестиционный климат и благосостояние населения. 

Актуальность изучения курса возрастает в связи с 

возникновением рыночных условий во всех сферах 

жизнедеятельности общества. С развитием и оказанием 

государственной поддержки частного 

предпринимательства в сфере недвижимости. 

The leading role is played by the legal regulation of 

relations related to real estate. The dynamics of economic 

processes, the investment climate and the welfare of the 

population largely depend on the legal model of relations in 

the sphere of real estate. The urgency of studying the course 

increases in connection with the emergence of market 

conditions in all spheres of society. With the development and 

provision of state support for private entrepreneurship in real 

estate. 

Республикасын

ың азаматтық 

құқығы  

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

CivilLawoftheR

K 

о права 

Department of 

the civil and 

ecological law 

1

6 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

KRKKO 

2209 

PORK 

2209 

LEAORK 

2209 

Қазақстан 

Республикасындағы 

құқық қорғау 

органдары 

Правоохранительные 

органы Республики 

Казахстан 

Law enforcement 

agencies of the Republic 

of Kazakhstan 

4 3 Дисциплина «Прокурорский надзор в РК» 

изучается как составляющая профессиональной 

подготовки студентов и обеспечивающая пригодность 

обучаемого к профессии юриста и его 

конкурентоспособность на рынке труда. 

 «ҚР құқыққорғау органдары» пәні студенттерді 

кәсіптік даярлаудың құрамдас бӛлігі ретінде және 

құқықтану  мамандығына және оның еңбек нарығында 

бәсекеге қабілеттілігіне жарамдылығын қамтамасыз ету 

ретінде зерттеледі. 

Discipline "Prosecutor's supervision in the RK" is 

studied as a component of professional training of students 

and ensuring the suitability of the trainee to the profession of a 

lawyer and his competitiveness in the labor market. 

 Қылмыстық-

құқықтық 

пәндер 

кафедрасы 

Кафедра 

уголовно-

правовых 

дисциплин 

Department of 

Criminal Law 

Disciplines 

1

7 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

A2209 

A2209 

A2209 

Адвокатура 

Адвокатура 

Advocacy 

3 3 Оқытылатын пән ӛз алдына ғылыми және 

тәжірибелік қызығушылықты танытады. Адвокаттық 

қызмет жеке адамның әр түрлі озбырлықтан құқығын 

қорғауға, заңсыздықпен күресу және әділ сотқа 

жәрдемдесуге  бағытталады. Адвокаттардың қызметі 

заңмен жеткілікті реттеледі. Қолданыстағы заңнаманы 

талдау, тәжірибеде қолдануда жинақтау және заңнаманың 

жетілдіру жолдарын анықтауға және қолданудағы 

 Қылмыстық-

құқықтық 

пәндер 

кафедрасы 

Кафедра 

уголовно-

правовых 

дисциплин 
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салдарын кӛрсетеді. 

Предлагаемый к изучению курс имеет научный и 

практический интерес. Адвокатура направлена на 

осуществление защиты прав личности от каких бы то ни 

было посягательств, борьбу за законность и содействие 

правосудию. Деятельность адвокатов должна быть 

достаточно урегулирована законом. Анализ 

действующего законодательства, обобщение практики его 

применения, определение путей совершенствования 

законодательства и эффективности его применения. 

The course proposed for study has a scientific and 

practical interest. Advocacy is aimed at protecting the rights 

of the individual from any encroachment, the struggle for 

legality and the promotion of justice. The activities of lawyers 

should be sufficiently regulated by law. Analysis of the 

current legislation, generalization of the practice of its 

application, identification of ways to improve legislation and 

the effectiveness of its application. 

Department of 

Criminal Law 

Disciplines 

1

8 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

SR 2209 

SR 2209 

JR 2209 

Соттық риторика 

Судебная риторика 

Judicial rhetoric 

4 3 Пәннің нәтижесінде студенттер теориялық және 

тәжірибе туралы жалпы түсінікке, сот риториктің тарихы 

мен ерекшелігіне, болашақ кәсіби қызметінде алған 

білімдерін қолдану мүмкіндіктерін іске асыруға, сот 

спикерлерінің нақты әдістерінің нақты кӛлемін алуға тиіс 

в результате освоения дисциплины студенты 

должны получить общее представление о теории и 

практике, истории и специфике судебной риторики, 

осознать возможности применения приобретѐнных знаний 

в своей будущей профессиональной деятельности, 

овладеть в определѐнном объѐме конкретными приѐмами 

судебных ораторов 

as a result of the discipline, students should get a 

general idea of the theory and practice, the history and 

specifics of judicial rhetoric, to realize the possibilities of 

applying the acquired knowledge in their future professional 

activity, to acquire a certain volume of concrete methods of 

judicial speakers 

 Қылмыстық-

құқықтық 

пәндер 

кафедрасы 

Кафедра 

уголовно-

правовых 

дисциплин 

Department of 

Criminal Law 

Disciplines 

1

9 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

В тобы 

/группа В 

L 2209 

L2209 

L 2209 

Логика 

Логика 

logics 

3 3 Бұл курс оқушыларды ойдағыдай ойлаудың 

формалары мен заңдарымен таныстыру, студенттерді 

дәйекті ойлауға, дұрыс ойлау дағдыларын дамытуға үлес 

қосуға үйрету. 

Данный курс призван ознакомить студентов с 

 Қылмыстық-

құқықтық 

пәндер 

кафедрасы 

Кафедра 
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/ group В 

 

формами и законами непротиворечивого мышления, 

научить студентов последовательно мыслить, 

способствовать выработке навыков обоснованной 

аргументации. 

This course is intended to familiarize students with 

the forms and laws of consistent thinking, to teach students to 

consistently think, to contribute to the development of skills of 

sound reasoning. 

уголовно-

правовых 

дисциплин 

Department of 

Criminal Law 

Disciplines 

2

0 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

AJs 2209 

AJs 2209 

AJ 2209 

Әкімшілік юстиция 

Административ 

наяюстиция 

Administrative justice 

3 4 Баланы құқықтық қорғауды ұйымдастырудағы 

маңызды элемент - адам, оның құқықтары мен 

бостандықтары ең жоғары құндылық болып табылатын 

және адамның құқықтары мен бостандықтарын тану, 

сақтау және қорғау болып табылатын нақты ӛмірде заңды 

мемлекет құру үшін ерте жастан бастап бастауы тиіс 

азаматтарды құқықтық тәрбиелеу және оқыту болып 

табылады. 

Важным элементом в организации правовой 

защиты ребенка является правовое образование и 

воспитание граждан, начинать которое следует с раннего 

детства в целях реального построения правового 

государства, где человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека  является обязанностью 

государства. 

An important element in the organization of the legal 

protection of the child is the legal education and education of 

citizens, which should begin from early childhood in order to 

build a lawful state in real life, where a person, his rights and 

freedoms are the highest value, and recognition, observance 

and protection of human rights and freedoms is a duty state. 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы, ҚР 

Конституциял

ық құқығы 

Теория 

государства и 

права, 

конституционн

ое право РК 

Theory of State 

and Law, 

Constitutional 

Law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

Мемлекет 

және құқық 

теориясы мен 

тарихы,консти

туциялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права, 

конституцион

ного права 

Department of 

theory and 

history of 

constitutionalla

w 

2

1 

БП/ТК 

БД/КВ 

BD/EC 

AZh 2209 

AO 2209 

AR 2209 

Әкімшілік 

жауапкершілік  

Административная 

ответственность    

Administrative 

Responsibility   

3 4 Әкімшілік жауапкершіліктің ұғымдары мен 

институттарын, аткарушы мемлекеттік органдардың 

мемлекеттік билікті жүзеге асырылу механизмін оқыту; 

әкімшілік жауапкершілік субъектілерінің құқықтық 

мәртебесін, әкімшілік жауапкершіліктің нысандары мен 

әдістерін, мемлекеттік баскарудағы жауапкершілікті 

қарастыру; сонымен бірге әкімшілік іс, мемлекеттік 

басқарудағы заңдылык пен тәртіпті камтамасыз ету, 

мемлекеттік басқарудың салалары мен аумақтарындағы 

(немесе кеңістіктеріндегі, шенберіндегі) әкімшілік 

жауапкершілікті құқықтық реттеудің сараптамасы. 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы, ҚР 

Конституциял

ық құқығы 

Теория 

государства и 

права, 

конституционн

ое право РК 

Theory of State 

Мемлекет 

және құқық 

теориясы мен 

тарихы,консти

туциялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

теории и 

истории 

государства и 
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Подготовка концепций и институтов 

административной ответственности, механизм реализации 

государственной власти исполнительными органами; 

рассмотрение правового статуса субъектов 

административной ответственности, формы и методы 

административной ответственности, ответственность за 

государственное управление; а также административные 

вопросы, обеспечивающие верховенство закона и порядок 

в государственном управлении, а также правовое 

регулирование административной ответственности в 

сферах и территориях (или пространствах, святынь) 

государственного управления. 

Preparation of concepts and institutions of 

administrative responsibility, a mechanism for the 

implementation of state power by the executive bodies; 

consideration of the legal status of subjects of administrative 

responsibility, forms and methods of administrative 

responsibility, responsibility for public administration; as well 

as administrative issues that ensure the rule of law and order 

in public administration, as well as the legal regulation of 

administrative responsibility in areas and territories (or spaces, 

holy places) of public administration. 

and Law, 

Constitutional 

Law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

права, 

конституцион

ного права 

Department of 

theory and 

history of 

constitutionalla

w 

2

2 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

STKZh 

2209 

PPJL 

2209 

LSLE 

2209 

Заңды тұлғалардың 

құқықтық жағдайы 

Правовое положение 

юридических лиц 

Legal status oflegal 

entities 

3 4 Заңды тұлғалардың құқықтағы құқықтық 

мәртебесі.Жалпы құқықтық қабілеті бар болған жағдайда, 

заңды тұлға адамның табиғи қасиеттері болып табылатын 

қажетті шарт ретінде құқықтар мен міндеттерді 

қоспағанда, азаматтық құқықтарды алуға және 

жауапкершілік мәселелерін қарастырады. 

Правовое положение юридических лиц в праве 

При общей правоспособности юридическое лицо вправе 

приобретать гражданские права и нести обязанности, как 

и лицо физическое, за исключением таких прав и 

обязанностей, необходимой предпосылкой которых 

являются естественные свойства человека. 

The legal status of legal persons in law ... With a 

general legal capacity, a legal entity has the right to acquire 

civil rights and bear responsibilities, as well as a physical 

person, with the exception of such rights and duties as the 

necessary prerequisite is the natural properties of a person. 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theoryofstatean

dlaw 

Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

құқығы  

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

CivilLawoftheR

K 

Азаматтық 

және 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог

о права 

department of 

the civil and 

ecological law 

2БП ТК SKSTM Зиян келтірудің 3 4 Зиян келтіру нәтижесінде пайда болған Мемлекет және Азаматтық 
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3 БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

2209 

OBBPB 

2209 

TOAOIH 

2209 

салдарынан 

туындайтын 

міндеттемелер 

Обязательства, 

возникающие 

вследствие причинения 

вреда 

The obligations arising 

owing to infliction of 

harm 

міндеттеме - оның абсолюттік құқықтарын бұзу 

нәтижесінде адамның мүліктік немесе мүліктік емес 

құқықтарына (жеңілдіктеріне) зиян келтіру нәтижесінде 

пайда болатын міндеттеме, онда борышкер (залалды ӛтеу 

үшін немесе басқа адам ӛтемақы тӛлеуге міндетті) 

оқытады. 

Обязательство вследствие причинения вреда - это 

обязательство, возникающее в результате причинения 

вреда имущественным либо неимущественным правам 

(благам) лица вследствие нарушения его абсолютных 

прав, в котором должник (причинитель вреда или иное 

лицо, обязанное к возмещению) ... 

The obligation as a result of causing harm is an 

obligation arising as a result of causing harm to the property 

or non-property rights (benefits) of a person as a result of a 

violation of his absolute rights, in which the debtor (the 

damage causer or another person liable for reimbursement) ... 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theoryofstatean

dlaw 

Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

құқығы  

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

CivilLawoftheR

K 

және 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог

о права 

department of 

the civil and 

ecological law 

2

4 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

MK 2209 

NP 2209 

IL 2209 

Мұрагерлік құқық 

Наследственное право 

Inheritance law 

 

3 4 Мұрагерлік құқықтың жалпы теориялық 

ережелері, азаматтық (мұрагерлік) заңнама ережелері, 

басқа да нормативті-құқықтық актілері, азаматтық 

(мұрагерлік)  құқыққатынастарының ӛзге де қайнар 

кӛздері және оларды тәжрибеде қолдануы  туралы 

білімдер қалыптастырады. 

Мазмұны: мұргерлік құқық ұғымы, мұрагерлік-

құқықтық қатынастар, мұрагерлік құқықтар субъектілері, 

Мұрагерлік құқықтар объектілері,  

мұрагерлер, заң бойынша және ӛсиет арқылы 

мұрагерлік, мұрагелық құқықтарды ресімдеу, мұрадаң бас 

тарту  туралы жалпы ережелер. 

Формирует знанияо общеотеоретических 

положениях наследственного права; основах  

гражданского (наследственного) законодательства, 

подзаконных актах, иных источников правового 

регулирования гражданских (наследственных) 

правоотношений, а также, практике их применения.  

Содержание: понятие наследственного права, 

наследственно-правовые отношения, субъекты и объекты 

наследственного права, наследники, завещание по закону 

и наследству, оформление наследственных прав, отказ о 

наследственных прав. 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theoryofstatean

dlaw 

Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

құқығы  

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

CivilLawoftheR

K 

Азаматтық 

және 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог

о права 

department of 

the civil and 

ecological law 

2БП ТК MK 2209 Міндеттемелік құқық 3 4 Міндеттемелік құқық бір ұйымның басқа (басқа) Мемлекет және Азаматтық 
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5 БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

OP 2209 

LO 2209 

Обязательственное 

право 

Law of obligations 

 

қатысты қабылдаған міндеттемелерін реттейді. Кӛбінесе 

мұндай міндеттемелер осы процесте пайда 

болады.Міндеттеме - бұл бір адам (борышкер) басқа 

тұлғаның (кредитордың) пайдасына белгілі бір әрекеттер 

жасауына не болмаса басқа тұлғаның (кредитордың) 

пайдасына әрекет етуге міндетті азаматтық-құқықтық 

қатынастар. 

Обязательственное право регулирует 

обязательства, принятые на себя одним субъектом по 

отношению к другому (другим). Чаще всего такие 

обязательства возникают в процессе. 

Обязательство — гражданское правоотношение, в 

силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в 

пользу другого лица (кредитора) определенное действие 

либо воздержаться 

The obligation law regulates the obligations assumed 

by one entity in relation to another (another). Most often, such 

obligations arise in the process.Obligation - a civil legal 

relationship, by virtue of which one person (the debtor) is 

obliged to perform a certain action in favor of another person 

(creditor) or abstain ... 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theoryofstatean

dlaw 

Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

құқығы  

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

CivilLawoftheR

K 

және 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог

о права 

department of 

the civil and 

ecological law 

2

6 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

ZhTTP 

2209 

TPNN 

2209 

TPPP 

2209 

Жазаны 

тағайындаудың 

теориясы мен 

практикасы 

Теория и практика 

назначения наказания 

Theory and practice of 

purpose of punishment 

3 4 Пәнінің мазмұны ұлттық қылмыстық заңдылық 

және қылмыстық құқық  бойынша толық білім жүйесін 

ұсынады. Бұл пәннің мазмұны Қазақстан Республикасы 

қылмыстық заңнамасының жүйесінен бастау алады және 

қылмыстық құқығы ғылымын терең зерттеуге 

бағытталған. 

Предлагает целостную систему знаний об 

национальном уголовном законодательстве и 

международном уголовном праве. Содержание исходит из 

системы уголовного законодательства РК и ориентирует 

на углубленное изучение науки уголовного права. 

The content of the academic discipline "Theory and 

practice of assigning punishment" offers a comprehensive 

system of knowledge about the national criminal law and 

international criminal law. The content comes from the system 

of criminal legislation of the RK and focuses on an in-depth 

study of the science of criminal law. 

Қылмыстық 

құқығы 

Уголовное 

право 

Республики 

Казахстан 

 

Қылмыстық-

құқықтық 

пәндер 

кафедрасы 

Кафедра 

уголовно-

правовых 

дисциплин 

Department of 

Criminal Law 

Disciplines 

2

7 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

KSM 

2209 

PKP 2209 

Қылмыстарды 

саралаудың мәселелері 

Проблемы 

3 4 Оқу пәнінің мазмұны ұлттық қылмыстық 

заңдылық және қылмыстық құқық  бойынша толық білім 

жүйесін ұсынады. Бұл пәннің мазмұны Қазақстан 

Қылмыстық 

құқығы 

Уголовное 

Қылмыстық-

құқықтық 

пәндер 



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое 

   

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

PGC 2209 квалификации 

преступлений 

Problems of qualification 

of crimes 

Республикасы қылмыстық заңнамасының жүйесінен 

бастау алады және қылмыстық құқығы ғылымын терең 

зерттеуге бағытталған. 

Предлагает целостную систему знаний об 

национальном уголовном законодательстве и 

международном уголовном праве. Содержание исходит из 

системы уголовного законодательства РК и ориентирует 

на углубленное изучение науки уголовного права. 

The content of the educational discipline "Problems 

of the qualification of crimes" offers an integral system of 

knowledge about the national criminal law and international 

criminal law. The content comes from the system of criminal 

legislation of the RK and focuses on an in-depth study of the 

science of criminal law. 

право 

Республики 

Казахстан 

 

кафедрасы 

Кафедра 

уголовно-

правовых 

дисциплин 

Department of 

Criminal Law 

Disciplines 

2

8 

КПТК 

ПДКВ 

PD EC 

Bтобы 

/группа B 

/ group B 

 

SKIT 

3304 

IPPU 

3304 

THLPL 

3304 

Саяси құқықтық 

ілімдер тарихы                                                           

История правовых и 

политических учений 

The history of law and 

political learnings 

4 5 «Саяси құқықтық ілімдер тарихы» оқу пәнінің 

мазмұнында мемлекет, құқық, саясат және заңнама, саяси 

құқықтық ілімдер тарихы зерттеледі және баяндалады. 

Бұл пәннің мазмұны әлемдік мемлекет және құқық туралы 

ілімдер жүйесінен  жүйесінен бастау алады және саяси 

құқықтық ғылымды терең зерттеуге бағытталған. 

В рамках данной модули исследуется и 

освещается специфический предмет-история 

возникновения и развития теоретических знаний о 

государстве,праве,политике и законодательстве, история 

политичсеких и правовых учений. 

Within the framework of this module, a specific 

subject-history of the origin and development of theoretical 

knowledge about the state, law, politics and legislation, 

history of political and legal doctrines is explored and 

covered. 

Қазақстан 

тарихы 

Жалпы тарих 

История 

Казхстана 

Общая история 

History of 

Kazakhstan 

General History 

Мемлекет 

және құқық 

теориясы мен 

тарихы,консти

туциялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права, 

конституцион

ного права 

Department of 

theory and 

history of 

constitutionalla

w 

2

9 

КПТК 

ПДКВ 

PD EC 

Bтобы 

/группа B 

/ group B 

 

KRShES

K 3304 

IPRKZS 

3304 

TRVRKF

S 3304 

Қазақстан 

Республикасының және 

шет елдердің сайлау 

құқығы, Избирательное 

право Республики 

Казахстан  и 

зарубежных стран, 

The right to vote of 

2 5 Сайлау жүйесі - кез келген елдің саяси ӛміріндегі 

маңызды фактор. Шын мәнінде демократиялық сайлау 

жүйесін құру бастапқыда азаматтық қоғам мен заң 

үстемдігінің тиімді ӛзара іс-қимылына ықпал ететін 

электр құралдарын қалыптастырудың саяси және 

құқықтық тетіктерін институционализациялауды алдын 

ала белгілейді. 

Избирательная система- важный фактор в 

ҚР 

Конституциял

ық құқығы 

Конституционн

ое право РК 

Constitutional 

Law of the 

Republic of 

Мемлекет 

және құқық 

теориясы мен 

тарихы,консти

туциялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 
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Republic of Kazakhstan  

and foreign countries 

политической жизни любой страны. Становление 

подлинно демократической избирательной системы 

изначально пред-полагает институционализацию 

политико-правовых механизмов формирования властных 

инструментов, способствующих эффективному 

взаимодействию гражданского общества и правового 

государства. 

The electoral system is an important factor in the 

political life of any country. The establishment of a genuinely 

democratic electoral system initially predpolagaet 

institutionalization of political and legal mechanisms for the 

formation of power tools that contribute to the effective 

interaction of civil society and the rule of law. 

Kazakhstan теории и 

истории 

государства и 

права, 

конституцион

ного права 

department of 

theory and 

history of 

constitutionalla

w 

3

0 

КПТК 

ПДКВ 

PD EC 

Bтобы 

/группа B 

/ group B 

 

ZhSKEK

R 3304 

PRTOKR 

3304 

LRLL 

3304 

Жекелеген санат 

қызметкерлердің 

еңбегін құқықтық 

реттеу 

Правовое 

регулирование труда 

отдельных категорий 

работников 

Legal regulations of 

labor law 

4 5 Қызметкерлердің жекелеген санаттарының 

еңбегін құқықтық реттеудін ерекшеліктері  туралы білім 

қалыптастырады. Мазмұны: еңбек заңнамасының 

нормаларын бірлігі мен дифференциациясы, кәмелетке 

толмағандардын, әйелдердің, қоса атқару бойынша жұмыс 

істейтін, ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды 

және (немесе) қауіпті еңбек жағдайларындағы 

жұмыскнрлердің, вахталық әдіспен жұмыс істейтін 

жұмыскерлердің, үй қызметкерлердің еңбегін реттеу 

ерекшеліктері. Формирует знания о особенностях 

правового регулирования труда отдельных категорий 

работников. Содержание:единство и дифференциация 

норм трудового законодательства, особенности 

регулирования труда несовершеннолетних, женщин, лиц 

работающих по совместительству, на тяжелых, работах, 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

работах, работающих вахтовым методом, домашних 

работников, надомных работников. 

Creates knowledge about the peculiarities of 

regulation of certain categories of employees. Content: unity 

and differentiation of labor legislation norms, peculiarities of 

regulation of work of minors, women, persons working part-

time, on hard, works, works with harmful and (or) dangerous 

working conditions, works, working in shifts, domestic 

workers, homeworkers. 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theoryofstatean

dlaw 

Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

құқығы  

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

CivilLawoftheR

K 

Азаматтық 

және 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог

о права 

Department of 

the civil and 

ecological law 

3

1 

КПТК 

ПДКВ 

PD EC 

EPPK 

3304 

TPPP 

Еңбек процедурлық-

процессуалдық құқық 

Трудовое процедурно-

2 5 Еңбектік процедурык-іс-жүргізу құқығы туралы 

білім қалыптастырады. Мазмұны: еңбек даулары, еңбек 

құқықтарын ӛзін-ӛзі қорғау, ведомстволық бағыныстылық 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Азаматтық 

және 

экологиялық 
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Bтобы 

/группа B 

/ group B 

 

3304 

LPPL 

3304 

процессуальное право 

Labor Procedural and 

Procedural Law 

және соттылық еңбек дауларын қарау және шешу үшін 

еңбек даулары, жеке даулар ұжымдық даулар. 

Формирует знания о трудовом процедурно-

процессуальном праве. Содержание: трудовые споры, 

самозащита трудовых прав, подведомственность и 

подсудность трудовых споров,рассмотрение и разрешение 

трудовых споров, индивидуальные споры, коллективные 

споры. 

Forms knowledge about labour procedural law. 

Content: labor disputes, self-defense of labor 

rights,jurisdiction and jurisdiction of labor disputes, 

consideration and resolution of labor disputes, individual 

disputes, collective disputes. 

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theoryofstatean

dlaw 

Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

құқығы  

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

CivilLawoftheR

K 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог

о права 

department of 

the civil and 

ecological law 

3

2 

КПТК 

ПДКВ 

PD EC 

Bтобы 

/группа B 

/ group B 

 

IMK 3304 

PIS 3304 

IPL 3304 

Интеллектуалдық 

меншік құқығы 

Право 

интеллектуальной 

собственности 

Intellectual Property Law 

4 5 Право интеллектуальной собственности 

рассматриваются общее понятие 

интеллектуальной собственности, авторское право и его 

источники, объекты авторских и смежных прав, права 

авторов и иных лиц, смежные права, передача 

имущественного права 

Зияткерлік меншік құқығы зияткерлік меншік, 

авторлық құқық және оның кӛздері, авторлық және 

сабақтас құқықтар объектілері, авторлар мен басқа 

тұлғалардың құқықтары, байланысты құқықтар, мүліктік 

құқық туралы заңнамаларды қарастырады. 

Intellectual Property Lawgeneral concept of 

intellectual property, copyright and its sources, objects of 

copyright and related rights, the rights of authors and other 

persons, related rights, transfer of property law 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theoryofstatean

dlaw 

Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

құқығы  

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

CivilLawoftheR

K 

Азаматтық 

және 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог

о права 

Department of 

the civil and 

ecological law 

3

3 

КПТК 

ПДКВ 

PD EC 

Bтобы 

/группа B 

/ group B 

 

AK 3304 

IP 3304 

IL 3304 

Ақпараттық құқық 

Информационное 

право 

Information law 

2 5 Ақпараттық құқық - ақпараттың айналымы, 

ақпарат қорын қалыптастыру және пайдалану, ақпараттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ақпараттық 

жүйелерді құру және пайдалану, ақпарат саласындағы 

қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық 

нормалардың жиынтығы. 

Информационное право — отрасль права, 

совокупность правовых норм, регулирующих 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theoryofstatean

dlaw 

Азаматтық 

және 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 
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общественные отношения в информационной сфере, 

связанных с оборотом информации, формированием и 

использованием информационных ресурсов, созданием и 

функционированием информационных систем в целях 

обеспечения безопасность 

Information law is a branch of law, a set of legal 

norms regulating public relations in the information sphere 

related to information turnover, the formation and use of 

information resources, the creation and operation of 

information systems for the purpose of ensuring security 

Қазақстан 
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K 
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о права 

Department of 
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3

4 

КПТК 

ПДКВ 

PD EC 

Bтобы 

/группа B 

/ group B 

 

KRKAK 

3304 

UIPRK 

3304 

CELRK 

3304 

Қазақстан 

Республикасы 

қылмыстық -атқару 

құқығы 

Уголовно-

исполнительное право 

Республики Казахстан 

Criminal executory law 

of the Republic of 

Kazakhstan 

4 5 Оқу пәнінің мазмұны ұлттық қылмыстық 

заңдылық және қылмыстық құқық  бойынша толық білім 

жүйесін ұсынады. Бұл пәннің мазмұны Қазақстан 

Республикасы қылмыстық заңнамасының жүйесінен 

бастау алады және қылмыстық құқығы ғылымын терең 

зерттеуге бағытталған. 

Предлагает целостную систему знаний об 

национальном уголовном законодательстве и 

международном уголовном праве. Содержание исходит из 

системы уголовного законодательства РК и ориентирует 

на углубленное изучение науки уголовного права 

The content of the academic discipline "Criminal-

executive law of the Republic of Kazakhstan" offers an 

integral system of knowledge about the national criminal law 

and international criminal law. The content comes from the 

system of criminal legislation of the RK and focuses on an in-

depth study of the science of criminal law. 

Қылмыстық 

құқығы 

Уголовное 

право 

Республики 

Казахстан 

 

Қылмыстық-

құқықтық 

пәндер 

кафедрасы 

Кафедра 

уголовно-

правовых 

дисциплин 

Department of 

Criminal Law 

Disciplines 

3

5 

КПТК 

ПДКВ 

PD EC 

Bтобы 

/группа B 

/ group B 

 

KPRRBP 

3304 

PSUPD 

3304 

TWDCPD 

3304 

Қылмыстық-

процессуалдық 

құжаттарды құрастыру 

бойынша практикум 

Практикум по 

составлению уголовно-

процессуальных 

документов 

The Workshop on 

drafting criminal 

procedure documents 

2 5 Оқуға ұсынылған пәні студенттерді тергеу, 

іздестірудегі, қарау, қайта қараудың тәртібімен 

байланысты құқықтық қатынастарды  ұйымдық 

құрлымымен, жүйесімен, осы құқықтық қатнастарға 

қатысатын тұлғалардың құқықтық мәртебесімен, 

құрамымен, міндеттерімен таныстырады. Сонымен бірге 

қылмыстық іс жүргізу құқығы пәніне де қатысты кӛптеген 

ӛзгерістер болды. Ӛйткені қылмыстық  іс  жүргізу 

құқығы, құқық саласы ретінде қылмыстық істің 

қозғалуымен байланысты қоғамдық қатнастарды реттейді. 

Предлагаемый к изучению курс имеет научный и 

практический интерес. Указанный курс знакомит 

студентов со сложной многогранной деятельностью 

правоохранительных органов и суда по расследованию и 

Қылмыстық 

құқығы 

Уголовное 

право 

Республики 

Казахстан 

 

Қылмыстық-

құқықтық 

пәндер 

кафедрасы 

Кафедра 
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правовых 

дисциплин 

Department of 

Criminal Law 

Disciplines 
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рассмотрению уголовных дел. 

В этой связи на лекциях студентам раскрывается 

понятие уголовно-процессуального права, дается анализ 

проблемных положений науки, особое внимание 

уделяется характеристике и анализу уголовно-

процессуального доказательства, судебной и 

следственной практике. 

The course proposed for study has a scientific and 

practical interest. This course introduces students to the 

complex multifaceted activities of law enforcement agencies 

and the court to investigate and prosecute criminal cases. 

In this connection, the students disclose the concept 

of criminal procedural law, give an analysis of the problematic 

aspects of science, pay special attention to the characterization 

and analysis of criminal procedural evidence, judicial and 

investigative practice 

3

6 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

KRSK 

3305 

NPRK 

3305 

TLRK 

3305 

ҚР салық құқығы 

Налоговое право РК 

Tax law of the RK 

3 6 ҚР салық құқығы заң және халықаралық құқық 

мамандығы бойынша білім алатын студенттер үшін 

қажетті оқу пәні болып келеді, ӛйткені, әрбір болашақ 

заңгер қазіргі заманғы салықтық құқықтық ӛркениеттің 

қалыптасу және дамуының тарихи және теориялық 

негіздерін, салық құқықтарының негізгі субьектілері 

болып табылатын қызметін тереңнен меңгеру арқылы заң 

білімінің ішкі мәнін тереңнен түсіну қабілетіне ие болуы 

тиіс. 

Содержание курса учебной дисциплины 

«Налоговое право РК» составляет изучение наиболее 

важных институтов налогового права, а также 

сравнительный анализ налоговой системы зарубежных 

государств: налогообложения, налоговой деятельности, 

налоговой системы, субъекты и объекты 

налогообложения, права и обязанности участников 

налогообложения и правового регулирования 13 видов 

налогов на территории РК и т. д. 

The content of the course "Tax Law of the Republic 

of Kazakhstan" is the study of the most important tax law 

institutes, as well as a comparative analysis of the tax system 

of foreign countries: taxation, taxation, tax system, subjects 

and objects of taxation, rights and duties of participants in 

taxation and legal regulation of 13 types of taxes. 
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3БП ТК KRBK ҚР банктік құқығы 2 6 «Қазақстан Республикасының банк құқығы» Қаржы құқығы Мемлекет 
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7 БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

3305 

BPRK 

3305 

BLRK 

3305 

Банковское право РК 

Banking Law of the RK 

модулінің мазмұны - банк заңнамасының маңызды 

институттарын: банк, банк жүйесі, банктік қарым-қатынас 

субъектілері мен объектілері, банк қатынастарындағы 

қатысушылардың құқықтары мен міндеттемелерін, 

сондай-ақ банк заңнамасының белгілі бір бӛлігінің 

институттарын зерттеуге бағытталған. Осы курсты оқу 

бағдарламасының мақсаты банктік заңнаманың негізгі 

заңдық негіздерін, банктік заңнаманың мазмұнын соңғы 

заңнама негізінде және оның кӛздеген мемлекеттің банк 

жүйесінің ұйымдастырылуының жалпы ережелерін, 

сондай-ақ банк қызметін құқықтық реттеу ерекшеліктерін 

зерттеу болып табылады. 

Содержание модуля «Банковское право РК» 

составляет изучение наиболее важных институтов 

банковского права: банка, банковской деятельности, 

банковской системы, субъекты и объекты банковских 

правоотношений, права и обязанности участников 

банковских правоотношений, а также институтов 

особенной части банковского  права. Цели изучения 

модуля: состоит в рассмотрении основных теоретических 

основ банковского  права, содержания банковского права 

на основе новейшего законодательства и 

предусмотренные им общие основные положения 

организации банковской системы государства, а также 

особенности правового регулирования банковской 

деятельности. Учебная рабочая программа строится на 

последовательном изучении наиболее важных элементов 

банковского права: устройство банковской системы РК, 

организационные основы создания и деятельности 

банков, нормы правового регулирование их деятельности 

и т.д. 

The content of the module "Banking Law of the 

Republic of Kazakhstan" is the study of the most important 

institutions of banking law: bank, banking, banking system, 

subjects and objects of banking relations, rights and 

obligations of participants in banking relations, as well as 

institutions of a particular part of banking law. The objectives 

of studying the module are to examine the main theoretical 

bases of banking law, the content of banking law on the basis 

of the latest legislation and the general general provisions of 

the organization of the banking system of the state provided 
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for by it, as well as the specific features of legal regulation of 

banking activities. The training work program is based on a 

consistent study of the most important elements of banking 

law: the construction of the banking system of the Republic of 

Kazakhstan, the organizational basis for the creation and 

operation of banks, the legal regulation of their activities, etc. 

3

8 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

SKKR 

3305 

PRSD 

3305 

LRIA 

3305 

Сақтандыру қызметін 

құқықтық реттеу 

Правовое 

регулирование 

страховой 

деятельности 

Legal regulation of 

insurance activity 

 

3 6 Курста сақтандыруда пайдаланылатын негізгі 

ұғымдар мен терминдер, сақтандыру түрлері мен 

нысандарын сыныптау, Қазақстан Республикасында 

сақтандыру тӛлемдерін жүзеге асырудың құқықтық 

негіздері қарастырылады. 

Основное внимание в курсе уделяется основным 

понятиям и терминам, применяемым в страховании, 

классификации видов и форм страхования, правовым 

основам осуществления страховых выплат в Республики 

Казахстан 

The course focuses on the basic concepts and terms 

used in insurance, the classification of types and forms of 

insurance, the legal basis for the implementation of insurance 

payments in the Republic of Kazakhstan 

Мемлекет және 
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KRTK 

3305 

PPRK 

3305 

CLRK 

3305 

Қазақстан 

Республикасының 

тұтынушылар құқығы               

Потребительское  

право Республики 

Казахстан                                                  

Consumer Law of the 

Republic of Kazakhstan 

2 6 Курс тұтынушылардың құқықтарын қорғауды 

құқықтық реттеу, тұтынушылардың құқықтарын қорғау 

саласында пайдаланылатын негізгі ұғымдар, анықтамалар, 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

тұтынушылар құқығын қорғау тәсілдеріне 

бағытталған.Курс посвящен правовому регулированию 

защиты прав потребителей, основным понятиям, 

дефинициям, применяемым в сфере защиты прав 

потребителей, способам защиты прав потребителей по 

законодательству Республики Казахстан. 

The course is devoted to the legal regulation of 

consumer rights protection, basic concepts, definitions used in 

the field of consumer rights protection, ways of protecting 

consumer rights under the legislation of the Republic of 

Kazakhstan. 
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3 6 Курс кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтарын 

қорғау нысандары мен тәсілдерін, заңмен белгіленген 
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құқық 
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BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

FSZPSP 

3305 

FMPRBE 

3305 

құқықтарын қорғау 

нысандары мен 

тәсілдері 

Формы и способы 

защиты прав субъектов 

предпринимательства 

Forms and methods of 

protection of rights for 

business entities 

шеңберде олардың иелерінің бұзылған немесе наразылық 

туындатқан құқықтары мен мүдделерін қалпына келтіруге 

немесе оларды тануға қатысты нормативтік белгіленген 

шараларын (механизмдер) оқу. Бұзылған құқықтарды 

қалпына келтірудің материалдық-құқықтық және 

процесуалды шараларын қарастыру. Заң бұзушыларға 

құқықтық жауапкершілік шараларын қолдану, сондай-ақ 

осы шараларды іс жүзінде жүзеге асыру механизмін 

танып білу. 

Курс предполагает изучение способов и форм 

защиты прав предпринимателей, нормативно 

установленные меры (механизмы) по восстановлению или 

признанию нарушенных или оспариваемых прав и 

интересов их обладателей, в законодательно 

определенных границах. Закрепленные законом 

материально-правовые и процессуальные меры 

восстановления нарушенных прав. Применение к 

нарушителям мер юридической ответственности, а также 

механизма по практической реализации этих мер. 

The course assumes the study of ways and forms of 

protection of entrepreneurs' rights, normatively established 

measures (mechanisms) for restoring or recognizing the 

violated or contested rights and interests of their owners, 

within legally defined boundaries. The material, legal and 

procedural measures for the restoration of violated rights. The 

application of legal liability measures to violators, as well as a 

mechanism for the practical implementation of these 

measures. 
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Республики 

Казахстан Civil 

Law ofthe RK 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог

о права 

Department of 

the civil and 

ecological law 

4

1 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

IK 3305 

IP 3305 

IL 3305 

Инвестициялық құқық 

Инвестиционное право 

Investment law 

 

2 6 Инвестициялық саласын  құқықтық реттеу 

саласындағы ілімдерді қалыптастырады  

Мазмұны. Инвестиция түсінігі, субъектілері,  

объектісі, инвестициялық құқықтық 

қатынастар,инвестициялық шарт,инвестициялық 

шарттардың жекелеген түрлері, инвестициялық құқықтық  

жауапкершілік 

Формирует знания о правовом регулирования в 

сфере инвестиции. 

Содержание:Понятие инвестиции,субъекты, 

объекты инвестиционных правоотношений, 

инвестиционный договор,отдельные виды 

инвестиционных договоров, инвестиционная правовая 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theoryofstatean

dlaw 

Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

құқығы  

Гражданское 

Азаматтық 

және 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог

о права 

Department of 

the civil and 

ecological law 
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ответственность 

forms knowledge of legal regulation in the field of 

investment 

Сontent: The concept of investment, subjects, objects 

of investment legal relations, 

investment agreement, certain types of investment 

contracts, investment legal responsibility 

право 

Республики 

Казахстан 

Civil Law 

мofthe RK 

4

2 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

ZhIK 

3305 

ORD 

3305 

OSA 3305 

Жедел-іздестіру 

қызметі 

Оперативно-розыскная 

деятельность 

Operational-search 

activity 

3 6 Жедел-іздестіру қызметі - адамның және 

азаматтың ӛмірі, денсаулығы, құқықтары мен 

бостандықтарын қорғау, мүлікті қорғау, қоғам мен 

мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 

жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу арқылы 

мемлекеттік органдардың жедел-іздестіру бӛлімшелері 

тарапынан ашық және құпия түрде жүргізілетін қызметтің 

түрін қамтиды . 

Оперативно-розыскная деятельность - вид 

деятельности, осуществляемой гласно и негласно 

оперативными подразделениями государственных 

органов, в пределах их полномочий посредством 

проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях 

защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, обеспечения безопасности 

общества и государства от преступных посягательств. 

Operational-search activity is a type of activity 

carried out publicly and secretly by operational units of state 

bodies within the limits of their powers through conducting 

operational search activities in order to protect the life, health, 

rights and freedoms of a person and citizen, property, ensure 

the safety of society and the state from criminal 

encroachments. 

Қылмыстық 

құқығы 

Уголовное 

право 

Республики 

Казахстан 

 

Қылмыстық-

құқықтық 

пәндер 

кафедрасы 

Кафедра 

уголовно-

правовых 

дисциплин 

Department of 

Criminal Law 

Disciplines 

4

3 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

AK 3305 

ZP 3305 

FC 3305 

Әйелдер 

қылмыстылығы 

Женская преступность 

Female crime 

2 6 Әйелдердің қылмыстары әлеуметтік-құқықтық 

құбылыс ретінде оны қалыптастыру мен дамытудың 

детерминанттарын зерттеу арқылы, әйелдердің 

қылмыстық құқық бұзушылықтарды анықтау мен 

тергеудің алдын алу әдісі мен методикасын анықтайды. 

Женская преступность как  социально-правовое 

явление обусловлено исследованием детерминирующих 

факторов ее формирования и развития, определяющих 

методику предупреждения и методику раскрытия и 

расследования уголовных правонарушений, совершаемых 

женщинами . 

Қылмыстық 

құқығы 

Уголовное 

право 

Республики 

Казахстан 

 

Қылмыстық-

құқықтық 

пәндер 

кафедрасы 

Кафедра 

уголовно-

правовых 

дисциплин 

Department of 

Criminal Law 

Disciplines 
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Women's crime as a socio-legal phenomenon is due 

to the study of the determinants of its formation and 

development, which determine the prevention method and the 

methodology for disclosing and investigating criminal 

offenses committed by women. 

4

4 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

KRBK 

3308 

BPRK 

3308 

BLRK 

3308 

Қазақстан 

Республикасының 

бюджет құқығы 

Бюджетное право 

Республики Казахстан 

Budget Law of the RK 

3 7 ҚР бюджет құқығының ӛзекті мәселелері заң 

және халықаралық құқық мамандығы бойынша білім 

алатын магистранттар үшін қажетті оқу пәні болып 

келеді, ӛйткені, әрбір болашақ заңгер қазіргі заманғы 

құқықтық ӛркениеттің қалыптасу және дамуының тарихи 

және теориялық негіздерін, қаржы құқықтарының негізгі 

субьектілері болып табылатын қызметін тереңнен меңгеру 

арқылы заң білімінің ішкі мәнін тереңнен түсіну 

қабілетіне ие болуы тиіс. Осы курстың оқу 

бағдарламасының мақсаты бюджет құқығының 

теоретикалық мәселелерін, банк және бюджет құқығының 

практикасын және банк заңдарының негізгі қалыптарын 

магистранттар ұғынуға жәрдем беруге бағытталған оқу 

процесін ұйымдастыру болып табылады. 

Содержание модуля «Бюджетное право РК» 

составляет изучение наиболее важных институтов 

бюджетного права: налоги, финансовой деятельности, 

бюджетная система, субъекты и объекты бюджетных 

правоотношений, права и обязанности участников 

бюджетных правоотношений, а также институтов 

особенной части бюджетного  права. Цели изучения 

модуля: состоит в рассмотрении основных теоретических 

основ бюджетного  права, содержания бюджетного  права 

на основе новейшего законодательства и 

предусмотренные им общие основные положения 

организации бюджетной системы государства, а также 

особенности правового регулирования бюджетной 

деятельности. 

The content of the module "Budget Law of the 

Republic of Kazakhstan" is the study of the most important 

institutions of budget law: taxes, financial activities, budget 

system, subjects and objects of budget legal relations, rights 

and obligations of participants in budget legal relations, as 

well as institutions of a special part of the budget law. The 

objectives of studying the module are to examine the main 

theoretical principles of budget law, the content of the budget 

Қаржы құқығы 

ҚР 

Конституциял

ық құқық 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы 

Конституционн

ое право РК 

Финансового 

право 

Теория 

государства и 

права 

Constitutional 

Law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

Financial law 

The theory of 

the state and its 

right 

Мемлекетжән

еқұқықтеория

сыментарихы,

конституциял

ыққұқықкафе

драсы 

Кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права, 

конституцион

ного права 

Department of 

theory and 

history of 

constitutionalla

w 
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law based on the latest legislation, and the general general 

provisions of the budget system of the state envisaged by it, as 

well as the specific features of the legal regulation of 

budgetary activities. 

4

5 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

MBTP 

3308 

GUTP 

3308 

PATP 

3308 

Мемлекеттік басқару: 

теория және практика 

Государственное 

управление: теория и 

практика 

Public Administartion: 

Theory and Practise 

3 7 Мемлекеттік басқару теориясының негіздерін 

білу іргелі және кең ауқымды білім берудің ажырамас 

бӛлігі болып табылады. Сондықтан мемлекеттік және 

жергілікті басқару саласындағы мамандарды даярлаудың 

білім беру пәндерінің құрылымында мемлекеттік басқару 

теориясының маңызы зор. 

Знание основ теории государственного 

управления является обязательным элементом 

фундаментального и широкопрофильного образования. 

Поэтому в структуре учебных дисциплин подготовки 

специалистов в области государственного и местного 

управления теория государственного управления 

занимает первостепенное место. 

Знание основ теории государственного 

управления является обязательным элементом 

фундаментального и широкопрофильного образования. 

Поэтому в структуре учебных дисциплин подготовки 

специалистов в области государственного и местного 

управления теория государственного управления 

занимает первостепенное место. 

ҚР 

Конституциял

ық құқығы 

Конституционн

ое право РК 

Constitutional 

Law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

Мемлекет 

және құқық 

теориясы мен 

тарихы,консти

туциялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права, 

конституцион

ного права 

Department of 

theory and 

history of 

constitutionalla

w 

4

6 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

EEOE AK 

3308 

APSEAE

C 3308 

AR 

EEMA 

3308 

ЕЭО елдерінің 

аграрлық құқығы 

Аграрное право стран 

ЕАЭС 

Agrarian right of the 

EEMA 

3 7 Аграрлық құқық- бұл ауыл шаруашылығы қызмет 

саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін 

қазақстандық құқықтың кешенді саласы.  

Целью преподавания настоящей дисциплины 

является изучение аграрного законодательства 

Республики Казахстан, правового регулирования 

животноводства, в том числе племенного 

животноводства, растениеводства и селекционных 

достижений.  

The purpose of teaching this discipline is to study the 

agrarian legislation of the Republic of Kazakhstan, the legal 

regulation of livestock, including livestock breeding, crop 

production and selection achievements. 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theoryofstatean

dlaw 

Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

құқығы  

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

CivilLawoftheR

Азаматтық 

және 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог

о права 

Department of 

the civil and 

ecological law 
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K 

4

7 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

KREK 

3308 

EPPR 

3308 

EL RK 

3308 

ҚР энергетикалық 

құқығы           

Энергетическое право 

РК               Energy Law 

of the Republic of 

Kazakhstan 

 

3 7 Энергетика саласында туындайтын жеке-жария 

құқықтық қатынастарды  реттеуге байланысты ілімдерді 

қалыптастырады. 

Мазмұны:Энергия түсінігі, энергетикалық 

құқықтық қатынастар, субъектілері, объектілері, 

энергетикалық құқықтық қатынастарды мемлекеттік  

реттеу, энергетикалық қатынастардың жекелген түрлерін 

құқықтық реттеу. 

Формирует знания о правовом регулировании в 

сфере часто-правовых и публично-правовых 

энергетических праоотношении 

Понятие энергии,энергетические 

правотношения,субъекты и объекты энергетическких 

правоотношении, 

государственное регулироание энергетическо-

правовых отношении,правовое реулирование отдельных 

видов энергетических правоотношении. 

Forms knowledge of the legal regulation in the field 

of frequent-legal and public-law energy relations. 

Content: 

The concept of energy, energy relationships, subjects 

and objects of energy relations with law, 

state regulation of energy and legal relations, legal re-

regulation of certain types of energy legal relations. 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theoryofstatean

dlaw 

Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

құқығы  

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

CivilLawoftheR

K 

Азаматтық 

және 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог

о права 

Department of 

the civil and 

ecological law 

4

8 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

KK 3308 

KP 3308 

CL 3308 

Корпоративтік құқық 

Корпоративное право 

Corporate law 

3 7 Корпоративтік құқық - азаматтық құқық 

саласы,корпорацияларды (заңды тұлғалардың 

корпоративтік нысандарын) қалыптастыру және олардың 

қызметіне қатысты жекеменшік басқару әдістерінің 

негізінде қоғамдық қатынастарды реттейтін нормалардың 

жиынтығы. 

Корпорати вное пра во — подотрасль 

гражданского права, совокупность норм, регулирующих 

на основе частно-управленческих методов правового 

регулирования общественные отношения, связанные с 

образованием и деятельностью корпораций 

(корпоративных форм юридических лиц). 

Corporate law is a sub-sector of civil law, a set of 

norms regulating public relations on the basis of private-

management methods of legal regulation related to the 

formation and activities of corporations (corporate forms of 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theoryofstatean

dlaw 

Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

құқығы  

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

Азаматтық 

және 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог

о права 

Department of 

the civil and 

ecological law 
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legal entities). CivilLawoftheR

K 

4

9 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

BK 3308 

BP 3308 

RE 3308 

Биржалық құқық 

Биржевое право 

rules of the exchange 

 

3 7 Биржалық құқықтың ӛзектілігі кәсіпкерлік 

дамуымен байланысты.  Биржалық қызмет, мемлекеттік 

және мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздарды 

шығару Қазақстан Республикасының тиісті заңнамалық 

актісінде белгіленген талаптар мен тәртіп негізінде 

уәкілетті орган жүзеге асыратын міндетті мемлекеттік 

тіркеуден ӛтеді. биржалық қызметті құқықтық реттеудің 

мәнін айқындау,  биржалық қызметті құқықтық реттеудің 

мемлекеттік тіркеу ерекшеліктерін білу, биржалық 

қызметтті құқықтық реттеудегі ҚР заңнамасына талдау 

жасай білу, дұрыс қолдана білу.  

Рассматриваются правовые вопросы создания и 

организации деятельности товарных, фондовых и 

валютных бирж в условиях рыночной экономики. Особое 

внимание уделяется статусу участников биржевой 

торговли и организации биржевых торгов. Освещается 

практика заключения и исполнения биржевых сделок 

Есть вопросы о создании и организации бизнес-

рынков, фондовых и валютных рынков в рыночной 

экономике. Наиболее заметным является статус биржевых 

торговцев и организация фондовых бирж. Практика 

изготовления и удаления запасов скота 
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теориясы                                                  
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БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

 

SS 3308 

SE 3308 

THE 3308 

Сот сараптамасы 

Судебная 

экспертология                                            

The judicial expertology 

3 7 Пәннің мазмұны келесі пәндерді қамтиды: 

қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу құқығы, 

қылмыстық атқару құқығы, ҚР құқыққорғау органдары. 

Содержание дисциплины включает в себя 

следующие дисциплины: уголовное право, уголовно-

процессуальное право, уголовно-исполнительное право,  

правоохранительные органы РК 

The content of the discipline includes the following 

disciplines: criminal law, criminal procedural law, criminal-

executive law, law enforcement agencies of the Republic of 

Kazakhstan. 

Қылмыстық 

құқығы 

Уголовное 

право 

Республики 

Казахстан 

 

Қылмыстық-

құқықтық 

пәндер 

кафедрасы 

Кафедра 

уголовно-

правовых 

дисциплин 

Department of 

Criminal Law 

Disciplines 

5

1 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

В тобы 

/группа В 

/ group В 

KRPK 

3308 

PNRK 

3308 

PSIRK 

3308 

Қазақстан 

Республикасындағы 

прокурорлық қадағалау 

Прокурорский надзорв 

Республике Казахстан 

Prosecutor  supervision 

3 7 Пәні студенттерді кәсіптік даярлаудың құрамдас 

бӛлігі ретінде және адвокат мамандығына және оның 

еңбек нарығында оның бәсекеге қабілеттілігіне 

жарамдылығын қамтамасыз ету ретінде зерттеледі. 

изучается как составляющая профессиональной 

подготовки студентов и обеспечивающая пригодность 

 Қылмыстық-

құқықтық 

пәндер 

кафедрасы 

Кафедра 

уголовно-
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 in the Republic of 

Kazakhstan 

обучаемого к профессии юриста и его 

конкурентоспособность на рынке труда. 

Discipline "Prosecutor's supervision in the RK" is 

studied as a component of professional training of students 

and ensuring the suitability of the trainee to the profession of a 

lawyer and his competitiveness in the labor market. 

правовых 

дисциплин 

Department of 

Criminal Law 

Disciplines 

         

5

2 

КПТК 

ПДКВ 

PD EC 

Bтобы 

/группа B 

/ group B 

 

MKKM 

3308 

PSGS 

3308 

LSSS 

3308 

Мемлекеттік 

қызметкерлерінің 

құқықтық мәртебесі 

Правовой статус 

государственных 

служащих 

Legal Status of the State 

Servants 

 

3 7 Бүгінгі таңда Қазақстанда ӛтпелі экономикасы 

бар, әлеуметтік-экономикалық қатынастарда болған 

ӛзгерістермен қатар, мемлекеттің рӛлін ӛзгертудің күрделі 

үрдісі бар. Сондықтан мемлекеттік қызметті реформалау 

реформалардың басым бағыты болып табылатын жағдай 

бар. 

Сегодня в Казахстане, в стране с переходной 

экономикой, наряду с изменениями, происходящими в 

общественных и экономических отношениях, идет 

сложный процесс трансформации роли самого 

государства. Именно поэтому и сложилась ситуация, при 

которой реформирование государственной службы 

является приоритетным направлением реформ. 

Today in Kazakhstan, in a country with a transitional 

economy, along with changes occurring in social and 

economic relations, there is a complex process of transforming 

the role of the state itself. That is why there is a situation in 

which reforming the civil service is a priority direction of 

reforms. 

ҚР 

Конституциял

ық құқық 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы 

Конституционн

ое право РК 

Теория 

государства и 

права 

Constitutional 

Law of the 

Republic of 

Kazakhstan  

The theory of 

the state and its 

right 

Мемлекет 

және құқық 

теориясы мен 

тарихы,консти

туциялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права, 

конституцион

ного права 

Department of 

theory and 

history of 

constitutionalla

w 

5

3 

КПТК 

ПДКВ 

PD EC 

Bтобы 

/группа B 

/ group B 

 

KRKB 

3308 

KKRK 

3308 

CCRK 

3308 

Қазақстан 

Республиксындағы 

Конституциялық 

бақылау 

Конституционный 

контроль в Республики 

Казахстан 

Constitutional control in 

the Republic of 

Kazakhstan 

2 7 Бұл заңдардың және осы елдің 

конституциясының басқа да нормативтік актілерінің 

сәйкестігін тексеруден тұрады. Конституциялық бақылау 

және конституциялық бақылау бар. 

Сондай-ақ, заң күшіне енгенге дейін және одан 

кейінгі (қолданыстағы заңдарға қатысты) алдын-ала 

бақылау бар. 

Әр түрлі елдерде түрлі мемлекеттік органдар 

жүзеге асыра алады. 

Заключается в проверке соответствия законов и 

иных нормативных актов конституции данной страны. 

Существуют конституционный контроль 

и конституционный надзор. 

Существуют также предварительный контроль, 

который осуществляется до вступления в силу закона, и 

ҚР 

Конституциял

ық құқығы 

Конституционн

ое право РК 

Constitutional 

Law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

Мемлекет 

және құқық 

теориясы мен 

тарихы,консти

туциялық 
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Department of 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
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последующий (в отношении действующих законов). 

В различных странах может осуществляться 

различными государственными органами. 

It consists in verifying the compliance of laws and 

other normative acts of the constitution of a given country. 

There are constitutional control and constitutional supervision. 

There are also preliminary controls, which are carried 

out before the entry into force of the law, and subsequent (in 

relation to existing laws). 

In different countries can be carried out by various 

state bodies. 

theory and 

history of 

constitutionalla

w 

5

4 

КПТК 

ПДКВ 

PD EC 

Bтобы 

/группа B 

/ group B 

 

ShK 3308 

DP 3308 

CL 3308 

Шарттық 

құқық 

Договорное 

право 

Contract law 

3 7 Келісімшарттық заң практикалық тұрғыдан және 

азаматтық құқықтың қарқынды дамып келе жатқан 

бағыттарының бірі болып табылады. 

Договорное право является одной из самых 

актуальных в практическом плане и динамично 

развивающихся областей гражданского права 

Contract law is one of the most relevant in practical 

terms and dynamically developing areas of civil law 

Мемлекет және 

құқық 
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MN 3308 

OM 3308 

FM 3308 

Медиация 

негіздері 

Основымедиац

ии 

FundamentalMe

diation 

2 7 Медиацияның негізі пәні- бұл медиатор деп 

аталатын бейтарап үшінші тарап ерікті ӛзара тиімді 

келісімшартты дамытуға үлес қосатын жанжалды шешу 

процесі ... Талқылаудың баламалы шешімі сот жүйесінде 

дауларды шешудегі монополия жоқ деген идеядан 

туындайды. 

Курс oсновы медиации это процесс разрешения 

конфликта, в котором нейтральная третья сторона, 

называемая медиатором, способствует выработке 

добровольного взаимовыгодного соглашения ... 

Альтернативное решение споров вытекает из идеи, что 

система судов не имеет монополии на разрешение споров. 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theoryofstatean

dlaw 

Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

құқығы  

Азаматтық 

және 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог

о права 

Department of 

the civil and 



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое 

   

course fundamentals of mediation is the process of 

resolving a conflict in which a neutral third party, called a 

mediator, contributes to the development of a voluntary 

mutually beneficial agreement ... An alternative solution to 

disputes arises from the idea that the court system does not 

have a monopoly on resolving disputes. 

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

CivilLawoftheR

K 

ecological law 

 

5
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КПТК 

ПДКВ 
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/группа B 

/ group B 

 

AKDSTS

h 3308 
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Азаматтық-

құқықтық дауларды 

соттан тыс шешу 

Внесудебное 

разрешение 

гражданско-правовых 

споров 

Extra-judicial 

resolution of of Civil 

Law Disputes 

3 7 Азаматтық дауларды шешудің баламалы (соттан 

тыс) тәсілдері. Азаматтық дауларды шешу құралы ретінде 

баламалы рәсімдер заңның соттан тыс нысаны ретінде 

анықталуы мүмкін 

Альтернативные (внесудебные) способы 

разрешения гражданско-правовых споров. 

Альтернативные процедуры как средство разрешения 

гражданско-правовых споров можно определить как 

внесудебную форму защиты права 

Alternative (extrajudicial) ways to resolve civil 

disputes. Alternative procedures as a means of resolving civil 

disputes can be defined as an extrajudicial form of protection 

of law 
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Основы 
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производства 

Bases of 

executive production 

2 7 Атқарушы ӛндіріс - заңды күшіне енген атқарушы 

құжаттардың міндетті түрде орындалуына бағытталған 

мамандандырылған мемлекеттік органның іс жүргізу және 

нақты іс-қимылдарының жиынтығы. 

Исполни тельное произво дство — совокупность 

процессуальных и фактических действий 

специализированного государственного органа, 

направленных на принудительное исполнение 

вступивших в законную силу исполнительных 

документов.Executive production is a set of procedural and 

actual actions of a specialized state body aimed at compulsory 

execution of executive documents that have entered into legal 

force. 
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K 

 

5

8 

КПТК 

ПДКВ 

PD EC 

Bтобы 

/группа B 

/ group B 

 

DZhKSh

KK 

3308 

KSRKKS 

3308 

CMCRCS 

3308 

 

Даулы 

жағдайларды және 

қақтығыстарды шешу 

криминалистикалық 

құралдары 

Криминалисти

ческие средства 

разрешения 

конфликтов и 

конфликтных ситуаций 

Criminalistic 

means of conflict 

resolution and conflict 

situations 

3 7 Психология, конфликтология және ғылыми 

жұмыстарды ұйымдастырудағы заманауи жетістіктерге 

негізделген  тактикалық және қылмыстық құралдар мен 

қолдау әдістерін қолдану арқылы сотқа дейінгі және сот 

ісін жүргізу барысында қақтығыстарды шешуді және дау-

жанжалдарды шешуге арналған криминалистикалық 

құралдар. 

Криминалистическое обеспечение разрешения 

конфликта и предотвращения  конфликтных ситуаций  в 

ходе досудебного и судебного  производств с 

использованием тактико-криминалистических средств и 

методов обеспечения, основанных на современных 

достижениях наук психологии, конфликтологии, научной 

организации труда 

Criminalistic provision of conflict resolution and 

prevention of conflict situations in the course of pre-trial and 

judicial proceedings using tactical and criminal means and 

methods of support, based on modern achievements in the 

sciences of psychology, conflictology, and scientific 

organization of work. 

Қылмыстық 

құқығы 

Уголовное 

право 

Республики 

Казахстан 

 

Қылмыстық-
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KSUK 

3308 

UPNB 

3308 

CPNS 

3308 

Қылмыстық 

саясат және ұлттық 

қауіпсіздік 

Уголовная 

политика и 

национальная 

безопасность 

Criminal policy 

and national security 

 

2 7 Ұлттық қауіпсіздік саласындағы қылмыстық 

саясатты жетілдіруді қамтамасыз ету. Қылмыстық 

саясаттың мақсатты бағыты қылмыстық құқықты, 

қылмыстық процедураны, ақпараттық, қоғамдық, 

экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін 

шешуге бағытталған криминологиялық, криминалистік 

саясатты жетілдіруге негізделген. 

Совершенствование уголовной политики в сфере 

обеспечения  национальной безопасности. Целевая 

направленность уголовной политики обусловлена 

совершенствованием уголовно-правовой, уголовно-

процессуальной. криминологической, 

криминалистической политики, направленной для  

решения задач обеспечения информационной, 

общественной, экологической безопасности . 

Improving the criminal policy in the sphere of 

national security. The target orientation of criminal policy is 

determined by the improvement of criminal law, criminal 

procedure. criminological, criminalistic policy aimed at 

solving problems of ensuring information, public, 

Қылмыстық 

құқығы 

Уголовное 

право 

Республики 

Казахстан 

 

Қылмыстық-

құқықтық 

пәндер 

кафедрасы 

Кафедра 

уголовно-

правовых 

дисциплин 

Department of 

Criminal Law 

Disciplines 
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environmental security. 

6

0 

КПТК 

ПДКВ 

PD EC 

Bтобы 

/группа B 

/ group B 

 

KZhK 

3308 

MPP 3308 

IPL 3308 

Халықаралық 

жария құқық 

Международно

е публичное право 

International 

public law 

3 7 Халықаралық қоғамдық құқық 

мамандығы бойынша жоғары білімнің мемлекеттік білім 

беру стандартының федералдық компонентінің міндетті 

компоненті болып табылатын нақты пән. ХХІ ғасырда 

халықаралық деңгейде 

құқықтық реттеу маңызды болды 

халықаралық қатынастардың факторы, әмбебап 

бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ең тиімді 

құралдарының бірі. 

Международное публичное право -учебная 

дисциплина, являющаяся обязательной составной частью 

федерального компонента государственного 

образовательного стандарта высшего образованияпо 

специальности. В XXI веке международно 

-правовое регулирование превратилось в важный 

фактор международных отношений, одно из 

наиболее эффективных средств обеспечения всеобщего 

мира и безопасности. 

International Public Law-clear discipline, which is an 

obligatory component of the federal component of the state 

educational standard of higher education in the specialty. In 

the 21st century, internationallylegal regulation has turned 

into an importantfactor of international relations, one of the 

most effective means of ensuring universal peace and security. 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theory of State 

and Law 

Халықаралық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международно

го права 

Department of 

international 

law 

 

6

1 

КПТК 

ПДКВ 

PD EC 

Bтобы 

/группа B 

/ group B 

 

KZhK 

3308 

MShP 

3308 

IPL 3308 

Халықаралық 

жеке құқық 

Международно

е частное право 

International 

private law 

2 7 Курстың мақсаты - МЖӘ пәнін, принциптерін, 

әдісін, объектілері мен кӛздерін зерттеу; осы саладағы 

мемлекеттік органдардың және жергілікті ӛзін-ӛзі басқару 

органдарының қызметінің негізгі бағыттарын айқындау; 

қақтығыстарды реттеудің мақсатын және ерекшелігін 

анықтайды 

Задача курса—изучить предмет, принципы, 

метод, объект и источники МЧП; подчеркнуть основные 

направления деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления в этой области; 

определить назначение и специфику коллизионного 

регулирова 

ния в МЧП;  

The objective of the course is to study the subject, 

principles, method, object and sources of the PPP; to 

emphasize the basic directions of activity of bodies of the 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theory of State 

and Law 

Халықаралық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международно

го права 

Department of 

international 

law 
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government and local government in this area; determine the 

purpose and specifics of the conflict regulationtion in the IPL 

Пән аралық (басқа білім беру бағдарламалары үшін) / Междисциплинарные(для других образовательных программ) 

1 ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

С тобы 

/группа С 

/ group С 

 

SZhKMN 

21003 

OAK 

21003 

FACC 

21003 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің негізі 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Fundamentals of 

anti-corruption culture 

2 1 Студенттерге кешенді білім беру, жастар 

ортасындағы негізгі тенденциялар мен жағдайы, біліктілік 

пен дағдылары қалыптастыру, қазақстандық жастардың 

әлеуеті дамуының негізгі басымдықтары түсіндіру 

Комплексное обучение студентов, основные 

тенденции и ситуация в молодежной среде, формирование 

навыков и умений, основные приоритеты развития 

казахстанского молодежного потенциала 

Complex education of students, basic trends and 

situats in the younger generation, forming of naval goals and 

processes, the main priorities of the development of the 

Kazakhstani young people's potential 

Қазақстан 

тарихы 

ҚР 

Конституциял

ық құқығы 

История 

Казахстана 

Конституционн

ое право РК 

History of 

Kazakhstan 

Constitutional 

Law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

Мемлекет 

және құқық 

теориясы мен 

тарихы,консти

туциялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права, 

конституцион

ного права 

Department of 

theory and 

history of 

constitutionalla

w 

2 ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

С тобы 

/группа С 

/ group С 

 

ZhSMKA

21003 

MPGPA2

1003 

YSL 

21003 

Жастар 

саясаты: мемлекеттік-

құқықтық аспект 

Молодежная 

политика: 

государственно-

правовой аспект 

Youthpolicy: 

state-legalaspect 

2 1 Бұл пәнді зерделеу мемлекетіміздің тарихи 

дамудың жаңа кезеңіне және Қазақстанның жан-жақты 

жаңғыртуын жариялауға, соның ішінде қоғамдық сананы 

модернизациялауға немесе қайта жаңғыртуға байланысты. 

Необходимость изучения данной дисциплины 

обусловлена вступлением нашего государства в новый 

этап исторического развития и провозглашения 

всесторонней модернизации Казахстана, в том числе и 

модернизации или обновления общественного сознания 

The need to study this discipline is conditioned by the 

entry of our state into a new stage of historical development 

and the proclamation of a comprehensive modernization of 

Kazakhstan, including modernization or renewal of the public 

consciousness 

Қазақстан 

тарихы 

ҚР 

Конституциял

ық құқығы  

История 

Казахстана 

Конституционн

ое право РК 

History of 

Kazakhstan 

Constitutional 

Law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

Мемлекет 

және құқық 

теориясы мен 

тарихы,консти

туциялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права, 

конституцион

ного права 

Department of 

theory and 

history of 

constitutionalla

w 
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3 ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

С тобы 

/группа С 

/ group С 

 

KSZhKM 

21003 

PKOOS 

21003 

LCRPC21

003 

Қоғамдық 

сананы жаңғырту және 

құқықтық мәдениет 

Правовая 

культура и обновление 

общественного 

сознания 

Legal culture 

and renewal of public 

consciousness 

3 2 Бұл пәнді зерделеу мемлекетіміздің тарихи 

дамудың жаңа кезеңіне және Қазақстанның жан-жақты 

жаңғыртуын жариялауға, соның ішінде қоғамдық сананы 

модернизациялауға немесе қайта жаңғыртуға байланысты. 

Необходимость изучения данной дисциплины 

обусловлена вступлением нашего государства в новый 

этап исторического развития и провозглашения 

всесторонней модернизации Казахстана, в том числе и 

модернизации или обновления общественного сознания 

The need to study this discipline is conditioned by the 

entry of our state into a new stage of historical development 

and the proclamation of a comprehensive modernization of 

Kazakhstan, including modernization or renewal of the public 

consciousness 

Қазақстан 

тарихы 

ҚР 

Конституциял

ық құқығы 

История 

Казахстана 

Конституционн

ое право РК 

History of 

Kazakhstan 

Constitutional 

Law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

Мемлекет 

және құқық 

теориясы мен 

тарихы,консти

туциялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права, 

конституцион

ного права 

Department of 

theory and 

history of 

constitutionalla

w 

4 ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

С тобы 

/группа С 

/ group С 

 

EKKN 

21003 

POTD 

21003 

LFLA 

21003 

Еңбек 

қызметінің құқықтық 

негіздері 

Правовые 

основы трудовой 

деятельности 

Legal 

fundamentals of labour 

activity 

 

3 2 Курсты зерделеу студенттерді еңбек заңнамасы 

мен еңбек заңнамасының негіздерімен, Қазақстан 

Республикасындағы еңбек қатынастарын реттеу тәртібі 

мен әдістерімен таныстыруды қамтиды. Пәннің мақсаты - 

Қазақстандағы еңбектің теориялық және практикалық 

мәселелері бойынша білім мен құзыреттілік жүйесін 

қалыптастыру 

Изучение курса предполагает ознакомление 

студентов с основами трудового права и трудового 

законодательства, порядком и способами регулирования 

трудовых отношений в Республике Казахстан. Цель 

дисциплины – формирование системы знаний и 

компетенций по теоретическим и практическим вопросам 

трудовой деятельности в Казахстане 

The study of the course involves familiarizing the 

students with the basics of Labour Law as a field of study and 

labour legislation fundamentals, the order and ways of 

regulating labour relations in the Republic of Kazakhstan. The 

purpose of discipline is to development of a system of 

knowledge and competences on theoretical and practical 

issues of labour activities in Kazakhstan 

Мемлекет және 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theory of State 

and Law 

Азаматтық 

және 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог

о права 

Department of 

the civil and 

ecological law 

5 ЖБП ТК BZhKR21 Бизнес 3 2 Шағын және орта бизнесқұқықтық реттеу туралы Мемлекет және Азаматтық 
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ООД КВ 

GCD EC 

С тобы 

/группа С 

/ group С 

 

003 

POMB 

21003 

LBBM 

21003 

жаңғыруының 

құқықтық негіздері 

Правовые 

основы модернизации 

бизнеса 

Legal basis for 

business modernization 

білімдер қалыптастырады, кәсіпкерліктіңнегіздері, 

кәсіпкерлік қызметі субъектілерінің құқықтық мәртебесін, 

кәсіпкерлік қызметі аясындағы салықсалу негіздері мен 

тауар-ақша қатынастарымен басқа қатынастар 

қарастырылады. 

Мазмұны: бизнес түсініктемесі, кәсіпкерлік 

қызметі аясындағы құқықтық қатынастар, кәсіпкерлік 

қызметі аясындағы субъектілер, бизнес жүргізудің 

құқықтық реттелуі, кәсіпкерлік қызметі аясындағы  

салықсалу негіздері, ақша-тауар қатынастары туралы 

жалпы ережелер. 

Формирует знания о правовом регулировании 

малого и среднего бизнеса, основы предпринимательства, 

правовой статус участников предпринимательской 

деятельности, вопросы налогообложения 

предпринимательской деятельности, основы товарно-

денежных и иных отношений. Содержание: 

Понятиебизнеса, 

правоотношениявсферепредпринимательскойдеятельност

и, субъектыПД, правоваярегламентацияведениябизнеса, 

вопросыналогообложениявсфереПД, товарно-

денежныеотношения.Forms knowledge of the legal 

regulation of small and medium-sized businesses, the basis of 

entrepreneurship, the legal status of participants in business 

activities, issues of taxation of business activities, the basics of 

commodity-money and other relationships. Content: The 

concept of business, legal relations in the field of 

entrepreneurial activity, subjects of the PD, the legal 

regulation of business, tax issues in the sphere of PD, 

commodity-money relations 

құқық 

теориясы                                                  

Теория 

государства и 

права                                                                                       

Theory of State 

and Law 

және 

экологиялық 

құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского 

и 

экологическог

о права 

Department of 

the civil and 

ecological law 

6 ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

С тобы 

/группа С 

/ group С 

 

TEKM 

21003 

PBTE 

21003 

PSATE21

003 

Терроризм 

және экстремизммен 

күрестің мәселелері  

 Проблемы 

борьбы с терроризмом 

и экстремизмом  

Problems of 

struggle against terrorism 

and extremism  

3 2 

Пәннің мазмұны халықаралық лаңкестік пен 

экстремизм проблемаларын зерттеу кіреді,олармен 

байланысты әлемдік саясат құбылыстарын қамтиды. 

Дисциплина содержит изучение проблем с 

международным терроризмом и экстремизмом, 

сопряженными с ними явлениями мировой 

политики. 

Discipline includes the study of problems with 

international terrorism and extremism, 

associated with them phenomena of world politics 

ҚР Қылмыстық 

құқығы (жалпы 

бӛлім), (ерекше 

бӛлім) 

Уголовное 

право РК 

(общ.ч.), 

(особ.ч.), 

Criminal Law of 

the Republic of 

Kazakhstan 

Қылмыстық-

құқықтық 

пәндер 

кафедрасы 

Кафедра 

уголовно-

правовых 

дисциплин 

Department of 

Criminal Law 

Disciplines 
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(general part), 

(special part) 
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