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Код
дисциплины

Курс

Профильное направление
Код и классификация направлений подготовки: 7M04239 Публичное право
Наименование образовательной программы: Публичное право
Срок обучения 1 год

ShT 5201
Iya 5201
Men 5202
PsiUp 5203
KRKKMBMKM
5204
PGUGSRK 5204
KU 5204
KU 5204
KS 5205
FP 5205
KZhTKM 5301
SPOTP 5301
KKOM 5302
APUP 5302
EKKKTOM 5302
PRPSONS 5302
PKOM 5303
APPN 5303
KRMKKM 5303
PGKORK 5303
KKIZhZKKTOM
5304

Наименование дисциплины

Шет тілі (кәсіптік)

Базовые дисциплины (БД)
Иностранный язык (профессиональный)

Менеджмент
Басқару психологиясы
ҚР-дағы қазіргі кездегі мемлекеттік
басқарудың және мемлекеттік
қызметтің мәселелері
Конституциялық юстиция
Қаржы саясаты

Foreign language(professional)

Менеджмент
Психология управления
Проблемы государственного управления и
государственной службы в Республике Казахстан на
современном этапе
Конституционная юстиция

Management
Management psychology
Issues of state management and state
service in the Republic of Kazakhstan
at the current moment
Constitutional Justice

Финансовая политика

Financial policy

Профилирующие дисциплины (ПД)
Құқықтың жалпы теориясының қазіргі Современные проблемы общей теории права
мәселелері
Қылмыстық құқықтың өзекті
Актуальные проблемы уголовного права
мәселелері
Есіртке құралдырына қатысты
Проблемы расследования преступлений связанных с
қылмыстарды тергеуді өзекті
оборотом наркотических средств
мәселелері
Прокурорлық қадағалаудың өзекті
Актуальные проблемы прокурорского надзора
мәселелері
ҚР-ғы мемлекеттік-конфессионалдық
Проблемы государственно-конфессиональных
қатынастардың мәселелері
отношений в РК
Қылмыстық және қылмыстық ісАктуальные проблемы уголовно-процессуального
жүргізу заңдамасында құқық қолдану
права

Contemporary Issues of the General
Theory of Law
Relevant issues of criminal law
Issues of investigation of crimes
connected with drug trafficing
Relevant issues of prosecutorial
oversight
Issues of state confessional relations in
the RK
Relevant issue of criminal proceeding
law
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Код дисциплины
ShT 5201
Iya 5201

APUPP 5304
EAKK 5304
UPSE 5304
KRAKUZM 5305
SPODARK 5305

тәжірибесінің өзекті мәселелері
Экономика аясында қылмыстық
құқықбұзушылықтар
ҚР адвокатура қызметі мен
ұйымдастырулының заманауи
мәселелері

STOM 5305
APTSD 5305

Сот теориясының өзекті мәселелері

Пәнатауы
Шет тілі (кәсіптік)
Кредиты ESTC 2
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
"Шет тілі" пәнін меңгеру мақсаты құқықтану
саласындағы жоғары білікті мамандарды іске
асырудың жалпы мақсатына сәйкес келеді.
"Шет тілі" пәнінің негізгі мақсаты-шет тілін
меңгерудің алдыңғы сатысында қол жеткізілген
бастапқы деңгейін қалыптастыру және/немесе
арттыру және магистранттардың шет елдік
серіктестермен қарым-қатынас жасау кезінде
тұрмыстық, мәдени, кәсіби және ғылыми
қызметтің әртүрлі салаларында әлеуметтіккоммуникативтік міндеттерді шешу үшін қажетті
және жеткілікті коммуникативтік құзыреттілік
деңгейін меңгеру, сондай-ақ одан әрі өз білімін
жетілдіру болып табылады. Шет тілін үйрену
қамтамасыз етуге арналған:
- оқу дербестігінің деңгейін, өздігінен білім алу
қабілетін арттыру;
- когнитивтік және зерттеу дағдыларын дамыту;
- ақпараттық мәдениетті дамыту;
- магистранттардың ой өрісін кеңейту және
жалпы мәдениетін арттыру;
- әртүрлі елдер мен халықтардың рухани
құндылықтарын құрметтеуге және төзімділікке
тәрбиелеу

Уголовные правонарушения в сфере экономики

Criminal offences in economy

Современные проблемы организации и
деятельности адвокатуры в РК

Modern issues of the RK advocateship

Актуальные проблемы теории судебных
доказательств

Relevant issues of evidence theory

Наименование дисциплины
Иностранный язык (профессиональный)
Кредиты ESTC 2
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цели освоения дисциплины «иностранный язык»
соответствуют
общей
цели
реализации
высококвалифицированных
специалистов
в
области юриспруденции.
Основной целью дисциплины «иностранный
язык» является формирование и/или повышение
исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого
на
предыдущей
ступени
образования,
и
овладение
магистрантами
необходимым
и
достаточным
уровнем
коммуникативной компетенции для решения
социально-коммуникативных задач в различных
областях
бытовой,
культурной,
профессиональной и научной деятельности при
общении с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего
самообразования.
Изучение
иностранного языка призвано обеспечить:
- повышение уровня учебной автономии,
способности к самообразованию;
- развитие когнитивных и исследовательских
умений;
- развитие информационной культуры;
- расширение кругозора и повышение общей
культуры магистрантов;

Name of the discipline
Foreign language(professional)
The volume in credits: 2 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The objectives of learning the "foreign
language" discipline are in line with the
overall goal of implementing highly qualified
legal professionals.
The main purpose of the "foreign language"
discipline is to develop and/or improve the
initial level of foreign language proficiency
achieved at the previous level of education,
and to master the necessary and sufficient
level of communication competence to solve
social and communication problems in various
areas of household, cultural, professional and
scientific activity in communication with
foreign partners, as well as for further selfeducation. Learning a foreign language is
designed to provide:
Improving the level of educational autonomy,
the ability to self-educate;
Development of cognitive and research skills;
The development of information culture;
Expanding horizons and enhancing the overall
culture of undergraduates;
Education of tolerance and respect for the
spiritual values of different countries and
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Магистранттарда
ағылшын
тілінде
мәдениетаралық қарым-қатынас жасау қабілетін
қалыптастыру және ағылшын тілінде кәсіби
қарым-қатынас жасай білуді дамыту таңдалған
қызмет саласында табысты жұмыс істеуге, ойөрісін кеңейтуге, кәсіби біліктері мен дағдыларын
жетілдіруге мүмкіндік береді, бұл оның еңбек
нарығында бәсекеге қабілеттілігін арттыруға
ықпал етеді.
Бағдарлама жетекшісі: Марунова И.П.
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Men 5202

Менеджмент
Кредиты ESTC 2
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәннің мақсаты мен міндеттері-пәнді меңгеру
нәтижелеріне қойылатын талаптар:
Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы
Білу:
- бөлімшенің жұмысын жоспарлау және
ұйымдастыру;
басқарудың
ұйымдық
құрылымын
қалыптастыру;
- ұйымның мотивациялық саясатын әзірлеу;
- кәсіби қызметте іскерлік және басқарушылық
қарым-қатынас тәсілдерін қолдану ; ;
- басқару әдістері жүйесін пайдалана отырып,
тиімді шешімдер қабылдау;
- менеджмент ерекшеліктерін ескеру (салалар
бойынша).
Білуге:
- қазіргі менеджменттің мәні мен сипаттық
ерекшеліктері, оның даму тарихы;
- кәсіби қызмет саласындағы менеджмент
ерекшеліктері (салалар бойынша));
- ұйымның сыртқы және ішкі ортасы;
- менеджмент циклі;
- басқару шешімдерін қабылдау және іске асыру
процесі;

- воспитание толерантности и уважения к
духовным ценностям разных стран и народов
Формирование у магистрантов способности к
межкультурному общению на английском языке и
развитие
умений
осуществлять
профессиональную коммуникацию на английском
языке позволят успешно работать в избранной
сфере деятельности,
расширить кругозор,
совершенствовать профессиональные умения и
навыки, что будет способствовать повышению
его конкурентоспособности на рынке труда.
Руководитель программы: Марунова И.П.
Менеджмент
Кредиты ESTC 2
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цели и задачи дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
Уметь:
- планировать и организовывать работу
подразделения;
- формировать организационные структуры
управления;
- разрабатывать мотивационную политику
организации;
- применять в профессиональной деятельности
приемы делового и управленческого общения;
- принимать эффективные решения, используя
систему методов управления;
учитывать особенности менеджмента (по
отраслям).
Знать:
- сущность и характерные черты современного
менеджмента, историю его развития;
особенности
менеджмента
в
области
профессиональной деятельности (по отраслям);
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента;

peoples
The formation of the ability of graduates to
communicate interculturally in English and
the development of skills to carry out
professional communication in English will
allow to work successfully in the chosen field
of activity, to broaden their horizons, to
improve professional skills and skills, which
will contribute to its competitiveness in the
labor market.
Program manager: Marunova I.P.
Management
The volume in credits: 2 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
Discipline goals and objectives are the
requirements for the results of discipline:
As a result of the discipline, the learner must
To be able to:
Plan and organize the work of the unit.
To form organizational structures of
governance;
Develop the organization's motivational
policy;
To apply business and management
techniques in professional activities;
Make effective decisions using a system of
management methods.
- to take into account the peculiarities of
management (by industry).
To know:
- the essence and characteristics of modern
management, the history of its development;
Professional management (by industry);
The external and internal environment of the
organization;
Management cycle
The process of making and implementing
management decisions;
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нарықтық
экономикадағы
менеджмент
функциялары:
экономикалық
субъектінің
қызметін ұйымдастыру, жоспарлау, уәждеу және
бақылау;
- басқару әдістерінің жүйесі;
- шешім қабылдау әдістемесі;
- басқару стилі, коммуникация, іскерлік қарымқатынас.
Бағдарлама жетекшісі: Маукенова А.А.
3

PsiUp 5203

Басқару психологиясы
Кредиты ESTC 2
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Бұл оқу курсының ерекшелігі оқу сабақтары
кезінде психологиялық дағдыларды дамытуға
бағытталған мазмұнның қолданбалы сипаты
болып табылады, онда шағын топтарда
психологиялық
тәсілдерді
апробациялаумен
практикалық психология әдістері қолданылады.
Осы мақсатта сабақтардың басым бөлігі
психологиялық тренинг түрінде өткізіледі.
Курстың негізгі мақсаты:
- магистранттарды қазіргі жағдайдағы ұйымдарды
басқарудағы адам факторының ресурстық
мүмкіндіктерімен таныстыру.
- әр түрлі деңгейдегі менеджерлер әрекет ететін
басқару субъектілерінің, қызметкерлердің де,
жалпы ұйымның да басқару объектілерінің
психологиялық сипаттамаларын қарастыру.
- басқару жүйелері қызметінің тиімділігін
қамтамасыз ететін психологиялық механизмдерді
ашу.
- қазіргі заманғы психологиялық технологиялар
мен
басқарушылық
міндеттерді
шешудің
тәсілдерін сипаттау.
Бағдарлама жетекшісі: Ташимова Ф.С.
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KRKKMBMKM

ҚР-дағы

қазіргі

кездегі

мемлекеттік

- процесс принятия и реализации управленческих
решений;
- функции менеджмента в рыночной экономике:
организацию, планирование, мотивацию и
контроль деятельности экономического субъекта;
- систему методов управления;
- методику принятия решений;
- стили управления, коммуникации, деловое
общение.
Руководитель программы: Маукенова А.А.
Психология управления
Кредиты ESTC 2
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Особенностью данного учебного курса является
прикладной характер содержания, направленный
на развитие психологических навыков во время
учебных занятий, где применяются методы
практической
психологии
с
апробацией
психологических приемов в малых группах. С
этой целью значительная часть занятий
проводится в форме психологического тренинга.
Основная цель курса:
- ознакомить магистрантов с ресурсными
возможностями
человеческого
фактора
в
управлении организациями в современных
условиях.
- рассмотреть психологические характеристики
объектов управления как персонала, так и
организации в целом, и субъектов управления,
которыми выступают менеджеры разного уровня.
раскрыть
психологические
механизмы,
обеспечивающие эффективность деятельности
управленческих систем.
описать
современные
психологические
технологии
и
подходы
к
решению
управленческих задач.
Руководитель программы: Ташимова Ф.С.
Проблемы государственного управления и

Management functions in a market economy:
organizing,
planning,
motivating
and
controlling the activities of an economic
entity;
Management system
Decision-making techniques
- management styles, communications,
business communication.
Program manager: Maukenova A.A.
Management psychology
The volume in credits: 2 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
A feature of this training course is the applied
nature of the content, aimed at developing
psychological skills during training sessions,
where the methods of practical psychology are
used with the testing of psychological
techniques in small groups. To this end, a
significant part of the classes is conducted in
the form of psychological training.
The main purpose of the course is:
To introduce undergraduates to the resource
capabilities of the human factor in the
management of organizations in today's
environment.
- to consider the psychological characteristics
of management facilities of both staff and the
organization as a whole, and the subjects of
management, which are managers of different
levels.
To uncover the psychological mechanisms
that ensure the effectiveness of management
systems.
- describe modern psychological technologies
and approaches to solving management
problems.
Program manager: Tashimova F.S.
Issues of state management and state
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5204
PGUGSRK 5204

басқарудың және мемлекеттік
қызметтің
мәселелері
Кредит саны: ESTC 4
Пререквизиттер:жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәнді оқудың мақсаты: оқыту мақсаты, осы
негізде егілді мемлекеттік басқару және
мемлекеттік қызмет саласындағы студенттік
күрделі терең теориялық білімді, одан әрі
тәжірибе, зерттеу мен оқыту саласындағы
магистранттардың қажетті күшті дағдылары мен
қабілеттерін дамыту болып табылады. басқару
мәселелері, мемлекеттік қызмет, зерттеудің
негізгі кезеңдері мен басқару тұжырымдамалар
мен Қазақстанның қазіргі заманғы ұлттық
құқықтық
жүйені
мемлекеттік
sluzhbyna
қалыптастыру және құру ұғымдардың әсер ету
дәрежесін түсіндіреді зерттеу барысында осы,
негізгі міндеттері, мәртебесі мен келешегі.
Қысқаша мазмұны:
Курс магистранттарына
арналған, елдегі мемлекеттік басқару және шет
елдерде және мемлекеттік басқару институтының
құқықтық дамуы бойынша күні білім дейін
қамтамасыз етуге бағытталған. Қашан соңғы
көздері ретінде құқықтық дамуда , және кеңестік
заң ғылымдарының зерттеу.
Қашан соңғы көздері ретінде құқықтық ғылым,
және кеңестік заң ғылымдарының зерттеу.
Мемлекеттік басқару институттары мен оның
институттарының ерекшеліктерін зерттеу ,
мемлекеттік институты өзі жақын арада оның
дамуының негізгі трендтері болжауға мемлекеттік
басқару мен мемлекеттік қызмет мәселелерін
түсіну қабілетін , оның реформасын дамыту
sluzhbymagistranty ; студенттердің әлеуметтік
және тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру :
азаматтығы , заңға құрмет, азаматтығы.
Оқудың нәтижесінде күтіледі:
Осы пән магистранты оқу процесінде : толық
бейнесін алуға және мемлекеттік басқару

государственной
службы
в
Республике
Казахстан на современном этапе
Кредиты ESTC 4
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины: Целью преподавания
дисциплины
является
формирование
у
магистранта комплекса глубоких теоретических
знаний в области государственного управления и
государственной службы, привитие на этой
основе прочных навыков и умений, необходимых
магистранту в
дальнейшей
практической,
научной и педагогической деятельности. В ходе
прохождения данного курса рассматриваются
основные задачи, состояние и перспективы
изучения проблем государственного управления,
государственной службы, основные этапы
исследования и разъясняется степень влияния
концепций государственного управления и
концепций
государственной
службы
на
формирование и становление современной
национальной правовой системы Казахстана.
Краткое
содержание
Учебный
курс,
предназначенный для магистрантов, призван дать
на современном уровне знания о правовом
развитии органов государственного управления в
республике и зарубежных государствах и
институте государственной службы. При этом
используются как новейшие источники, так и
исследования советской правовой науки. Путем
изучения
институтов
государственного
управления
и особенностей его институтов,
института государственной службы магистранты
развивают в себе умения глубже понимать
проблемы государственного управления и
государственной службы, ее реформирование и
прогнозировать основные тенденции его развития
в ближайшем будущем;
формирование у
обучающихся социально-личностных качеств:
гражданственности,
уважения
к
закону,

service in the Republic of Kazakhstan at
the current moment
The volume in credits: 4 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline: The
purpose of teaching discipline is to form a set
of deep theoretical knowledge in the field of
public administration and public service,
instilling on this basis the strong skills and
skills necessary for the master's degree in
further practical, scientific and pedagogical
activities. This course examines the main
tasks, the status and prospects of studying the
problems of public administration, public
service, the main stages of the study and
explains the extent of the influence of
concepts of public administration and
concepts of public service on the formation
and development of the modern national legal
system of Kazakhstan.
The short content of the training course,
designed for undergraduates, is intended to
give at the current level knowledge about the
legal development of state administration in
the country and foreign states and the institute
of public service. Both the latest sources and
the research of Soviet legal science are used.
By studying the institutions of public
administration and the peculiarities of its
institutions, the Institute of Public Service, the
undergraduates develop the skills to better
understand the
problems
of
public
administration and public service, its reform
and predict the main trends of its development
in the near future; formation of students'
social and personal qualities: citizenship,
respect for the law, civil position.
Expected results of the study:
In the process of studying this discipline, the
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бойынша білім алады. Осы мәселелерді зерттеу
Қазақстан Республикасындағы құқықтық тәрбие
маңызды аймағын құрайды. Бұл пән тарихы мен
даму әкімшілігінің және азаматтық қызмет
туралы білімді қамтамасыз етеді, саласындағы
білім беру және ғылыми әдебиет зерттеу жүзеге
асырылады құқықтық ойлау қабілетін дамыту
үшін жергілікті мемлекеттік басқару саласында
білім беру және ғылыми әдебиеттерді зерттеу
жүргізілді және дұрыс жергілікті мемлекеттік
жүйесінде өзгерістер түсіну үшін, НПД бірқатар
сіздің білімдерді бекіту ; азаматтар , олардың
құқықтарын , бостандықтары мен заңды
мүдделерін қорғау үшін маңызды құралы, және
қоғам мен құқыққа қарсы қол сұғушылықтардан
мемлекет мүдделерін ретінде құқыққа құрметпен
ықпал.
Білімі:
- Мемлекеттік басқару теориялық және
әдістемелік негіздері
- Мемлекет тарихы мен заңды құрылыс, басқару
негізгі мәселелері
- Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет
қалыптасу және даму тарихы, категориялық
аппараты
- Заңдардың негізгі ережелері , олардың
сипаттамалары мен құрылымы
Негізгі құқықтық ұғымдар мемлекеттік басқару
және елінде мемлекеттік қызметке пайда, жұмыс
істеуі мен дамуының негізгі заңдылықтары;
- Елдегі мемлекеттік басқару реформалау тарихи
процесінің мәні
Дағдылар:
- Пәннің бағдарламасы аясында мәселелері
бойынша әдебиеттер мен басқа да көздер тәуелсіз
іздеу жүргізу;
- Заң теориялық қатынасқа ережені беруге,
- Заңды түсініктер мен санаттарға жұмыс,
Фактілер
мен
құқықтық
қатынастарды
байланысты туындайтын заң талдау.

гражданскую позицию.
Ожидаемые результаты изучения:
В процессе изучения данной дисциплины
магистрант: получит полное представление и
получит знания о государственном управлении.
Изучение данных вопросов составляют важное
направление юридического образования в
Республике Казахстан. Данная дисциплина дает
знания об истории возникновения и развития
органов управления и государственной службы,
осуществляется изучение учебной и научной
литературы в сфере местного управления для
развития правового мышления и закрепления
полученных знаний, ряда НПА, с тем чтобы
правильно понимать изменения в системе
местного
государственного
управления;
воспитание уважительного отношения к закону
как важнейшему средству защиты граждан, их
прав, свобод и законных интересов, а также
интересов
общества
и
государства
от
противоправных посягательств.
Знания:
-теоретико-методологические
основы
государственного управления
-история
государственно-правового
строительства, основные вопросы управления
-история
становления
и
развития
государственного управления и государственной
службы, категориальный аппарат
-основные положения законов, их особенности и
структуру
-основные правовые понятия
-основные
закономерности
возникновения,
функционирования
и
развития
органов
государственного управления и государственной
службы на территории республики;
-сущность
исторических
процессов
реформирования государственного управления на
территории республики
Умения:

undergraduate will get a full understanding
and will get knowledge about public
administration. The study of these issues is an
important area of legal education in the
Republic of Kazakhstan.
This discipline
provides knowledge about the history of the
emergence and development of government
and public service, and the study of
educational and scientific literature in the field
of local government to develop legal thinking
and consolidate knowledge, a number of
NPAs, in order to properly understand
changes in the system of local government;
nurturing respect for the law as the most
important means of protecting citizens, their
rights, freedoms and legitimate interests, as
well as the interests of society and the state
from unlawful encroachments.
Knowledge:
-Theoretic and Methodological Fundamentals
of Government
-History of state-legal construction, basic
governance issues
-History of the formation and development of
public administration and public service,
categorical apparatus
The basic provisions of the laws, their features
and structure
-basic legal concepts
-basic patterns of the emergence, functioning
and development of public administration and
public service in the republic;
The essence of historical processes of
reforming public administration in the
territory of the republic
Skills:
To carry out an independent search for literary
and other sources on issues within the
discipline program;
-Give a theoretical comment aryment to the
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Іскерлігі:
Магистрант дағдыларын меңгеруге тиіс:
- Әлеуметтік маңызды оқиғалар мен тарихи
процестерді талдау ,
- Ойлау меншікті мәдениет,
- Мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын
таңдауда , синтездеу қабілеті бар , талдауға ,
ақпаратты қабылдау,
- Меншікті құқықтық терминология,
- Заңды көздерден ( актілер ) терминология
жұмыс істеу үшін дағдыларды меңгеру ; заңның
үстемдігі ;
- талдау және шетелдік заң сол стандарттармен
ішкі заңнамасының ережелерін салыстырғанда өз
әдістері, басқару теориясы, заңдық фактілердің,
құқық және құқықтық қатынастардың құқықтық
құбылыстардың әр түрлі дағдыларды талдау,
Дағдыларын енгізу, қазіргі заманғы кезеңде
мемлекеттік-құқықтық құбылыстарды талдау
нақты проблемаларын шешу үшін нақты іс
жүзінде әдістемелік құралдарды меңгерген,
оқиғалар – көзі мәтін, кітаптар мен ғылыми
мақалалар материалдары бойынша құжаттарды
талдау, проблемаларды шешудің талдау.
Бағдарламасының
жетекшісі:
з.ғ,к.,
Калимбекова А.Р.

5

KU 5204
KU 5204

Конституциялық юстиция
Кредит саны: ESTC 4
Пререквизиттер: жоқ

-осуществлять
самостоятельный
поиск
литературных и иных источников по вопросам,
входящим в программу дисциплины;
-давать теоретический комментарий нормам
права,
-оперировать юридическими понятиями и
категориями,
-анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними правовые
отношения.
Навыки:
Магистрант должен овладеть навыками:
-анализа социально значимых событий и
исторических процессов,
-владеть культурой мышления,
-обладать способностями к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и
выбору путей её достижения,
-владеть юридической терминологией,
-иметь навыки работы с правовыми источниками
(актами), терминологией; нормами права;
-владеть методами анализа и сопоставления норм
отечественного права с аналогичными нормами
зарубежного права, навыками анализа различных
правовых явлений в теории управления,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений,
-иметь
навыки включения
освоенного
методического инструментария в реальную
практику для решения конкретных проблем
анализа государственно-правовых явлений в
современный период,
-анализ текста источника, проведение анализа
документов по материалам монографий и
научных статей, решение задач – казусов.
Руководитель
программы:
к.ю.н.,
Калимбекова А.Р.
Конституционная юстиция
Кредиты ESTC 4
Пререквизиты: нет

rule of law,
-operate in legal concepts and categories,
To analyze the legal facts and the legal
relations that arise in connection with them.
Skills:
The master must master the skills:
Analysis of socially significant events and
historical processes,
-own a culture of thinking,
-have the ability to generalize, analyze,
perceive information, set a goal and choose
how to achieve it,
-own legal terminology,
Have the skills to work with legal sources
(acts), terminology; Law
-to master the methods of analysis and
comparison of the norms of domestic law with
similar norms of foreign law, skills of analysis
of various legal phenomena in management
theory, legal facts, legal norms and legal
relations,
To have the skills to incorporate mastered
methodical tools into real practice to solve
specific problems of analysis of state-legal
phenomena in the modern period,
-analysis of the source text, analysis of
documents on materials of monographs and
scientific articles, solving problems - mishaps.
Program manager: candidate of legal
Sciences Kalimbekova A.R.

Constitutional Justice
The volume in credits: 4 ECTS
Prerequisites: none
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Постреквизиттер: жоқ
Пәнді оқудың мақсаты: Ол мемлекеттік билік
тетіктері мен қазіргі кезеңдегі азаматтардың
құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін
құралдар
маңызды
элементі
ретінде
конституциялық бақылау институтын зерттеу,
құқықтық магистранттардың кеңейту, олардың
құқықтық мәдениетін арттыру, заң мамандығы
бойынша жұмыс істеуге қажетті білім мен
дағдыларды сатып алу болып табылады.
Қысқаша
мазмұны:
«Қазіргі
кезеңдегі
Конституциялық
сот
төрелігі»
Қазақстан
Республикасындағы конституциялық бақылау
және шет елдердің институттың қалыптасуы мен
дамуының негізгі заңдарын зерттеуге және
қарастыру
.
Салдарынан
Қазақстандағы
демократияның орнығуы объективті міндеттерге
Конституцияның қорғау үшін тиімді тетіктерін ,
ең жоғары мәні оның құқықтары мен
бостандықтарын адам болып табылады құқықтық
және әлеуметтік мемлекет, нормаларды неғұрлым
толық жүзеге асыруды құру қажеттілігі заңды
теңдік, саяси және экономикалық плюрализм
туралы . Үкімет ғана конституциялық идеялар
мәлімдей тиіс емес , сонымен қатар нақты
Конституция құқықтық өмірдің бар «Ұйқыдағы»
беріп нормативтік құқықтық актілерді қабылдау
уақтылы оның ережелерін жүзеге асыруға
бағытталған нақты алғышарттар , жасау.
Зерттеуде күтілетін нәтижелер: Осы пәнді
оқыған оқыған студенттер қалыптастырады:
Білімі: Конституциялық бақылау институты
қозғайтын жалпы теориялық ұстанымдары, оның
негізгі кезеңдері мен сипаттамалары, саяси билік
конституциялық бақылау органдарының өзара ісқимылын құқықтық негіздері; Заң талаптарына
сәйкестігіне мәселелері қорытынды шешім,
құқықтық мәселелер бойынша түсіндіру және
консультациялық пікір актілер, конституциялық
бақылау институтын дамыту перспективаларын

Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины: является изучение
института конституционного контроля как
важного элемента механизма государственной
власти и инструмента защиты прав и свобод
граждан на современном этапе, расширение
юридического
кругозора
магистрантов,
повышение их правовой культуры, приобретение
знаний, умений и навыков, необходимых для
работы по юридическим специальностям.
Краткое
содержание
Дисциплина
«Конституционная юстиция на современном
этапе» изучает и рассматривает основные
закономерности
становления
и
развития
института конституционного контроля в РК и
зарубежных странах. Необходимость создания
эффективных механизмов охраны Конституции
объективно обусловлены задачами построения в
Казахстане демократического, правового и
социального
государства,
где
высшими
ценностями является человек его права и
свободы, более полной реализации норм о
правовом
равенстве,
политическом
и
экономическом плюрализме. Государство должно
не просто декларировать конституционные идеи,
но и создавать реальные предпосылки,
направленные на претворение в жизнь ее
положений,
своевременно
принимать
нормативные
правовые
акты,
придающие
«спящим» нормам Конституции реальную
правовую жизнь.
Ожидаемые результаты изучения:Студенты,
изучившие данную дисциплину приобретают:
Знания:Общие
теоретические
положения,
затрагивающие
институт
конституционного
контроля, его основные этапы и характеристики;
правовые основы взаимодействия органов
конституционного контроля с политическими
органами
власти;
вопросы
соблюдения
требований законности при вынесении итоговых

Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline: is to
study the institution of constitutional control
as an important element of the mechanism of
state power and tool to protect the rights and
freedoms of citizens at the present stage, to
expand the legal horizons of undergraduates,
to increase their legal culture, to acquire the
knowledge, skills and skills necessary for
work in legal specialties.
Summary Discipline "Constitutional Justice at
the Present Stage" examines and considers the
main patterns of the establishment and
development
of
the
institution
of
constitutional control in Kazakhstan and
foreign countries. The need to create effective
mechanisms to protect the Constitution is
objectively conditioned by the tasks of
building a democratic, legal and social state in
Kazakhstan, where the highest values are the
person of his right and freedom, the fuller
implementation of the norms on legal equality,
political and economic pluralism. The state
should not only declare constitutional ideas,
but also create real preconditions aimed at
implementing its provisions, adopt timely
regulations that give the "sleeping" norms of
the Constitution real legal life.
Expected study results: Students who have
studied this discipline acquire:
Knowledge:General theoretical provisions
affecting the institution of constitutional
control, its main stages and characteristics;
The legal basis for the interaction of
constitutional control bodies with political
authorities; compliance with the requirements
of the rule of law in final decisions, acts of
interpretation and opinion on legal issues;
Prospects for the development of the
Institution of Constitutional Control; The legal
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конституциялық соттары мен конституциялық
кеңестер ұйымдастыру және іс- құқықтық базаны
жасау кезінде;
Істей білуі тиіс: тәжірибеде өз білімдерін
қолдану;
қолданыстағы конституциялық заң түсіндіру
;Конституциялық
Кеңестің
нормативтік
шешімдер
нақтылау
конституциялылығын
тақырыбында сараптамалық кеңес береді.
Дағдылар: Осы пәнді оқыған магистранттары ,
Конституцияның
ережелерін
түсіндіруде
конституциялылығын Нормативтік құқықтық
актілерді сараптама дағдыларын меңгеру керек.
Құзіреттілік: Сонымен қатар, зерттеу пәні
бойынша
үйрену
мотивациясын
дамыту,
студенттер
заңды
(құқықтық)
ойлау
қалыптастыру байланысты кәсіби құзыреттілігін
сатып көмектеседі, даулы құқықтық жағдайы
туралы өз құқықтық позициялар өндіру
ынталандырады.
Бағдарламасының жетекшісі: з.ғ.к., Караев
А.А.

решений, актов толкования и дачи заключений по
правовым вопросам; перспективы развития
института
конституционного
контроля;
нормативно-правовую базу организации и
деятельности
конституционных
судов
и
конституционных советов;
Умения: применять полученные знания в
практической деятельности;
толковать
действующее
конституционное
законодательство;
разъяснять
нормативные
постановления
Конституционного Совета РК.
давать экспертные заключения на предмет
конституционности
Навыки:
магистранты, изучившие данную
дисциплину, должны овладеть навыками по
толкованию норм
Конституции, проведению
экспертизы нормативных правовых актов на
предмет конституционности.
Компетенции:
Кроме
того,
изучение
дисциплины
способствует
приобретению
студентами профессиональных компетенций,
связанных
с
формированием
правового
(юридического) мышления, развивает мотивацию
к обучению, стимулирует выработку собственных
правовых позиций по спорным правовым
ситуациям.
Руководитель программы: к.ю.н., Караев А.А.

framework for the organization and activities
of constitutional courts and constitutional
councils;
Skills: apply the knowledge in practice;
Interpret the current constitutional legislation;
to explain the regulations of the Constitutional
Council of Kazakhstan.
give expert opinions on constitutionality
Skills: Undergraduates who have studied this
discipline must master the skills to interpret
the rules of the Constitution, conduct an
examination
of
regulations
on
the
constitutionality.
Competence: In addition, the study of
discipline contributes to the acquisition of
students professional competences related to
the formation of legal (legal) thinking,
develops motivation to learn, stimulates the
development of their own legal positions on
controversial legal situations.
Program manager: K.Y., Karayev A.A.the
organization and activities of constitutional
courts and constitutional councils;
Skills: apply the knowledge in practice;
Interpret the current constitutional legislation;
to explain the regulations of the Constitutional
Council of Kazakhstan.
give expert opinions on constitutionality
Skills: Undergraduates who have studied this
discipline must master the skills to interpret
the rules of the Constitution, conduct an
examination
of
regulations
on
the
constitutionality.
Competence: In addition, the study of
discipline contributes to the acquisition of
students professional competences related to
the formation of legal (legal) thinking,
develops motivation to learn, stimulates the
development of their own legal positions on
controversial legal situations.
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KS 5205
FP 5205

Қаржы саясаты
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттері: жоқ
Курс
экономикалық
ғылымның
маңызды
құрамдас бөліктерінің бірі - қаржы туралы
ғылымның ерекшеліктері оқытылатын базалық
оқу пәні болып табылады.
Пәнді оқытудың мақсаты Пәннің мақсатыстуденттердің
қаржылық
категорияларды,
терминдерді, олардың жіктелуін, әлеуметтікэкономикалық процестердегі маңызы мен орнын
меңгеруде
теориялық
және
практикалық
дайындығын қамтамасыз ету.
Пәннің міндеттері: қаржы табиғатын зерттеу,
әлеуметтік-экономикалық
дамуының
нақты
жағдайларында оларды қолдану әдістері мен
қаржыны ұйымдастыру нысандарының өзара
байланысы мен өзара іс-қимылын түсінуге қол
жеткізу.
Курсты оқу экономика мен қаржыда нарықтық
бастауларды қолдану бойынша қолданыстағы
шаруашылық тәжірибені белсенді пайдалануды
болжайды. Сондықтан нарықтық қатынастарды
дамытудың жинақталған тәжірибесін және
олардың қаржыға әсерін талдай және жалпылай
отырып, нарықтық экономиканы дамытудың
болып жатқан процестеріне ұдайы назар аудару
қажет. Курсты игеру кезінде пікірлерді
қалыптастыру үшін магистранттардың жеке
жұмысы,
олардың
курстық
жұмыстарды
дайындауы, ғылыми конференцияларға және
басқа да ғылыми-практикалық іс-шараларға
баяндамалармен қатысуы қарастырылады.
Коммуникация:
Курста қаржының негізгі аспектілері ұсынылған:
теориялық негіздері, ұйымдастыру формалары,
тәжірибелік қолдану, бұл магистранттарға осы

Финансовая политика
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Курс представляет собой базовую учебную
дисциплину, в которой изучаются особенности
одной
из
важнейших
составляющих
экономической науки - науки о финансах.
Цель
преподавания
дисциплины
Цель
дисциплины - обеспечить теоретическую и
практическую подготовку студентов в усвоении
финансовых
категорий,
терминов,
их
классификаций, значении и месте в социальноэкономических процессах.
Задачами дисциплины является:
особенностей
их
функционирования,
возможностей
механизма
категории
в
эффективном
развитии
общественного
производства,
достижение
понимания
взаимосвязи и взаимодействия форм организации
финансов и методов их применения в
конкретных условиях социально-экономического
развития общества.
Изучение
курса
предполагает
активное
использование действующей хозяйственной
практики по применению рыночных начал в
экономике и финансов. Поэтому необходимо
постоянное внимание уделять происходящим
процессам развития рыночной экономики,
анализируя и обобщая накапливаемый опыт
развития рыночных отношений и их влияния на
финансы. Для формирования суждений при
освоении
курса
предусматривается
индивидуальная работа магистрантов, подготовка
ими курсовых работ, участие с докладами на
научных конференциях и других научнопрактических мероприятиях.
Коммуникация:

Program manager: candidate of legal
Sciences Karayev A.A.
Financial policy
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The course is a basic academic discipline that
studies the features of one of the most
important components of economic science the science of Finance.
The purpose of the discipline Is to provide
theoretical and practical training of students in
the assimilation of financial categories, terms,
their classifications, meaning and place in
socio-economic processes.
The objectives of the discipline are: to study
the nature ofизучение
Finance, природы финансов,
features of their functioning, the possibilities
of the category mechanism in the effective
development
of
social
production,
understanding the relationship and interaction
of forms of financial organization and
methods of their application in specific
conditions of socio-economic development of
society.
The course involves the active use of current
business practices on the application of market
principles in Economics and Finance.
Therefore, it is necessary to pay constant
attention to the ongoing processes of market
economy development, analyzing and
generalizing the accumulated experience of
market relations development and their impact
on Finance. To form judgments during the
development of the course, individual work of
undergraduates, their preparation of course
papers, participation in scientific conferences
and other scientific and practical events is
provided.
Communication:
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экономикалық категорияның мәнін, оның ұдайы
өндіру процестері мен қоғамның әлеуметтікэкономикалық дамуындағы рөлі мен маңызын
игеруге мүмкіндік береді.
Бағдарлама жетекшісі: э.ғ.к.., Гумар Н.А

В курсе представлены основные аспекты
финансов:
теоретические
основы,
формы
организации, практическое применение, что
позволяет магистрантам усвоить суть этой
экономической категории, ее роль и значение в
воспроизводственных процессах и социальноэкономическом развитии общества.
Руководитель программы: к.э.н., Гумар Н.А

Құқықтың жалпы теориясының қазіргі
мәселелері
Кредиты ESTC 5
Пререквизиттер:жоқ.
Постреквизиттер: жоқ.
"Құқықтың жалпы теориясының қазіргі заманғы
мәселелері" пәнінің мазмұны қазіргі заң
ғылымының жетістіктеріне негізделген құқықтың
жалпы теориясының өзекті мәселелері, құқық пен
заңнаманың дамуы мен жетілуіне ықпал ететін
заманауи тұжырымдамалар мен доктриналарды
талдау, заңнаманың тиімділігі мәселелері және
құқықтық және дамыған азаматтық қоғамға жауап
беретін құқықтық реттеу механизмінің жалпы
мәселелері болып табылады.
Құқықтың жалпы теориясы бір мезгілде мемлекет
және құқық теориясының бөлімі болып табылады
және бұл ретте құқықтанудың дербес саласы
болып табылады.
Бұған құқықтың жалпы теориясының өзекті
мәселелерін арнайы іргелі зерттеулер жатады,
оған оның нақты құрылымдалуы, мемлекеттің
құқықтық даму міндеттеріне бағынуы және
қазіргі демократиялық қоғамдағы құқықтың мәні
мен әлеуметтік мақсатын көрсететін құқықтың
қазіргі тұжырымдамасына бағдарлану ықпал
етеді.
Бұл ретте зерттеудің пәні құқықтың жалпы
теориясының
барлық
элементтері
болып
табылады: бұл құқық құру мәселелері, қазіргі
демократиялық құқықтың мәні мен әлеуметтік

Современные проблемы общей теории права
Кредиты ESTC 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Содержанием
дисциплины «Современные
проблемы общей теории права» являются
актуальные вопросы общей теории права,
основанные на достижениях современной
юридической
науки,
анализ
современных
концепций и доктрин, оказывающих влияние на
развитие и совершенствование права
и
законодательства,
проблемы
эффективности
законодательства и в целом механизма правового
регулирования, ответствующего правовому и
развитому гражданскому обществу.
Общая теория права одновременно является
разделом теории государства и права и при этом
самостоятельной отраслью правоведения.
Свидетельством этому служит специальные
фундаментальные
исследования
актуальных
вопросов общей теории права, чему способствует
ее четкая структурированность, подчинение
задачам правового развития государства и
ориентация на современные концепции права,
отражающие сущность и социальное назначение
права в современном демократическом обществе.
При этом предметом исследования являются все
элементы общей теории права: это вопросы
правообразования,
сущность и социальное
назначение
современного
демократического
права, их
проявления в объективном и

The course presents the main aspects of
Finance: theoretical foundations, forms of
organization, practical application, which
allows undergraduates to learn the essence of
this economic category, its role and
significance in the reproduction processes and
socio-economic development of society.
Program manager: candidate of economics
Gumar N. A
Contemporary Issues of the General
Theory of Law
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The discipline "Modern Problems of General
Law Theory" is the subject of general law
theory, based on the achievements of modern
legal science, analysis of modern concepts and
doctrines that influence the development and
improvement of law and legislation, the
problems of the effectiveness of legislation
and the generally mechanism of legal
regulation responsible for legal and developed
civil society.
The general theory of law is both a part of the
theory of state and law and at the same time
an independent branch of law.
Evidence of this is a special fundamental
study of the current issues of general law
theory, facilitated by its clear structure,
subordination to the problems of the legal
development of the state and orientation to
modern concepts of law, reflecting the essence
and social purpose of law in a modern
democratic society.
At the same time, the subject of the study are
all elements of the general theory of law: it is
the issues of law formation, the essence and
social purpose of modern democratic law,
their manifestations in objective and
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мақсаты, олардың объективті және субъективті
құқықтағы
көріністері,
құқықтың
қазіргі
әлеуметтік өмірдің басқа құбылыстарымен саясатпен,
идеологиямен,
моральмен,
экономикамен байланысы.
Сондай-ақ құқықты тиімді іске асыру және
қолдану мәселелері, нарықтық экономикаға
сәйкес келетін құқықтық қатынастардың жаңа
түрлері, құқықты, Заңдылықты, құқықтық
тәртіпті қолдану мәселелері. Құқықтық сананың,
құқықтық мәдениеттің құқық бұзушылықтың
алдын алуға әсері, заңдық жауапкершілік,
жазалау мәселелері және жалпы алғанда
құқықтық реттеу тиімділігінің проблемалары.
Пәнді оқытудың мақсаты құқықтың жалпы
теориясы саласындағы ғылыми ой дамуының
қазіргі
бағыттарымен
таныстыру
болып
табылады.;
қазіргі заманғы білім негізінде қазіргі қоғамның
ғылыми
және
практикалық
мәселелерін
шығармашылық шешу мақсатында мемлекеттікқұқықтық процестерді терең ұғыну дағдыларын
қалыптастыру.
Курстың міндеттері – құқықтық мемлекетте және
дамыған
азаматтық
қоғамда
адамдардың
әлеуметтік өмірінің ерекше түрі ретінде құқықтық
болмыстың пайда болуының, дамуының, қызмет
етуінің
заманауи
жалпы
және
ерекше
заңдылықтары туралы білім беру. Сонымен қатар,
мемлекеттің әлеуметтік өмірін дамыту, өзгерту
және қайта құру үшін қазіргі құқықтың
реттеушілік және қорғау мүмкіндіктері туралы
білім;
Жаңа заманауи білімді қолдану арқылы
доктриналық деңгейде қолданыстағы заңнаманы
түсіндіру
және
қолдану
дағдыларын
қалыптастыру.
Жүргізіліп жатқан құқықтық және саяси
реформалардың нәтижелерін талдай білу және
оларды құқықтық практикада жүзеге асыру, яғни

субъективном праве, связь права с иными
явлениями современной социальной жизни политикой, идеологией, моралью, экономикой.
А также вопросы эффективной реализации и
применения права, новые виды правоотношений,
соответствующие
рыночной
экономике,
проблемы применения права, законности,
правопорядка. Влияние правосознания, правовой
культуры на предотвращение правонарушений,
вопросы
юридической
ответственности,
наказания, и в целом проблемы эффективности
правового регулирования.
Целью преподавания дисциплины является
ознакомление с современными направлениями
развития научной мысли в области общей теории
права;
формирование навыков глубокого осмысления
государственно-правовых процессов в целях
творческого решения научных и практических
проблем современного общества на основе
современных знаний.
Задачи курса – передача знаний о современные
общих и специфических
закономерностях
возникновения, развития, функционирования
правовой действительности как особой формы
социальной жизни людей в правовом государстве
и развитом гражданском обществе. Кроме того,
знаний о регулятивных и охранительных
возможностях современного права для развития,
изменения и преобразования социальной жизни
государства;
Формирование
навыков
толкования
и
применения действующего законодательства на
доктринальном уровне с помощью применения
новых современных знаний.
Выработка умения анализировать результаты
проводимых правовых и политических реформ и
воплощения их в правовой
практике,
т.е.
объективно
оценивать
и
осмысливать
современные проблемы правового развития

subjective law, the connection of law with
other phenomena of modern social life politics, ideology, morality, economy.
As well as issues of effective implementation
and application of the law, new types of legal
relations corresponding to the market
economy, problems of the application of law,
law and order. The impact of the legal
community, the legal culture on the prevention
of wrongdoing, issues of legal responsibility,
punishment, and the overall problem of the
effectiveness of legal regulation.
The purpose of teaching discipline is to learn
about modern areas of scientific thought in the
field of general law theory;
developing the skills of deep understanding of
state-legal processes in order to creatively
solve the scientific and practical problems of
modern society on the basis of modern
knowledge.
The objectives of the course are to transfer
knowledge about modern general and specific
patterns
of
occurrence,
development,
functioning of legal reality as a special form
of social life of people in a legal state and
developed civil society. In addition,
knowledge of the regulatory and protective
possibilities of modern law for the
development, change and transformation of
the social life of the state;
Develop the skills to interpret and apply
existing legislation at the doctrinal level
through the application of new modern
knowledge.
Developing the ability to analyze the results of
the ongoing legal and political reforms and
their implementation in legal practice, i.e.
objectively assess and understand the current
problems of legal development of the
Republic of Kazakhstan, identify the needs of
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Қазақстан Республикасының құқықтық дамуының
қазіргі заманғы проблемаларын объективті
бағалау және ұғыну, қоғам өмірінің қандай да бір
салаларында қоғамдық қатынастарды құқықтық
жанама ету қажеттілігін анықтау, соның ішінде
құқықтық реттеу шектерін сақтау қажеттілігін
түсіну.
Осылайша, теориялық дайындық деңгейі ҚР
Мемлекеттік-құқықтық
практикасының
ең
маңызды
түйінді
мәселелерін
тәжірибеде
анықтауға және талдауға және оларды өз білімі
мен алған дағдылары мен біліктерін пайдалана
отырып шешуге мүмкіндік береді.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к. Калимбекова
А.Р.
Қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері
Кредит саны: ESTC 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәнді
оқыту
мақсаты:
қолданыстағы
қылмыстық-құқықтық саясатты терең зерделеу,
заңдылықты қатаң сақтау негізінде қылмыстық
заң нормаларын лауазымды тұлғалар мен
мемлекеттік
органдармен
дұрыс
қолдану,
қылмыстылықпен күресуде қылмыстық құқық
әдістері мен нысандарын ғылыми-тәжірибелік
өңдеу, қылмыстық әділет мекемелері мен
органдар қызметінің пенитенциарлық тәжірибесін
жетілдіру және қылмыстық саясат бағытын
ізгілендіру бағытын анықтау.
Қысқаша мазмұны:
Бұл оқу бағдарламасы «ҚР Қылмыстық құқықтың
өзекті мәселелері» Қазақстан Республикасы
қылмыстық
заңы
бойынша
қылмыстық
құқықбұзушылықты дұрыс саралауды зерделеу.
«ҚР Қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері»
пәнінің мақсаты қылмыстық құқықбұзушылықты
саралау және қылмыстық заңды дұрыс қолдану
дағдысын зерделеу және таныстыру. Бұл пәнді
зерделеудің негізгі міндеті құқықтық мемлекеттің

Республики Казахстан, выявлять потребности
правового
опосредования
общественных
отношений в тех или иных областях жизни
общества, в том числе понимать необходимость
соблюдать пределы правового регулирования.
Таким образом, уровень
теоретической
подготовки позволит выявлять и анализировать
на практике наиболее существенные узловые
проблемы государственно-правовой практики РК
и решать их с использованием своих знаний и
приобретенных навыков и умений.
Руководитель программы: к.ю.н., Бейсенова
А.У.

legal mediation of public relations in certain
areas of society, including understanding the
need to respect the limits of legal regulation.
Thus, the level of theoretical training will
allow to identify and analyze in practice the
most significant key problems of the statelegal practice of Kazakhstan and to solve them
using their knowledge and acquired skills and
skills.
Program manager: candidate of legal
Sciences Kalimbekova A. R.

Актуальные проблемы уголовного права
Кредиты ESTC 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины:является изучение
правового статуса органов предварительного
следствия,
составление
процессуальных
документов с целью быстрого и полного
раскрытия преступлений, изобличение виновного,
правильное применение закона.
Краткое
содержание:
регламентированная
законом и облеченная в форму правоотношений
деятельность
органов
дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда
при
участии
иных
государственных,
общественных организаций, должностных лиц и
граждан,
содержанием
которой
является
возбуждение,
расследование,
судебное
рассмотрение и разрешение уголовных дел, а
также (частично) исполнение приговоров.
Стадиями У.п. являются: а) возбуждение
уголовного
дел;,
б)
предварительное
расследование; в) предание суду; г) судебное
разбирательство; д) кассационное производство;
е) исполнение приговора. В некоторых случаях

Relevant issues of criminal law
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline: is to
study the legal status of the preliminary
investigation bodies, to draw up procedural
documents with the aim of quickly and
completely solving crimes, exposing the
perpetrator, correct application of the law.
Summary: regulated by law and entitled in the
form of legal relations, the activities of the
investigative
bodies,
preliminary
investigation, prosecutor's office and the court
with the participation of other state, public
organizations, officials and citizens, the
content of which is the initiation,
investigation, judicial review and resolution of
criminal cases, as well as (partially) the
execution of sentences. The stages of the VP
are: (a) the initiation of criminal cases; b)
preliminary investigation; (c) Trial; (d) Trial;
(d) Cassation proceedings; Execution of the
sentence. In some cases, the criminal case also
goes through additional stages: judicial
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алдында тұрған негізгі міндеттердің бірімен
анықталған, атап айтқанда қылмыстылықпен
күрес қажеттілігінен. Көрсетілген мақсатқа жету
үшін келесі негізгі міндеттерді шешуді
пайымдайды: Білім алушыларға қазіргі кезеңдегі
қылмыстық құқықтың өзекті мәселелерінен,
қылмыстық құқықбұзушылықты саралаудың
өзекті мәселелерінен, қылмыстылықты ескерту
әдістері
мен
шаралар
жүйесінен,
қылмыстылықпен күресте қылмыстық заңды
қолдану тактикасы және қйымдастырудан білім
беру; Білім алушыны қылмысқа, басқа да
қылмыстық құқық бұзушылыққа әкелетін және
қылмыстылықпен күресте идеологиялық бағымға
тәрбиелеу; Жеке қылмыстық құқықбұзушылық
және
оның
түрлерін,
қылмыстық
құқықбұзушылықты
саралау
әдісін
және
ұйымдастыру дағдысын қалыптастыру. «ҚР
Қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері» пәнін
зерделеуде
білім
алушылар
Қазақстан
Республикасының
Конституциясының
ережелеріне,
Қылмыстық,
Қылмыстық
–
процесуалдық және Қылмыстық атқару кодексіне
сүйенуі керек.
Одан басқа: Қазақстан Республикасының
Президентінің
қылмыстылықпен
күрес
сұрақтарына қатысты нормативтік құқықтық
актілерге, Қазақстан Республикасының Жоғарғы
Сотының нормативтік актілеріне, Қазақстан
Республикасының Қазақстан Республикасының
Бас прокуратурасы, Қазақстан Республикасы ІІМ,
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігі. Аудиториялық сабақ түрлеріне дәріс
және семинарлық сабақ түрлері жатады. Оларды
өткізуде оқытудың техникалық құралдары
пайдаланылады және соған сәйкес көрнекті
құралдыры пайдаланылады. Білім алушылар
өзіндік жұмыс барысында оқу және ғылыми
материалдардан
басқа
эмпирикалық
материалдарды зерттеумен айналысуына болады.

уголовное дело проходит также дополнительные
стадии: пересмотр дела в порядке судебного
надзора;
возобновление
дела
по
вновь
открывшимся обстоятельствам. Уголовное право
как одна из основных отраслей права есть совокупность юридических норм, которые
определяют понятие и признаки преступлений,
основания и пределы уголовной ответственности
за их совершение, а равно условия освобождения
от уголовной ответственности и наказания.
Умения:
•разграничить компетенцию органов правосудия;
•анализировать порядок применения норм
уголовного права;
•формулировать конкретные задачи, решение
которых не представляется возможным без
применения соответствующих норм уголовного
права.
Навыки:
•работы
с
международно-правовыми
нормативными материалами;
•юридической квалификации преступлений в
соответствии с нормами уголовного права.
Компетенции:
•осознает социальную значимость будущей
профессии, обладает достаточным уровнем
профессионального правосознания;
•способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста;
•способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения;
•способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь ;
•обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе;
•имеет нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и
закону;

review; reopening the case under newly
discovered circumstances. Criminal law as
one of the main branches of law is - a set of
legal norms that define the concept and signs
of crimes, the grounds and limits of criminal
responsibility for their commission, as well as
the conditions of exemption from criminal
responsibility and punishment.
Skills:
To delineate the competence of the justice
system;
To analyze the application of criminal law;
To formulate specific tasks that cannot be
solved without the application of appropriate
criminal law.
Skills:
Working with international legal regulations;
The legal qualification of crimes in
accordance with criminal law.
Competence:
He is aware of the social importance of the
future profession and has a sufficient level of
professional legal awareness;
He is able to perform professional duties in
good faith, to observe the principles of ethics
of a lawyer;
It is capable of generalizing, analyzing,
perceiving information, setting a goal and
choosing how to achieve it;
Capable of logically correct, reasoned and
clear to build oral and written speech;
He has a culture of behavior, is ready to
cooperate with colleagues, work in a team;
He has an intolerant attitude to corrupt
conduct, respects the law and the law;
He strives for self-development, professional
development and skill development;
Uses the basic provisions and methods of
social, humanities and economics in social and
professional tasks;
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Көрсетілген әдебиеттерді және материалдарды
конспектілеуге ұсыным жасалады, ол зерделеу
курсын игеруге ықпал етеді.
Оқытуда күтілетін нәтижелер:
магистранттардың құқықтық ой-өрісін дамыту,
өз ойларын бөлісу барысында теориялық және
тәжирбелік құралдарды пайдалану, құқық
салаларының өзге де түрлеріне байланысты алған
білімдерін толық көлемде қолдану.
Білу керек:
- кәсібінің мамандығын атқаруға байланысты
құқықтық сана, құқықтық ой-өріс, құқықтың
мәдениет қағидаларын;
-шешім қабылдау және құқықтық іс-әрекеттің
заңға сәйкес қағидаларын;
- кәсіби мамандықтағы нормативтік құқықтық
актілерді қолдану, материалдық және іс жүргізу
құқығын жүзеге асыру қағидаларын;
- фактілер мен жайттарды дұрыс саралау
қағидалары;
-құқықтық
құжаттарды
дүрыс
даярлау
қағидаларын;
-тұлғаның ар-намыс қадірін құрметтеу, адам мен
азаматтың құқықтарының қорғау қағидаларын;
-қылмысты ашу әдіс-тәсілдері, қылмыстың жолын
кесу,
қылмысты және өзге де құқық
бұзушылықтарды ашу және қарау қағидаларын;
- әр-түрлі құқықтық актілерге талдау ережелерін.
Жүзеге асыру керек:
-құқықтық сананы, құқықтық ойлауды, құқықтық
мәдениетті
пайдалану
арқылы
кәсібі
мамандығын;
-шешім қабылдау мен құқықтық іс-әрекеттің
заңға сәйкес негізгі қағидаларын қолдануын;
-нормативтік құқықтық актілерді қолдану,
материалдық
және
іс
жүргізу құқығын
нормаларын қолдану қағидаларын;
- фактілер мен жайттарды дұрыс саралау
қағидалары;
- құқықтық құжаттарды дүрыс даярлау

•стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
•использует основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук
при решении социальных и профессиональных
задач;
•способен анализировать социально значимые
проблемы и процессы;
•способен понимать сущность и значение
информации
в
развитии
современного
информационного общества, сознавать опасности
и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной безопасност;
•владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации,
имеет
навыки
работы
с
компьютером
как
средством
управления
информацией ;
•способен работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях;
•способен
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры
•способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом
•способен применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности
•способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства
•готов к выполнению должностных обязанностей
по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
•способен уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина
Руководитель программы: к.ю.н., Саматова

It is able to analyze socially significant
problems and processes.
Is able to understand the essence and
importance of information in the development
of the modern information society, to be
aware of the dangers and threats that arise in
this process, to comply with the basic
requirements of information security;
He has basic methods, methods and means of
obtaining, storing, processing information, has
computer skills as a means of information
management;
It is capable of working with information on
global computer networks.
Is able to carry out professional activities on
the basis of developed legal awareness, legal
thinking and legal culture
Is able to make decisions and take legal action
in accordance with the law
Is able to apply legal acts, implement the rules
of material and procedural law in professional
activities
Is able to legally correctly qualify facts and
circumstances
Ready to perform official duties to ensure the
rule of law, the security of the individual,
society, the state
Capable of respecting the honor and dignity of
the individual, respecting and protecting the
rights and freedoms of the individual and the
citizen
Program manager: candidate of legal
Sciences Samatova G.B.
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қағидаларын;
- тұлғаның ар-намыс қадірін құрметтеу, адам мен
азаматтың құқықтарының қорғау қағидаларын;
- қылмысты ашу әдіс-тәсілдері, қылмыстың
жолын кесу, қылмысты және өзге де құқық
бұзушылықтарды ашу және қарау қағидаларын;
- әр-түрлі құқықтық актілерге талдау ережелерін;
- құқықтық сана, құқықтық ойлау, құқықтық
мәдениет сәйкес кәсібі мамандығын;
- заңға сәйкес шешім қабылдау мен құқықтық ісәрекеттің негізгі қағидаларын ;
- нормативтік құқықтық актілерді қолдану,
материалдық және іс жүргізу құқығы нормаларын
негізгі қағидаларын;
- фактілер мен жайттарды құқықтық саралау ;
- құқықтық құжаттарды даярлау;
- әр-түрлі құқықтық актілерге талдауды.
Компетенциялр:
кәсіби міндеттерін адал орындау, заңгерлердің
этика қағидаларын сақтау;
кең ауқымда ойлау алу, талдау жасау, ақпаратты
қабылдау, алға мақсат қою және оған жету
жолдарын таңдау;
ауызша және жазбаша сөйлемді логикалық
тұрғыдан дұрыс және түсінікті болу;
парақорлыққа жол бермеу, құқық пен заңға
сыймен қарау;
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., Саматова Г.Б.
Есіртке құралдырына қатысты қылмыстарды
тергеуді өзекті мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәнді оқытудың мақсаты:қазіргі заманның
техника
тактикалық-криминалистикалық,
әдістемелік
және
ұйымдастырушылық
мәселелерді қылмыстарды ашу мен тергеу
барысында заңсыз айналымына байланысты
есірткі
құралдарын
зерттеу,
қолда
бар
мүмкіндіктерді, осы бағыттар бойынша, сондай-

Г.Б.

Проблемы расследования преступлений
связанных с оборотом наркотических средств
Объем в кредитах: кредитах ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель
изучения
дисциплины
анализ
современного состояния технико- и тактикокриминалистических,
методических
и
организационных проблем при раскрытии и
расследовании преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств,
изучение имеющихся возможностей по данным

Issues of investigation of crimes connected
with drug trafficking
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline is to
analyze the current state of technical and
tactical-criminal,
methodical
and
organizational problems in the detection and
investigation of crimes related to drug
trafficking, to study the available possibilities
in
these
areas,
and
to
develop
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ақ пайдалану жөнінде ұсыныстар әзірлеу,
криминалистикалық білімдерді қылмыстарды ашу
мен тергеу болып табылады.
Қысқаша мазмұны: қылмыстарды тергеу заңсыз
айналымына байланысты есірткі құралдарын,
оның барлық деңгейінде анықталады, ең алдымен,
жиынтығы тактикалық тәсілдері мен әдістерін,
пайдаланылатын тергеу әрекеттерін жүргізу
кезінде барлық кезеңдерінде қылмыстық істі
тергеу.
Білуі керек:
- есірткі құралдарының заңсыз айналымына
жасалатын ұйымдасқан топтар, мәнін және
олардың қылмыстық-құқықтық сипаттамасына
байланысты түсінігін анықтау;
криминалистикалық
сипаттамаларды
айқындалатын,
олардың
ұйымдастыру
ерекшеліктерін, қылмыстарды тергеу, заңсыз
айналымына байланысты есірткі құралдарын
анықтау;
- қылмыстың құрамында көрсетілген әдістемесін
анықтап тексеру;
типтік бағдарламалар бойынша, оларды
анықтап шешуге және тергеуге әзірлеу;
- жүйелеу міндеттеріне тән, әрбір кезеңді тергептексеру қажеттілігіне негіздей отырып, оларды
қою және шешу;
- заңсыз айналымына байланысты әдістердің
тиімділігін анықтау арқылы қылмыстарды
анықтау және тергеуді жүргізу;
Біліктілігі:
-қылмыскерлер және оның қатысушыларын
анықтау үшін ғылыми-техникалық құралдар мен
әдістерді қолдана алуы;
-орнату негізге ала отырып, материалдық
жағдайды оқиға орнында тәсілі, іс-қимылдардың
қылмыскер туралы мәліметтер және оның жеке
басы, тиімді пайдалануға криминалистически
маңызды ақпаратты белгілеу құқық бұзушының
және дәлелдеуде оны жасауға қатысы бар

направлениям, а также выработка рекомендаций
по использованию криминалистических знаний
при раскрытии и расследовании преступлений
данной категории.
Краткое
содержание:
Деятельность
по
расследованию преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, на
всех ее уровнях определяется, прежде всего,
совокупностью тактических приемов и способов,
используемых при производстве следственных
действий на всех этапах расследования
уголовного дела.
Знания:
- определить понятие преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств,
совершаемых организованными группами, и
сущность их уголовно-правовой характеристики;
- выявить закономерности криминалистической
характеристики и определяемые ими особенности
организации
расследования
преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических
средств;
- определить структуру методики расследования
указанных преступлений;
выявить
и
проанализировать
типичные
следственные ситуации и разработать типовые
программы по их разрешению;
- систематизировать задачи, характерные для
каждого этапа расследования, с обоснованием
необходимости их постановки и решения;
- определить эффективность применяемых
методов
раскрытия
и
расследования
преступлений, связанных с незаконным оборотом
Умения:
— применять научно-технические средства и
методы для получения и использования
информации о преступлении и его участниках;
— устанавливать, исходя из материальной
обстановки на месте происшествия, способ
действий преступника и сведения о его личности,

recommendations on the use of forensic
knowledge in the detection and investigation
of crimes in this category.
Summary: The investigation of drug-related
crimes at all levels is determined primarily by
the set of tactics and methods used in the
investigation at all stages of the criminal
investigation.
Knowledge:
Identify the concept of drug-trafficking
offences committed by organized groups and
the nature of their criminal and legal
characteristics;
Identify patterns of forensic characteristics
and the specifics of their investigation of drugtrafficking offences;
To determine the structure of the methodology
of the investigation of these crimes;
Identify and analyze typical investigative
situations and develop model programs to
resolve them;
To organize the tasks inherent in each phase
of the investigation, with justification for their
setting and solution;
Identify the effectiveness of the methods used
to uncover and investigate crimes related to
trafficking
Skills:
Use scientific and technological tools and
methods to obtain and use information about
the crime and its participants;
To establish, based on the material situation at
the scene, the manner of the offender's actions
and information about his identity, to
effectively
use
forensically
relevant
information in identifying the offender and
proving his involvement in the commission of
the crime;
It is right to raise questions to be resolved
when appointing forensic examinations and
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қылмыс;
-Қылмыскердің іс-әрекетін және оның жеке басы
туралы мәліметті оқиға орнындағы материалдық
жағдайын негізге ала отырып, құқық бұзушыны
анықтағанда оның криминалистикалық маңызды
ақпаратты қылмысты жасауға қатыстылығын
дәлелдеу кезінде тиімді пайдалану;
-сот сараптамасын алдын ала арнайы зерттеуді
белгілеу кезінде, шешімін таба алатындай етіп
сұрақтарды дұрыс қоя білу;
-қылмысты
тергеу
процесінде
жедел
анықтамалық криминалистикалық және өзге де
есепке алу нысандарын пайдалану;
Дағдылары: дамыған құқықтық сана, құқықтық
ойлау, құқықтық мәдениет негізіндегі кәсіби
қызмет;
-шешім қабылдаудың және заңды іс әрекеттерді
жасаудың негізгі принциптерін дәл заңға сәйкес
пайдалану;
-құқықтық нормативтік актілерді қолдануда,
материалдық және процесуалдық нормаларын
іске
асыруда,
кәсіби
қызметте
негізгі
принциптерді пайдалану;
- фактілер мен мән-жайларды дұрыс саралау;
- заңды құжаттар дайындау;
- әр түрлі құқықтық актілерді түсіндіру.
Құзыреттілік: -кәсібін адал атқару міндеттілігі
және заңгердің этикалық қағидаларын сақтау;
-ойлау мәдениетін меңгеріп, қабілетіне қарай
жинақтау, талдау, ақпаратты қабылдау, қою
мақсаттары мен таңдау жолдарына қол жеткізу;
логикалық дұрыс, дәлелді, анық ауызша және
жазбаша сөйлеу білу қабілеттілігі;
-сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік көзқараста
болып, құқыққа және заңға құрметпен қарау;
-өзін-өзі дамыту мен өзінің біліктілігі және
шеберлігін арттыруға ұмтылу;
-кәсіби қызметті жүзеге асыру негізінде дамыған,
құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық
мәдениетті іске асыру;

эффективно использовать криминалистически
значимую
информацию
в
установлении
правонарушителя
и
доказывании
его
причастности к совершению преступления;
— правильно ставить вопросы, подлежащие
разрешению, при назначении судебных экспертиз
и предварительных специальных исследований;
— использовать в процессе расследования
преступлений
оперативно-справочные,
криминалистические, розыскные и иные формы
учетов;
— использовать тактические приемы при
проведении
следственных
действий
и
тактических операций;
Навыки:профессиональной деятельности на
основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
- использованияосновных принципов принятия
решения и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
- использованияосновных принципов применения
нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
правильной
квалификации
фактов
и
обстоятельств;
- подготовки юридических документов;
- толкования различных правовых актов.
Компетенции:
-добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
-владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
-иметь нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно -относится к праву и
закону;
-стремится к саморазвитию, повышению своей

preliminary special studies;
Use operational, forensic, investigative and
other forms of accounting in the investigation
of crimes;
Use tactical techniques in investigative and
tactical operations;
Skills:professional activities based on
developed legal awareness, legal thinking and
legal culture;
Use the basic principles of decision-making
and legal action in accordance with the law;
Use the basic principles of the application of
regulations, implementation of the rules of
material and procedural law in professional
activities;
The correct qualification of facts and
circumstances;
Preparing legal documents;
Interpretations of various legal acts.
Competence:
-conscientiously perform professional duties,
observe the principles of ethics of the lawyer;
Own a culture of thinking, the ability to
generalize, analyze, perceive information, set
a goal and choose how to achieve it;
is able to logically correct, reasoned and
clearly build oral and written speech;
-to have intolerant attitude to corrupt behavior,
respectful -respect the law and the law;
-seeks to develop, improve his skills and
skills.
To carry out professional activities on the
basis of developed legal awareness, legal
thinking and legal culture;
Make decisions and take legal action in
accordance with the law;
Apply regulations, implement the rules of
material and procedural law in professional
activities;
-Legally correctly qualify facts and
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-тек қана заңға сәйкес шешімдер мен әрекеттерді
қабылдау;
-кәсіби
қызметте
материалдық
және
процессуалдық нормативтік актілерді қолдану;
-заңдық тұрғыдан фактілер мен мән-жайларды
дұрыс саралау керек;
-құқықтық
құжаттарды
байындай
білу
біліктілігінің болуы;
-адам, азамат құқығы мен бостандығын құрметтеп
және намысы мен жеке бас қадәр-қасиетін
сақтауға, қорғауға міндетті;
- қылмысты және өзге де құқық бұзушылықтарды
анықтау, тыю, ашу;
-заңгерлік қызметте және өзге де құжаттарды
кәсіби және толық түрде көрсету;
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., Брушковский
К.Б.

9
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Прокурорлық қадағалаудың өзекті мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Дәрісті оқытудың мақсаты: Курстың мақсатыпрокуратура органдары туралы түсінігі және
қызметі,
мемлекеттік
органдарынының
жүйесіндегі орны, прокурорлық қадағалау
магистранттардың құқықтық терең теориялық
білімін қалыптастырып және экономикалық
қылмыстардың алдын алып, қылмыстық құқық
бұзушылықтық өзге түрлеріне байланысты
болашақта педагогикалық ғылыми саласында
қажет ететін әдіс-тәсілдерді, тәжірбені алу.
Қысқаша мазмұны:
Бұл курс бар міндеті туралы түсінік беру қиын

квалификации и мастерства.
-осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
-принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
-применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
-юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства;
-владеть навыками подготовки юридических
документов;
-уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина;
-выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения;
-правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
Руководитель
программы:
к.ю.н.,
Брушковский К.Б.
Актуальные проблемы прокурорского надзора
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины:Цель курса формирование представления об организации и
деятельности органов прокуратуры, об их месте в
системе государственных органов, правовых и
организационных основах прокурорского надзора
в стране, а также основных направлениях
прокурорской деятельности, ее принципах,
формах, средствах и методах. Основной задачей
настоящего курса «Актуальные проблемы
прокурорского надзора» является необходимость:
научить
определенному
пониманию
современной концепции прокурорского надзора в

circumstances;
To have the skills to prepare legal documents;
Respect the honor and dignity of the
individual, respect and protect the rights and
freedoms of the individual and the citizen;
Identify, suppress, disclose and investigate
crimes and other offences;
-properly and fully reflect the results of
professional activity in legal and other
documentation;
Program manager: candidate of legal
Sciences Brushkovsky K.B.

Relevant issues of prosecutorial oversight
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline:The
purpose of the course is to form an idea about
the organization and activities of the
prosecutor's office, their place in the system of
state bodies, the legal and organizational basis
of prosecutorial supervision in the country, as
well as the main areas of prosecutorial
activity, its principles, forms, means and
methods. The main objective of this course
"Actual
problems
of
prosecutorial
supervision" is the need:
To teach a certain understanding of the
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прокуратура органдарының қызметін қамтамасыз
ететін қадағалауды дәл және біркелкі қолдану
заңдарды елдің бүкіл аумағында, бірақ мен
барынша
бейімделген
орындау
осы
функцияларды бірыңғай орталықтандырылған
жүйесі қатаң бағынатын төменгі тұрған
прокуратуралардың жоғары тұрған.
Орнын анықтау кезінде прокурорлық қадағалау
ретінде өзіндік пәннің сүйену қажет, сол
міндеттерді алдында тұрған прокурорлар қазіргі
кезеңде. Олар негізделген және қылмыстың
өсуіне, және қиындықтарына байланысты
қалыптасқан көп укладты экономикамен, өзгерген
әлеуметтік жағдайы.
Оқытудағы күтілетін нәтижелер білу:
Қазақстан Республикасындағы прокурорлық
қадағалаудың мәні мен міндеттері;
прокурорлық
қадағалаудың
құқықтық
құралдары және оларды жіктеу;
- прокурорлық қадағалау қызметін жүзеге
асыратын органдардың ведомствоаралық және
ведомстволық бақылау қатынасы;
- курстың орыны құқықтық пәндер жүйесінде;
- прокуратура органдарының негізгі даму
кезеңдері және құрылуы;
- мемлекеттік қызметтегі прокуратураның орны
мен рөлі;
- прокуратура қызметіне негізделетін негізгі
принциптері;
- прокуратура қызметінің негізгі бағыттары және
прокурорлық қадағалау саласы;
прокуратура
органдарында
жұмысты
ұйымдастыру;
- мәні, міндеттері, пәні және шектері қызметін
мемлекеттік органдардың, ұйымдар мен қоғамдық
бірлестіктердің қадағалауы;
- түсінік, міндеттері, мәні, шектері заңдардың
қолданылуына прокурорлық қадағалау, жеделіздестіру жүзеге асыратын органдар қызметі,
анықтауды және алдын ала тергеу. Прокурордың

Республике Казахстан;
- сориентировать их в проблемах укрепления
законности и правопорядка, связанных с
организацией
и
деятельностью
органов
прокуратур как в выявлении нарушений законов,
так и в их устранении;
содействовать
усвоению
вопросов
взаимодействия
прокуратуры
с
другими
правоохранительными
органами
в
противодействии
преступности
и
взаимоотношения с судами,
- участия прокуратуры в реализации иных
вспомогательных функций.
Краткое содержание Условно курс «Актуальные
(Современные) проблемы прокурорского надзора
в РК» можно разделить на две части: общую и
особенную. В Общей части излагается материал
об организационно-правовых основах построения
и деятельности прокуратуры, а также об
основных теоретико-методологических основах
прокурорского надзора.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:- сущность и задачи прокурорского
надзора в Республике Казахстан;
- правовые средства прокурорского надзора и их
классификацию;
- соотношение прокурорского надзора с
деятельностью
органов,
осуществляющих
межведомственный и ведомственный контроль;
- место курса в системе юридических дисциплин;
- создание и основные этапы развития органов
прокуратуры;
- место и роль прокуратуры в механизме
государственной деятельности;
- основные принципы, на которых базируется
деятельность прокуратуры;
основные
направления
деятельности
прокуратуры и отрасли прокурорского надзора;
- организацию работы в органах прокуратуры;
- сущность, задачи, предмет и пределы надзора за

modern concept of prosecutorial supervision
in the Republic of Kazakhstan;
To orient them in the problems of
strengthening the rule of law and the rule of
law related to the organization and activities
of prosecutors, both in detecting violations of
the law and in their elimination;
To facilitate the assimilation of the issues of
the prosecutor's office's interaction with other
law enforcement agencies in the fight against
crime and the relationship with the courts,
The involvement of the prosecutor's office in
other supporting functions.
The summary of the conditional course
"Actual (Modern) problems of prosecutorial
supervision in Kazakhstan" can be divided
into two parts: general and special. The
General Part provides material on the
organizational and legal framework of the
prosecutor's office, as well as on the basic
theoretic and methodological basis of
prosecutorial supervision.
Expected results of the study:
Knowledge:- the essence and tasks of
prosecutorial supervision in the Republic of
Kazakhstan;
Legal means of prosecutorial supervision and
their classification;
The ratio of prosecutorial oversight to that of
interagency and departmental control bodies;
The place of the course in the legal discipline
system;
The creation and main stages of the
development of the prosecutor's office;
The place and role of the Prosecutor's Office
in the mechanism of public activity;
The basic principles on which the prosecutor's
office is based;
The main areas of the prosecutor's office and
the prosecutor's office;
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өкілеттігі;
- прокурордың қылмыстық істерді сотта қарауы;
- прокурордың азаматтық істерді сотта қарауы;
- прокурорлың мәні мен міндеттері сот
шешімдерінің заңдылығын қадағалау . Қадағалау
кезінде прокурордың өкілеттігін;
- прокурорлық қадағалаудың мәні, маңызы,
міндеттері, пәні және шектері, заңдардың
қолданылуына
ұсталғандар
ұсталатын
орындарда, алдын ала қамау орындарында,
жазаларды орындау кезінде және өзге де
мәжбүрлеу
сипатындағы
шараларды
тағайындайтын сот;
- кәмелетке толмағандар туралы заңдардың
қолданылуының мәні, міндеттері және мәні
қадағалауы;
прокуратура органдарының өтініштермен,
шағымдармен және өзге де азаматтардың
өтініштерімен жұмыс істеудің мәні мен маңызы;
Іскерліктер;
- прокуратура органдарының қызметін реттейтін,
еркін бағдарлай алу қолданыстағы заңнамада;
- прокурорлық қадағалау сақталуына жүзеге
асырылатын, нормативтік-құқықтық актілерімен
реттейтін қоғамдық қатынастары пайдалану;
- нормативтік-құқықтық көздері, ғылыми және
әдістемелік әдебиеттермен мақсатында жасауға
негізделген қорытындыларды талдау.
Дағдыларды меңгеруге:
- заңдық тұрғыдан шешім, дұрыс негіздеуге,
ұсынылатын практикалық міндеттерді шешу;
- себептер мен оларға ықпал ететін прокурорлық
қадағалау
актілерінің
анықталған
заңның
бұзылуын жасау.
Дағдылары:
негізгі санаттары мен ұғымдары еркін
пайдалану
практикалық мәселелерді шешу үшін
прокурорлық қадағалаудың білім жүйесін
пайдалану;

деятельностью
государственных
органов,
организации и общественных объединений;
понятие,
задачи,
предмет,
пределы
прокурорского надзора за применением законов
органами,
осуществляющими
оперативнорозыскную
деятельность,
дознание
и
предварительное
следствие.
Полномочия
прокурора;
- участие прокурора в рассмотрении судами
уголовных дел;
- участие прокурора в рассмотрении судами
гражданских дел;
- сущность и задачи прокурорского надзора за
законностью судебных решений. Полномочия
прокурора при осуществлении надзора;
- сущность, значение, задачи, предмет и пределы
прокурорского надзора за применением законов в
местах содержания задержанных, в местах
предварительного заключения, при исполнении
наказаний и иных мер принудительного
характера, назначаемых судом;
- сущность задачи и предмет надзора за
применением законов о несовершеннолетних;
- сущность и значение работы органов
прокуратуры с заявлениями, жалобами и иными
обращениями граждан.
Умения:свободно
ориентироваться
в
действующем
законодательстве,
регламентирующем
деятельность
органов
прокуратуры;
- пользоваться нормативно-правовыми актами,
регулирующими общественные отношения, за
соблюдением
которых
осуществляется
прокурорский надзор;
- анализировать нормативно-правовые источники,
работать с научной и методической литературой с
целью делать обоснованные выводы.
Приобрести навыки:
- юридически правильно мотивировать решения,
предлагаемых практических задач;

Organizing work in the prosecutor's office;
The essence, objectives, subject matter and
limits of oversight of public bodies,
organizations and public associations;
- the concept, tasks, subject, limits of the
prosecutor's supervision of the application of
laws by the bodies carrying out operational
and investigative activities, inquiry and
preliminary investigation. The powers of the
prosecutor;
The involvement of the prosecutor in criminal
cases by the courts;
The prosecutor's involvement in civil court
cases;
The essence and tasks of the prosecutor's
office to oversee the legality of judicial
decisions. The powers of the prosecutor to
oversee;
The essence, meaning, objectives, subject and
scope of prosecutorial supervision of the
application of laws in detention facilities, in
pre-trial detention facilities, in the execution
of punishments and other coercive measures
imposed by the court;
The essence of the task and the subject of
supervision over the application of juvenile
laws;
The essence and importance of the work of the
prosecutor's office with statements, complaints
and other appeals of citizens.
Skills:- free to navigate the current legislation
regulating the activities of the prosecutor's
office;
To use the regulations governing public
relations, which are subject to the supervision
of the prosecutor's office;
To analyze regulatory sources, to work with
scientific and methodical literature in order to
draw reasonable conclusions.
Acquire skills:

22

10

KRMKKM 5303
PGKORK 5303

- прокурорлық қадағалауға
байланысты іс
жүргізу қызметін тергеумен және қылмыстық
істерді қарауда орындау;
- теориялық ережелерді тәжірибеде қолдану;
- бағдарлай заңнамасы, анықтау құқықтық реттеу
мәселелері және пайдалануға құқықтық көздері,
нақты құқық қолдану тәжірибесі:
- процессуалдық нысанда заңда көзделген
дағдыларды іс жүргізу шешімдерін қабылдау
және оларды тиісінше рәсімдеу;
- ережелер мен механизмі өндірістің жекелеген
тергеу
және
процессуалдық
іс-әрекеттер
процесінде жүргізілген прокурорлық қадағалауды
меңгеру (қоса алғанда сотқа дейінгі сатысында
қылмыстық процесс және сот өндірісі);
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.д., С. К. Журсимбаев

- составления актов прокурорского надзора на
выявленные нарушения закона, причины и
условия им способствующие.
Навыки:- свободно оперировать основными
категориями и понятиями;
- использовать систему знаний прокурорского
надзора для решения практических вопросов;
- выполнять процессуальную деятельность,
связанную с прокурорским надзором за
расследованием и рассмотрением уголовных дел;
- применять теоретические положения на
практике;
- ориентироваться в законодательстве, выявлять
проблемы
правового
регулирования
и
использовать правовые источники в конкретной
правоприменительной практике.
Руководитель программы: д.ю.н., С. К.
Журсимбаев

ҚР-ғы мемлекеттік-конфессионалдық
қатынастардың мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Дәрісті оқытудың мақсаты: магистранттардың
құқықтық
терең
теориялық
білімін
қалыптастырып
және
экономикалық
қылмыстардың алдын алып, қылмыстық құқық
бұзушылықтық өзге түрлеріне байланысты
болашақта педагогикалық ғылыми саласында
қажет ететін әдіс-тәсілдерді, тәжірбені алу.
Қысқаша мазмұны: 2014 жылғы ҚР ҚК алтыншы
тоғызыншы тарауларының баптарына
қылмыстық құқықтық және криминалогиялық
сараптама жасау:
Қылмыстық құқық бұзушылығындағы қарамақайшылық тудырған сұрақтарды қарау.
Күтілетін
нәтижелер:
магистранттардың
құқықтық ой-өрісін дамыту, өз ойларын бөлісу
барысында
теориялық
және
тәжирбелік

Проблемы государственно-конфессиональных
отношений в РК
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины: предоставление
магистрантам необходимого объема знаний о
современных проблемах права на свободу
совести.
Краткое
содержание:
Государственноконфессиональные отношения в современном
мире; понятие свободы совести, вероисповедания
и формы их выражения; нормативно-правовые
основы регулирования в сфере свободы совести;
правовые
принципы
государственноконфессиональных отношений; правовой статус,
понятие и виды религиозных объединений;
отраслевые проблемы реализации права на
свободу совести (административно-правовые,
гражданско-правовые,
финансово-правовые,
проблемы в трудовом праве); государственные

Legally correct to motivate solutions,
proposed practical tasks;
- drafting acts of prosecutorial supervision on
the identified violations of the law, the reasons
and conditions contributing to them.
Skills:- to operate freely in the main categories
and concepts;
Use the knowledge system of prosecutorial
oversight to address practical issues;
To carry out procedural activities related to
the
prosecutor's
supervision
of
the
investigation and consideration of criminal
cases;
Apply theoretical provisions in practice;
To navigate the law, identify regulatory
problems and use legal sources in specific
enforcement practices.
Program Manager: Doctor of Law S.K.
Jursimbayev
Issues of state confessional relations in the
RK
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline is to
provide the subjects with the necessary
knowledge about the current problems of the
right to freedom of conscience.
Summary: State-confessional relations in the
modern world; the notion of freedom of
conscience, religion and the form of
expression; regulatory frameworks for
regulation of freedom of conscience; The legal
principles of state-religious relations; Legal
status, concept and types of religious
associations; industry problems of the right to
freedom of conscience (administrative-legal,
civil-legal, financial-legal, problems in labor
law); government agencies for relations with
religious associations.
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құралдарды пайдалану, құқық салаларының өзге
де түрлеріне байланысты алған білімдерін толық
көлемде қолдану.
Білу керек: - өз ісінің маманы болу үшін
ұстанатын қағидалар құқықтық сананың дамуы,
құқықтық ой-өріс пен құқықтық мәдениет
-заңға сәйкес
Компетенциялр:
-жалпы компетенциялар:
кәсіби міндеттерін адал орындау, заңгерлердің
этика қағидаларын сақтау;
кең ауқымда ойлау алу, талдау жасау, ақпаратты
қабылдау, алға мақсат қою және оған жету
жолдарын таңдау;
ауызша және жазбаша сөйлемді логикалық
тұрғыдан дұрыс және түсінікті болу;
парақорлыққа жол бермеу, құқық пен заңға
сыймен қарау;
өзінді жетілдіруге ұмтылу, шеберлік пен
дәреженді көтеру;
-кәсіби компетенциялар:
құқықтық сананы, құқықтық ойлауды, құқықтық
мәдениетті пайдалану арқылы кәсіби мамандығын
атқару,
шешім қабылдау мен құқықтық іс-әрекеттің заңға
сәйкес қағидаларын қолдану;
кәсіби мамандықта нормативтік құқықтық
актілерді қолдану, материалдық және іс жүргізу
құқығы нормаларын қолдану;
құқық бойынша фактілер мен жайттарды дұрыс
саралау;
құқықтық құжаттарды даярлау әдісін білу;
тұлғаның ар-намыс қадірін құрметтеу, адам мен
азаматтың құқықтарының қорғау;
қылмысты ашу әдіс-тәсілдері, қылмыстың жолын
кесу,
қылмысты және өзге де құқық
бұзушылықтарды ашу және қарау;
парақорлық әрекетті анықтап, оған баға беріп
және жолын кесу;
құқықтық құжаттарды кәсіби түрде дүрыс және

органы
по
связям
с
религиозными
объединениями.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:- понятие и содержание права на свободу
совести;
- особенности отношение государства и
религиозных
объединений
в
различные
исторические периоды;
- нормативно-правовые основы в сфере
государственно-конфессиональных отношений;
- принципы государственно-конфессиональных
отношений;
типология
современных
моделей
государственно-конфессиональных отношений;
- типология и правовой статус религиозных
объединений;
- отраслевые правовые проблемы реализации
права на свободу совести;
система
и
проблемы
деятельности
государственных
органов
по
связям
с
религиозными объединениями.
Умения:- разрабатывать проекты нормативных
правовых и индивидуальных актов в сфере
реализации права на свободу совести;
- использоватьосновные принципы правильной
квалификации фактов и обстоятельств в сфере
реализации права на свободу совести;
- оценивать и анализировать решения и действия
государственных органов в сфере реализации
права на свободу совести;
- использоватьосновные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации
правовых норм в сфере реализации права на
свободу совести;
- использоватьосновные принципы и правила
проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов в сфере реализации
права на свободу совести;
- использоватьправила толкования различных
правовых актов в сфере реализации права на

Expected results of the study:
Knowledge:- the concept and content of the
right to freedom of conscience;
Features of the relationship between the state
and religious associations in various historical
periods;
Regulatory frameworks in the sphere of statereligious relations;
Principles of state-religious relations;
The typology of modern models of stateconfessional relations;
The typology and legal status of religious
associations;
Industry legal challenges to the right to
freedom of conscience;
The system and problems of the state
authorities in relation to religious associations.
Skills:- to develop draft legal and individual
acts in the sphere of the realization of the right
to freedom of conscience;
To use the basic principles of correct
qualification of facts and circumstances in the
sphere of the right to freedom of conscience;
To assess and analyze the decisions and
actions of public bodies in the exercise of the
right to freedom of conscience;
To use the basic principles of the application
of regulations, the implementation of legal
norms in the sphere of the realization of the
right to freedom of conscience;
Use the basic principles and rules of legal
review of draft regulations in the area of the
right to freedom of conscience;
Usethe interpretation of various legal acts in
the exercise of the right to freedom of
conscience.
Skills:- developing regulatory legal and
individual
acts
in
the
sphere
of
implementation of the right to freedom of
conscience;
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толық нәтиже беру;
әр-түрлі құқықтық актілерді талдау.
Бағдарлама жектекшісі: з.ғ.к., Калимбекова
А.Р.
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Қылмыстық

және

қылмыстық

іс-жүргізу

свободу совести.
Навыки:- разработки нормативных правовых и
индивидуальных актов в сфере реализации права
на свободу совести;
правильной
квалификации
фактов
и
обстоятельств в сфере реализации права на
свободу совести;
- подготовки юридических документов в сфере
реализации права на свободу совести;
- использованияосновных принципов принятия
решений сфере реализации права на свободу
совести.
Компетенции: - способность самостоятельно
выявлять и освещать проблемы в сфере
реализации права на свободу совести;
способность предлагать решения проблем в сфере
реализации права на свободу совести;
- способность участвовать в разработке
нормативно-правовых актов в сфере реализации
права на свободу совести;
- способность применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в сфере реализации права
на свободу совести;
способность
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства в сфере
реализации права на свободу совести;
- способность принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов в сфере реализации права на
свободу совести;
- способность толковать различные правовые
акты в сфере реализации права на свободу
совести;
- способность давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в сфере
реализации права на свободу совести.
Руководитель программы: д.ю.н., Подопригора
Р.А.
Актуальные
проблемы
уголовно-

The correct qualification of facts and
circumstances in the exercise of the right to
freedom of conscience;
Preparing legal documents in the area of the
right to freedom of conscience;
Use the basic principles of decision-making in
the area of the right to freedom of conscience.
Competence: - the ability to independently
identify and cover problems in the exercise of
the right to freedom of conscience; The ability
to offer solutions to problems in the exercise
of the right to freedom of conscience;
The ability to participate in the
development of regulations in the exercise of
the right to freedom of conscience;
The ability to apply regulations, to
implement the rules of material and
procedural law in the sphere of the realization
of the right to freedom of conscience;
The ability to legally correctly
qualify facts and circumstances in the exercise
of the right to freedom of conscience;
The ability to participate in the legal
examination of draft legislation in the area of
the right to freedom of conscience;
The ability to interpret various legal
acts in the exercise of the right to freedom of
conscience;
The ability to give qualified legal
opinions and advice on the exercise of the
right to freedom of conscience.
Program manager: Doctor of Law
Podoprigora R.A.

Relevant issue of criminal proceeding law
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5304 APUPP 5304

заңдамасында құқық қолдану тәжірибесінің
өзекті мәселелер
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер:жоқ
Постреквизиттер:жоқ
Пәннің мақсаты: қылмыстарды ашу және алдын
алуға бағытталған анықтау органдары қылмыстық
іс жүргізу қызметін реттейтін қылмыстық iс
жүргiзу заңына, алдын ала тергеу, қылмыстық
қудалау, сот талқылауы, білімін магистр
дәрежесін алу Қазақстан Республикасының
қылмыстық іс жүргізу заңнамасында, өзекті
мәселелерді егжей-тегжейлі зерттеу, қылмыстық
істерді тергеу және қылмыс жасағаны үшiн кiнәлi
адамдар жазадан. Пәннің бөлігі ретінде 2015
жылғы 1 қаңтардан қылмыстық-процессуалдық
және күшіне енген Қылмыстық іс жүргізу
кодексінің
қабылдануына
байланысты
қылмыстық iс бойынша iс өзекті мәселелерін
зерттеді
және
қылмыстық
процесс
субъектілерінің құқықтық жағдайы болып
табылады, бұл пәндер қойылатын талаптар,
мазмұны мен Алдын ала тергеу және сот
талқылауы қызметін нысандары.
Қысқаша
мазмұны:осы
пәнді
зерттеу
қылмыстық
сот
төрелігін
сипаты
мен
мақсаттарының дұрыс идеясын алуға болады,
қылмыстық процесс негізгі принциптері, қылмыс
және сот ісін жүргізудің институтын дайындау
және жасағаны туралы ақпаратты тексеру үшін
өндіруден бастап дәлелдемелер теориясы, сотқа
дейінгі іс жүргізу тәртібі, мәселелер сот әділдігіне
және әсіресе қылмыстық істердің жекелеген
санаттары өндіру үшін апелляциялық сот және
орындау, қадағалау тәртібімен өндіру және
жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша істерді
қайта бастау бұрын сынақ еңбектер.
Зерттеу Күтілетін нәтижелер: магистранттарға
қылмыстық іс жүргізу құқығының өзекті
мәселелері туралы білімді сомасын беруге

процессуального права
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты:нет
Постреквизиты:нет
Цель
изучения
дисциплины:
является
подробное
изучение
актуальных
проблем
уголовно-процессуального
законодательства
Республики Казахстан;получение магистрантами
знаний
об
уголовно-процессуальном
законодательстве,
регулирующем
уголовнопроцессуальную деятельность органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры, суда,
направленную на раскрытие и предупреждение
преступлений, разбирательство уголовных дел и
наказание виновных в совершении преступления
лиц. В рамках данной дисциплины изучаются
актуальные вопросы уголовно-процессуального
права и производства по уголовным делам,
связанные с принятием УПК РК, вступившего в
законную силу 1 января 2015 г., а именно
правовое положение субъектов уголовного
процесса, требования, предъявляемые к этим
субъектам, содержание и формы деятельности
органов досудебного расследования и суда.
Краткое
содержание:
изучения
данной
дисциплины
заключаются
в
получении
правильного представления о сущности и задачах
уголовного
судопроизводства,
основных
принципах
уголовного
процесса,
теории
доказательств,
порядка
досудебного
производства по делу, начиная с производства
проверки информации о готовящемся и
совершенном преступлении и возбуждения дела,
вопросах
предания
суду
и
судебного
разбирательства, разбирательства дела в судах
апелляционной
инстанции
и
исполнения
приговора, производства в порядке надзора и
возобновления дел по вновь открывшимся
обстоятельствам, особенности производства по
отдельным категориям уголовных дел.

The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline: is a
detailed study of the current problems of the
criminal procedure law of the Republic of
Kazakhstan; the master's knowledge of the
criminal procedure legislation governing the
criminal-procedural
activities
of
the
investigative
bodies,
the
preliminary
investigation, the prosecutor's office, the court
aimed at solving and preventing crimes, the
trial of criminal cases and the punishment of
those responsible for the crime. Within the
framework of this discipline, the topical issues
of criminal procedure and criminal
proceedings related to the adoption of the CPC
of kazakhstan, which came into force on
January 1, 2015, namely the legal situation of
the subjects of the criminal process, the
requirements imposed on these subjects, the
content and forms of activities of the pre-trial
investigation and court bodies are being
studied.
Summary: The study of this discipline consists
in obtaining a correct understanding of the
essence
and objectives
of
criminal
proceedings, the basic principles of the
criminal process, the theory of evidence, the
order of pre-trial proceedings in the case,
starting with the verification of the
information on the impending and committed
crime and the initiation of the case, the issues
of trial and trial, the proceedings before the
courts of appeal and execution of the sentence,
the proceedings of supervision and the
resumption of cases in the newly opened
circumstances specifics of proceedings in
certain categories of criminal cases.
The expected results of the study are to give
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болады.
Нәтижесінде,магистранттар білуі керке:
Білуі керек:-бәділет дамыған мағынасында,
құқықтық ойлауды және құқықтық мәдениетті
негізінде кәсіби қызметін жүзеге асырады;
- Заңға сәйкес қатаң құқықтық іс-шаралар туралы
шешім
қабылдау және
орындау негізгі
принциптерін пайдалану;
- Нормативтік құқықтық актілерді, кәсіби
қызметінде материалдық және процессуалдық
Заңын іске асыру қолданудың негізгі принциптері
пайдаланыңыз;
- Фактілер мен жағдайлардың дұрыс біліктілігін
негізгі принциптерін пайдалану;
- Заңды құжаттарды дайындау үшін негізгі
ережелері;
- Жеке, құрметтеу және адамның және азаматтың
құқықтары мен бостандықтарын қорғау арнамысы
мен
қадір-қасиетін
құрметтеу
принциптері мен нормаларын пайдалану;
- Анықтау, жолын кесу, ашу және қылмыстар мен
басқа да құқық бұзушылықтар тергеу әдістері мен
әдістерін пайдалану;
- Құқықтық актілерді түсіндіру түрлі ережелерін
пайдаланыңыз.
Білуі керек: - Әділ сот төрелігі дамыған
мағынасында, құқықтық ойлауды және құқықтық
мәдениетті негізінде кәсіби қызмет дағдылары;
- Егер сіз заңға қатаң сәйкес заңды іс-әрекеттерді
шешім
қабылдау және
орындау негізгі
принциптерін қолданып келетін дағдылары;
- Дағдылардың регламенттерін қолдану негізгі
принциптерін пайдалану, кәсіби қызметінде
материалдық және процессуалдық заң жүзеге
асыру;
- Фактілер мен жағдайлардың дұрыс біліктілігін
дағдылары;
- Құқықтық құжаттарды дағдылары оқыту;
- Жеке, құрметтеу және адамның және азаматтың
құқықтары мен бостандықтарын қорғау оның

Ожидаемые результаты изучения: заключаются
в том, чтобы дать магистрантам сумму знаний об
актуальных проблемах уголовно-процессуального
права.
В результате магистрант должен:
Знать:
основные
принципы
осуществления
профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры;
основные принципы принятия решения и
совершения юридических действий в точном
соответствии с законом;
- основные принципы применения нормативных
правовых актов, реализации норм материального
и процессуального права в профессиональной
деятельности;
- основные принципы правильной квалификации
фактов и обстоятельств;
- основные правила подготовки юридических
документов;
- принципы и нормы уважения чести и
достоинства личности, соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина;
- методы испособы выявления, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений;
- правила толкования различных правовых актов.
Уметь: - осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
использоватьосновные принципы принятия
решения и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
- использоватьосновные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
- использоватьосновные принципы правильной
квалификации фактов и обстоятельств;

the undergraduates the amount of knowledge
about the current problems of criminal
procedure law.
As a result, the undergraduate must:
To know:
The basic principles of professional activity
based on developed legal awareness, legal
thinking and legal culture;
The basic principles of decision-making and
legal action in accordance with the law;
The basic principles of the application of
regulations, implementation of the rules of
material and procedural law in professional
activities;
The basic principles of correct qualification of
facts and circumstances;
The basic rules for the preparation of legal
documents;
Principles and norms of respect for the honor
and dignity of the individual, respect and
protection of the rights and freedoms of the
individual and the citizen;
Methods and methods of detection,
suppression, disclosure and investigation of
crimes and other offences;
Rules for interpreting various legal acts.
To be able to: to carry out professional
activities on the basis of developed legal
awareness, legal thinking and legal culture;
Use the basic principles of decision-making
and legal action in accordance with the law;
Use the basic principles of the application of
regulations, implementation of the rules of
material and procedural law in professional
activities;
Use the basic principles of correct
qualification of facts and circumstances;
The basic rules for the preparation of legal
documents;
To use principles and norms of respect for the
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абыройы мен қадір құрметтеу қағидаттары мен
нормаларын;
- Қылмыстар мен басқа да құқық бұзушылықтар
әдістері мен тәсілдері анықтау, анықтау және
тергеу;
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., Айкумбеков Н.Р.
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EAKK 5304
UPSE 5304

Экономика
аясында
қылмыстық
құқықбұзушылықтар
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Дәрісті оқытудың мақсаты: магистранттардың
құқықтық
терең
теориялық
білімін
қалыптастырып
және
экономикалық

- основные правила подготовки юридических
документов;
- использоватьпринципы и нормы уважения чести
и достоинства личности, соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина;
- использоватьметоды испособы выявления,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений и иных правонарушений;
- использоватьправила толкования различных
правовых актов.
Владеть:
навыками
профессиональной
деятельности на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
- навыками использованияосновных принципов
принятия решения и совершения юридических
действий в точном соответствии с законом;
- навыками использованияосновных принципов
применения нормативных правовых актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
- навыками правильной квалификации фактов и
обстоятельств;
- навыками подготовки юридических документов;
- принципами и нормами уважения чести и
достоинства личности, соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина;
- методами испособами выявления, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений;
Руководитель программы: к.ю.н., Айкумбеков
Н.Р.
Уголовные
правонарушения
в
сфере
экономики
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины:формирование у
магистранта комплекса глубоких теоретических
знаний
по
правовой
квалификации
и

honor and dignity of the individual, respect
and protection of the rights and freedoms of
the individual and the citizen;
Use methods and methods of detection,
suppression, disclosure and investigation of
crimes and other offences;
Use the rules of interpretation of various legal
acts.
To own: - skills of professional activity on the
basis of developed legal awareness, legal
thinking and legal culture;
Skills to use the basic principles of decisionmaking and legal action in accordance with
the law;
Skills in the use of basic principles of the
application of regulations, implementation of
the rules of material and procedural law in
professional activities;
Skills of correct qualification of facts and
circumstances;
Skills in the preparation of legal documents;
Principles and norms of respect for the honour
and dignity of the individual, respect and
protection of the rights and freedoms of the
individual and the citizen;
Methods and methods of detection,
suppression, disclosure and investigation of
crimes and other offences;
Program manager: candidate of legal
Sciences Aikumbekov N.R.

Criminal offences in economy
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline: the
formation of a set of deep theoretical
knowledge of legal qualifications and
prevention of criminal offenses in the sphere
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қылмыстардың алдын алып, қылмыстық құқық
бұзушылықтық өзге түрлеріне байланысты
болашақта педагогикалық ғылыми саласында
қажет ететін әдіс-тәсілдерді, тәжірбені алу.
Қысқаша
мазмұны: 2014 жылғы ҚР ҚК
алтыншы
тоғызыншы тарауларының
баптарына
қылмыстық
құқықтық
және
криминалогиялық сараптама жасау: ұрлық,
қорқытып алу, өзгенің мүлкін жою және бүлдіру,
заңсыз ақпарат алу, заңсыз кәсіпкерлік,
экономикалық
контрабанда,
салықтық
қылмыстық құқық бүзушылықтар, коммерциялық
алаяқтық. Қылмыстық құқық бұзушылығындағы
қарама-қайшылық тудырған сұрақтарды қарау.
Күтілетін
нәтижелер:
магистранттардың
құқықтық ой-өрісін дамыту, өз ойларын бөлісу
барысында
теориялық
және
тәжирбелік
құралдарды пайдалану, құқық салаларының өзге
де түрлеріне байланысты алған білімдерін толық
көлемде қолдану.
Білу керек: - кәсібінің мамандығын атқаруға
байланысты құқықтық сана, құқықтық ой-өріс,
құқықтың мәдениет қағидаларын;
-шешім қабылдау және құқықтық іс-әрекеттің
заңға сәйкес қағидаларын;
- кәсіби мамандықтағы нормативтік құқықтық
актілерді қолдану, материалдық және іс жүргізу
құқығын жүзеге асыру қағидаларын;
- фактілер мен жайттарды дұрыс саралау
қағидалары;
-құқықтық
құжаттарды
дүрыс
даярлау
қағидаларын;
-тұлғаның ар-намыс қадірін құрметтеу, адам мен
азаматтың құқықтарының қорғау қағидаларын;
-қылмысты ашу әдіс-тәсілдері, қылмыстың жолын
кесу,
қылмысты және өзге де құқық
бұзушылықтарды ашу және қарау қағидаларын;
- әр-түрлі құқықтық актілерге талдау ережелерін.
Жүзеге асыру керек:
-құқықтық сананы, құқықтық ойлауды, құқықтық

предупреждению уголовных правонарушений в
сфере экономики, а также иных смежных
уголовных правонарушений и привитие на этой
основе прочных навыков и умений, необходимых
ему в дальнейшей практической, научной и
педагогической деятельности.
Краткое содержание: Уголовно-правовой и
криминологический анализ статей шестой –
девятой глав особенной части УК РК 2014 г.:
хищение, вымогательство, уничтожение и
повреждение чужого имущества, неправомерное
завладение
информацией,
незаконное
предпринимательство,
экономическая
контрабанда,
налоговые
уголовные
правонарушения, коммерческий подкуп и др.
Рассмотрение спорных вопросов квалификации
указанных уголовных правонарушений.
Ожидаемые результаты изучения: развитие
юридического
мышления
магистрантов,
применение изученного теоретического и
практического материала при формулировании и
объяснении своих идей, использование в полном
объеме накопленных знаний в соответствующих
областях в своей юридической деятельности.
Знания:- основных принципов осуществления
профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры;
- основных принципов принятия решения и
совершения юридических действий в точном
соответствии с законом;
- основных принципов применения нормативных
правовых актов, реализации норм материального
и процессуального права в профессиональной
деятельности;
- основных принципов правильной квалификации
фактов и обстоятельств;
- основных правил подготовки юридических
документов;
- принципов и норм уважения чести и

of economics, as well as other related criminal
offenses and instilling on this basis strong
skills and skills necessary for him in further
practical, scientific and pedagogical activities.
Summary: Criminal-legal and criminological
analysis of Articles 6 - the ninth chapter of a
special part of the Criminal Code of
Kazakhstan 2014: theft, extortion, destruction
and damage of other people's property, illegal
possession
of
information,
illegal
entrepreneurship, economic smuggling, tax
criminal offenses, commercial bribery, etc.
Consideration of the contentious issues of
qualification of these criminal offences.
The expected results of the study: the
development of the legal thinking of
undergraduates, the application of studied
theoretical and practical material in the
formulation and explanation of their ideas, the
use of the full extent of accumulated
knowledge in the relevant areas in their legal
activities.
Knowledge:- the basic principles of
professional activity on the basis of developed
legal awareness, legal thinking and legal
culture;
The basic principles of decision-making and
legal action in accordance with the law;
The basic principles of the application of
regulations, implementation of the rules of
material and procedural law in professional
activities;
The basic principles of correct qualification of
facts and circumstances;
The basic rules for the preparation of legal
documents;
Principles and norms of respect for the honor
and dignity of the individual, respect and
protection of the rights and freedoms of the
individual and the citizen;
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мәдениетті
пайдалану
арқылы
кәсібі
мамандығын;
-шешім қабылдау мен құқықтық іс-әрекеттің
заңға сәйкес негізгі қағидаларын қолдануын;
-нормативтік құқықтық актілерді қолдану,
материалдық
және
іс
жүргізу құқығын
нормаларын қолдану қағидаларын;
- фактілер мен жайттарды дұрыс саралау
қағидалары;
- құқықтық құжаттарды дүрыс даярлау
қағидаларын;
- тұлғаның ар-намыс қадірін құрметтеу, адам мен
азаматтың құқықтарының қорғау қағидаларын;
- қылмысты ашу әдіс-тәсілдері, қылмыстың
жолын кесу, қылмысты және өзге де құқық
бұзушылықтарды ашу және қарау қағидаларын;
- әр-түрлі құқықтық актілерге талдау ережелерін;
- құқықтық сана, құқықтық ойлау, құқықтық
мәдениет сәйкес кәсібі мамандығын;
- заңға сәйкес шешім қабылдау мен құқықтық ісәрекеттің негізгі қағидаларын ;
- нормативтік құқықтық актілерді қолдану,
материалдық және іс жүргізу құқығы нормаларын
негізгі қағидаларын;
- фактілер мен жайттарды құқықтық саралау ;
- құқықтық құжаттарды даярлау;
- әр-түрлі құқықтық актілерге талдауды.
Компетенциялр:
-жалпы компетенциялар:
кәсіби міндеттерін адал орындау, заңгерлердің
этика қағидаларын сақтау;
кең ауқымда ойлау алу, талдау жасау, ақпаратты
қабылдау, алға мақсат қою және оған жету
жолдарын таңдау;
ауызша және жазбаша сөйлемді логикалық
тұрғыдан дұрыс және түсінікті болу;
парақорлыққа жол бермеу, құқық пен заңға
сыймен қарау;
өзінді жетілдіруге ұмтылу, шеберлік пен
дәреженді көтеру;

достоинства личности, соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина;
- методов и способы выявления, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений;
- правил толкования различных правовых актов.
Умения:
- осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
- использовать основные принципы принятия
решения и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
- использовать основные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
- использовать основные принципы правильной
квалификации фактов и обстоятельств;
- основные правила подготовки юридических
документов;
- использовать принципы и нормы уважения
чести и достоинства личности, соблюдения и
защиты прав и свобод человека и гражданина;
- использовать методы и способы выявления,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений и иных правонарушений;
- использовать правила толкования различных
правовых актов.
- профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры;
- использования основных принципов принятия
решения и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом;
использования
основных
принципов
применения нормативных правовых актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;

Methods and methods for identifying,
suppressing, disclosing and investigating
crimes and other offences;
Rules of interpretation of various legal acts.
Skills:
To carry out professional activities on the
basis of developed legal awareness, legal
thinking and legal culture;
Use the basic principles of decision-making
and legal action in accordance with the law;
Use the basic principles of the application of
regulations, implementation of the rules of
material and procedural law in professional
activities;
Use the basic principles of correct
qualification of facts and circumstances;
The basic rules for the preparation of legal
documents;
To use the principles and norms of respect for
the honor and dignity of the individual,
respect and protection of the rights and
freedoms of the individual and the citizen;
Use methods and methods to identify,
suppress, disclose and investigate crimes and
other offences;
Use the rules of interpretation of various legal
acts.
Professional activities based on developed
legal awareness, legal thinking and legal
culture;
Use the basic principles of decision-making
and legal action in accordance with the law;
Use the basic principles of the application of
regulations, implementation of the rules of
material and procedural law in professional
activities;
The correct qualification of facts and
circumstances;
Preparing legal documents;
Interpretations of various legal acts.
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-кәсіби компетенциялар:
құқықтық сананы, құқықтық ойлауды, құқықтық
мәдениетті пайдалану арқылы кәсіби мамандығын
атқару,
шешім қабылдау мен құқықтық іс-әрекеттің заңға
сәйкес қағидаларын қолдану;
кәсіби мамандықта нормативтік құқықтық
актілерді қолдану, материалдық және іс жүргізу
құқығы нормаларын қолдану;
құқық бойынша фактілер мен жайттарды дұрыс
саралау;
құқықтық құжаттарды даярлау әдісін білу;
тұлғаның ар-намыс қадірін құрметтеу, адам мен
азаматтың құқықтарының қорғау;
қылмысты ашу әдіс-тәсілдері, қылмыстың жолын
кесу,
қылмысты және өзге де құқық
бұзушылықтарды ашу және қарау;
парақорлық әрекетті анықтап, оған баға беріп
және жолын кесу;
құқықтық құжаттарды кәсіби түрде дүрыс және
толық нәтиже беру;
әр-түрлі құқықтық актілерді талдау.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., Саматова Г.Б.

правильной
квалификации
фактов
и
обстоятельств;
- подготовки юридических документов;
- толкования различных правовых актов.
Компетенции:
-добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
иметь нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и
закону;
стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства.
осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
владеть навыками подготовки юридических
документов;
уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина;
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
уголовные и иные правонарушения;
выявлять,
давать
оценку коррупционного
поведения и содействовать его пресечению;
правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;

Competence:
-conscientiously perform professional duties,
observe the principles of ethics of the lawyer;
own a culture of thinking, the ability to
generalize, analyze, perceive information, set
a goal and choose how to achieve it;
is able to logically correct, reasoned and
clearly build oral and written speech;
to be intolerant of corrupt behaviour,
respectful of law and law;
strives for self-development, professional
development and skill development.
to carry out professional activities on the basis
of developed legal awareness, legal thinking
and legal culture;
Make decisions and take legal action in
accordance with the law;
Apply regulations, implement the rules of
material and procedural law in professional
activities;
legally correct facts and circumstances;
To have the skills to prepare legal documents;
respect the honor and dignity of the
individual, respect and protect the rights and
freedoms of the individual and the citizen;
Identify, suppress, disclose and investigate
criminal and other offences;
Identify, assess and facilitate corrupt conduct;
to properly and fully reflect the results of
professional activities in legal and other
documentation;
interpret various legal acts.
Program manager: candidate of legal
Sciences Samatova G.B.
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KRAKUZM 5305
SPODARK 5305

ҚР
адвокатура
қызметі
мен
ұйымдастырулының заманауи мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәннің мақсаты: заңнамалардың терең
өзгерістердегі
жағдаяттары
бойынша
азаматтық
қоғамдағы
адвокатураның
институт ретіндегі мәселелеріне ғылыми
көзқарасты қалыптастырып, ағымдағы ҚР
құқықтары және халықаралық құқықтық нормалар
негізінде білікті құқықтық көмек және тергеу сот
практикасын
қамтамасыз ету үшін насихаттау
жүйесін түсіну.
Қысқаша
мазмұны:
адвокатура
мен
адвокаттық қызметті стандарттау мәселелері;
адвокаттық қызметтің және адвокаттық құқықтық
мәртебесінің ұйымдастырушылық, құқықтық,
этикалық аспектілерінің заманауи мәселелері;
адвокаттың
кеңес
беру
қызметі
және
адвокатураның әлеуметтік қызметі; әкімшілік
құқық бұзушылықтар, азаматтық және қылмыстық ісжүргізуде адвокаттың қорғаушы ретінде қатысуы.
Оқудан күтілетін нәтижелер:
Білім:
- адвокатура мен адвокаттық қызметтің
құқықтық, ұйымдастырушылық аспектілерің
негізгі мәселелері мен түсініктері.
адвокаттың
мәртебесінің
қалыптасу
заңдылықтары
және
адвокаттың
кәсіби
жауапкершілігі;
адвокаттың
іс-жүргізуге
қатысуының
процессуалдық тәртібі мен олардың қалыптасу
мәселеллері;
адвокаттық
қызметтің
әртүрлілігі
жағдайындағы
адвокаттың
құқықтарының
қалыптасу кепілдіктері.

толковать различные правовые акты.
Руководитель программы: к.ю.н., Саматова
Г.Б.
Современные проблемы организации
и
деятельности адвокатуры в РК
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины: формирование
научного взгляда на проблемы адвокатуры как
института гражданского общества в условиях
глубокого
реформирования
законодательства,
системного
представления
об
адвокатской
деятельности по оказанию различных видов
квалифицированной юридической помощи на основе
действующего права РК и международного
законодательства и следственно- судебной практики.
Краткое содержание: проблемы стандартизации
адвокатуры
и
адвокатской
деятельности,
современные проблемы организационных, правовых,
этических аспектов адвокатской деятельности и
правового статуса адвоката; консультационная
деятельность адвоката и социальная функция
адвокатуры;
участие
адвоката
в
качестве
представителя и защитника
в гражданском,
уголовном судопроизводстве и по делам об
административных правонарушениях.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:
- основные понятия, организационные, правовые
аспекты адвокатуры и адвокатской деятельности
и проблемы;
-закономерности формирования статуса адвоката
и проблемы профессиональной ответственности
адвоката;
-процессуальный порядок участия адвоката в
судопроизводстве и проблемы их реализации;
- гарантии реализации прав адвокатом в
различных видах адвокатской деятельности;
Умения:

Modern issues of the RK advocateship
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline is to
develop a scientific view of the problems of
the legal profession as an institution of civil
society in the context of deep reform of the
law, a systematic representation of the legal
activity to provide various types of qualified
legal assistance on the basis of the current law
of the Republic of Kazakhstan and
international legislation and investigative and
judicial practice.
Summary: problems of standardization of
legal and legal activities, modern problems of
organizational, legal, ethical aspects of legal
activity and legal status of the lawyer;
Counseling and the social function of the bar;
the participation of a lawyer as a
representative and defence lawyer in civil,
criminal and administrative cases.
Expected results of the study:
Knowledge:
Basic concepts, organizational, legal aspects
of legal and advocacy and problems;
-regularities of forming the status of a lawyer
and problems of professional responsibility of
the lawyer;
Procedural procedure for the lawyer's
participation in the proceedings and the
problems of their implementation;
Guarantees of the rights of a lawyer in various
types of legal profession;
Skills:
Assess a specific situation in the investigation
and consideration of criminal cases,
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Дағдылар:
- қылмыстық істерді жүргізу барысында нақты
жағдайды бақылау;
-алдыға қойған мәселелерді шешу үшін
қарапайым сдантартты құқықтық әдіс-тәсілдерді
пайдалану.
- құқықтық құжаттарды сараптау, саралау және
құру;
-сенім білдіруші тұлғамен, мемлекеттік және тағы
басқа органдармен және шенеунікті тұлғалармен
бір топта жұмыс істей білу.
Дағдылар:
- құқықтық жағдайдағы нақты және заңды
талдау тактикасы мен әдістері, іс бойынша
ұйғарым шығару мен оның біртіндеп әртүрлі
дәрежелерде орындалуы.
- адвокаттық қызметтің қарапайым құжаттарын
дайындау;
-адвокаттық қызметті жүзеге асыру барысындағы
ынтымақтастық;
Құзыреттер:
- адвокат қызметінің әлеуметтік маңызын
түсіну,кәсіби құқық білімінің жоғарғы дәрежесін
меңгеру
-адвокаттың кәіби этика Кодексін сақтау, адвокат
қызметін адал орындау;
- ақпаратты қабылдау, сараптау және ойлау
мәдениеті мен қатар мақсат қоя білу, оған жету
жолдарын қарастыру.
- жазбаша және ауызша сөйледі дәлелді, қисынды
және дұрыс ойластыра білу.
- топта мәдени іс-қимыл мен қызметті жүзеге
асыру;
- сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу
- әлеуметтік және кәсіби мәселелерді шешу
барысында
гуманитарлық,
әлеуметтік,
экономикалық ғылымдардың негізгі әдістерін
пайдалану.
- әлеуметтік мәселелерді және жүйелерді сараптй
алу;

оценивать конкретную ситуацию при
расследовании и рассмотрении уголовных дел,
-применять стандартные правовые средства и
способы для решения поставленных доверителем
задач;
- анализировать, сравнивать и составлять
документы правового характера;
- работать в коллективе и с доверителем,
государственными
и другими органами,
должностными лицами.
Навыки:
- - тактикой и методикой анализа фактической и
правовой ситуации, выработки позиции по делу и
ее тактической реализации на различных этапах,
стадиях процесса;
-составления типичных документов адвокатской
деятельности;
-сотрудничества при осуществлении адвокатской
деятельности.
Компетенции:
- осознать социальную значимость профессии
адвоката,
обладать
достаточным
уровнем
профессионального правосознания
-соблюдать Кодекс профессиональной этики
адвоката, добросовестно исполнять обязанности
адвоката
-владеть культурой мышления, способность к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения
- способность логически верно, аргументировано
и ясно строить устную и письменную речь
-обладать культурой поведения и работе
в
коллективе
- иметь нетерпимое отношение к коррупционному
поведению
-способность использовать основные положения
и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач
- способность анализировать социально значимые

Apply standard legal remedies and ways to
meet the trust's objectives.
To analyze, compare and compile legal
documents;
- to work in a team and with a trustee, state
and other bodies, officials.
Skills:
- tactics and methodology of analysis of the
actual and legal situation, development of a
position on the case and its tactical
implementation at various stages, stages of the
process;
The compilation of typical legal documents;
Cooperation in the conduct of legal activities.
Competence:
To understand the social importance of the
profession of lawyer, to have a sufficient level
of professional legal awareness
-to comply with the Code of Professional
Ethics of the Lawyer, faithfully perform the
duties of a lawyer
-own a culture of thinking, the ability to
generalize, analyze, perceive information, set
a goal and choose how to achieve it
- ability to be logically correct, reasoned and
clear in oral and written speech
Have a culture of behavior and work in the
team
To be intolerant of corrupt behaviour
-the ability to use the basic provisions and
methods of social, humanities and economic
sciences in solving social and professional
problems
The ability to analyse socially relevant
problems and processes
To master basic methods, methods and means
of obtaining, storing and processing
information, computer skills as a means of
managing information;
To carry out activities on the basis of
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-ақпараттарды өзгертудің, сақтаудың, алудың
негізгі әдістерін білу, ақпарат көзі ретіндетей
компьютерде жұмыс істей білу.
.- қызметті жоғарғы дамыған құқықтық ойлау
және мәдени құқық негізінде жүзеге асыру.
- құқық субъектілерінің заңға сәкес іс-қимыл
жасауын қадағалау.
-нормативтікқұқықтықактілердіқолдану,
материалдықжәнепроцестікқұқықтыңнормаларыа
двокаттыққызметтеқолдануды іске асыру
- фактілер мен мән-жайларды заңды тұрғыдан
дұрыс саралау қабілеттілігі
- құқықтық құжаттарды дайындай білу біліктілігі
-қабілеті дұрыс және толық көрсетуі нәтижелері
адвокаттық
қызметте
және
өзге
де
құжаттамаларды дұрыс және толық
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., Мушатова А. К.

14

STOM 5305
APTSD 5305

Сот теориясының өзекті мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Дәрісті оқытудың мақсаты: қылмыстық іс
бойынша ғылыми, құқықтық және әдістемелік
дәлелдеу туралы білім алу.
Қысқаша
мазмұны: Бұл пән қылмыстық
дәлелдеуге байланысты қызметті қарастырады.

проблемы и процессы
-владеть основными методами, способами и
средствами получения, хранения и переработки
информации, навыками работы с компьютером
как средством управления информацией;
.- осуществлять
деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры;
- способность обеспечивать
соблюдение
законодательства субъектами права;
-применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
адвокатской
деятельности;
способность
юридически
грамотно
квалифицировать факты и обстоятельства;
- владеть навыками подготовки юридических
документов;
-способность правильно и полно отражать
результаты
адвокатской
деятельности
в
юридической и иной документации ;
-принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых
актов,
касающихся
профессиональной
деятельности адвоката;
-способность правильно толковать различные
правовые акты;
- способность
давать
консультации в
адвокатской деятельности.
Руководитель программы: к.ю.н., Мушатова
А. К.
Актуальные проблемы теории судебных
доказательств
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты:нет
Постреквизиты:нет
Цель изучения дисциплины: получение знаний
о
научных
и
правовых
и
методологическихосновах
доказывания
по
уголовным делам.

developed legal awareness, legal thinking and
legal culture;
The ability to enforce the law by the subjects
of law;
Apply regulations, implement the rules of
material and procedural law in the legal
activity;
The ability to legally competently qualify
facts and circumstances;
To have the skills to prepare legal documents;
The ability to properly and fully reflect the
results of legal and other legal documents;
Take part in the legal review of draft
regulations relating to the professional
activities of the lawyer;
The ability to interpret various legal acts
correctly;
The ability to give advice in legal practice.
Program manager: candidate of legal
Sciences Mushatova A.K.

Relevant issues of evidence theory
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline is to
gain knowledge about the scientific and legal
basis of evidence in criminal cases.
Summary: Discipline examines and examines
activities related to the process of proof.
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Дәлелдеу,
яғни дәлелдеме бойынша
іс,
қылмыстық іс жүргізуде үлкен орын алады:
дәлелдеудің қаншалықты толық және кәсіби
түрде алынғанына байланысты, үкімнің заңды
және негізді болуын, өзге де іс бойынша
қабылдаған шешімдерге әсерін тигізеді. Егерде де
дәлелдеу іс-әрекеті нәтижесіз болса, кім және
қандай
себептерге
байланысты
қылмыс
жасалғаны анықталмаса, онда іс жүргізу өз
мақсатына жетпеген блып табылады. Келтірілген
зиян өтеусіз, қылмыскер жазасыз қалады. Егер
дәлелдеу барсында қателікке жол берілсе, ол
үлкен қатерді тудырады - кінәсіз адамға айып
тағылуы
мүмкін.
Сондықтанда
дәлелдеу
қылмыстық іс әрекетте үлкен жауапкершілікті
қажет етеді.
Күтілетін нәтижелер: қылмыстық іс жүргізудегі
дәлелдеу теориясының әдістемелік негізімен
танысу;
Дәлелдеу теориясының негізін түсіну (жалпы
ақпарат құқықтық бастаулары, дәлелдеу белгілері
олардың бөлінуі, пәні)
Іс жүргізудің әр кезеңдеріндегі субъектілердің
делеулдеу мүмкіндіктері
Дәлелдеу
процессінің
әр
элементінің
ерекшеліктерін зерттеу (жинау, зерттеу, баға беру
және делелдемелерді қолдану)
Дәлелдеменің әр түріне және әр сатысына
байланысты тәжирбе жинақтау
Магистранттар пәннен
Білу
керек:
делелдеу
теориясы
категорияларының негізгілерін: делелдеу туралы
жаңа түсінік, (жалпы ақпарат құқықтық
бастаулары, дәлелдеу белгілері олардың бөлінуі,
пәні)
Жүзеге асыру керек:
-дәлелдемелердің негізін(белгілерін) түрлерін
бағалау: олардың заңдық күшін, сенімділігін,
және де дәлелдемелердің жиынтығын;
Қылмыстық істердің категорияларынасүйеніп,

Краткое
содержание:
Дисциплина
рассматривает и изучает деятельность, связанную
с процессом доказывания. Доказывание, т.е.
работа с доказательствами, занимает очень
важное место в уголовном процессе: от того,
насколько полно и квалифицированно проведено
доказывание,
зависит
законность
и
обоснованность приговора, правильность других
принятых
по
делу
решений.
Если
доказательственная деятельность завершилась
безрезультатно, если не установлено кем и при
каких обстоятельствах совершено преступление,
то
цели
судопроизводства
оказываются
недостигнутыми. Причиненный преступлением
ущерб не возмещен, преступник остался
безнаказанным. Если в процессе доказывания
допущена ошибка, то это может повлечь еще
более тяжкие последствия – осуждение
невиновного. Поэтому доказывание является
необходимым
и
очень
ответственным
компонентом
уголовно-процессуальной
деятельности. Нередко его называют сердцевиной
процесса.
Ожидаемые
результаты
изучения:
ознакомление с методологической основой
теории доказательств в уголовном процессе, с
учением об истине как цели доказывания; уяснение основополагающих понятий теории
доказательств (фактические данные и их
процессуальные источники, свойства (признаки)
доказательств и их классификация, предмет и
пределы доказывания);
- разграничение
компетенции субъектов доказывания при их
участии на различных стадиях уголовнопроцессуального доказывания;
- изучение
особенностей каждого
элемента процесса
доказывания (собирание, исследование, оценка и
использование доказательств);- приобретение
практических навыков работы с различными
видами
доказательств
и
особенностями

Evidence, i.e. working with evidence, takes a
very important place in the criminal process:
on how fully and competently the evidence is
carried out, depends on the legality and
validity of the sentence, the correctness of
other decisions taken in the case. If the
evidention has been unsuccessful, if the crime
has not been established by anyone and under
what circumstances, the objectives of the
proceedings are not achieved. The damage
caused by the crime has not been
compensated, the offender has gone
unpunished. If a mistake is made in the
process of proof, it may have even more
serious consequences - the conviction of an
innocent person. Therefore, proof is a
necessary and very responsible component of
criminal procedure. It is often called the core
of the process.
Expected results of the study: - familiarization
with the methodological basis of the theory of
evidence in the criminal process, with the
doctrine of truth as the purpose of proof; To
understand the fundamental concepts of
evidence theory (evidence and its procedural
sources, the properties (signs) of evidence and
their classification, subject and limits of
evidence); Delineating the competence of the
subjects of evidence with their participation at
various
stages
of
criminal-procedural
evidence; Exploring the characteristics of each
element of the evidence process (gathering,
researching, evaluating and using evidence);
acquiring practical skills to work with
different types of evidence and the
characteristics of evidence in certain
categories of criminal cases.
Magistrates, having studied the discipline
should:
know: - fundamental categories of evidence
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оларды тәжирбеде қолдану.
Пайдалану керек:
Нормативтік құқықтық актілерді
Құқықтық норма мен құқықтық қарым-қатынас
сараптамаларын
Құқық
қолдану
мен
соттық
практика
сараптамаларын
Компетенциялр:
кәсіби міндеттерін адал орындау, заңгерлердің
этика қағидаларын сақтау;
кең ауқымда ойлау алу, талдау жасау, ақпаратты
қабылдау, алға мақсат қою және оған жету
жолдарын таңдау;
ауызша және жазбаша сөйлемді логикалық
тұрғыдан дұрыс және түсінікті болу;
парақорлыққа жол бермеу, құқық пен заңға
сыймен қарау;
өзінді жетілдіруге ұмтылу, шеберлік пен
дәреженді көтеру;
құқықтық сананы, құқықтық ойлауды, құқықтық
мәдениетті пайдалану арқылы кәсіби мамандығын
атқару,
шешім қабылдау мен құқықтық іс-әрекеттің заңға
сәйкес қағидаларын қолдану;
кәсіби мамандықта нормативтік құқықтық
актілерді қолдану, материалдық және іс жүргізу
құқығы нормаларын қолдану;
құқық бойынша фактілер мен жайттарды дұрыс
саралау;
құқықтық құжаттарды даярлау әдісін білу;
тұлғаның ар-намыс қадірін құрметтеу, адам мен
азаматтың құқықтарының қорғау;
қылмысты ашу әдіс-тәсілдері, қылмыстың жолын
кесу,
қылмысты және өзге де құқық
бұзушылықтарды ашу және қарау;
парақорлық әрекетті анықтап, оған баға беріп
және жолын кесу;
құқықтық құжаттарды кәсіби түрде дүрыс және
толық нәтиже беру;
әр-түрлі құқықтық актілерді талдау.

доказывания
по
отдельным
категориям
уголовных дел.
Магистранты, изучив дисциплину должны:
знать: - основополагающие категории теории
доказательств:
современное
понятие
доказательства (фактические данные и их
процессуальные источники), свойства (признаки)
доказательств,
классификация доказательств,
предмет и пределы доказывания; - особенности
компетенции субъектов доказывания при их
участии на различных стадиях уголовнопроцессуального доказывания; специфику
каждого
элемента процесса
доказывания
(собирание,
исследование,
оценка
и
использование доказательств);
уметь: - оценивать свойства (признаки)
различных видов доказательств: их относимость,
допустимость, достоверность, юридическую силу
(значимость),
а
также
достаточность
совокупности доказательств;
применить
практические навыки работы с доказательствами
в процессе доказывания по отдельным категориям
уголовных дел.
овладеть:- навыками работы с нормативными
правовыми актами; - навыками анализа правовых
норм и правовых отношений; - навыками анализа
правоприменительной и судебной практики.
Компетенции:
добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
способен логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь;
имеет нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и
закону;
стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства.

theory: the modern concept of evidence
(evidence and its procedural sources),
properties (signs) of evidence, classification of
evidence, subject matter and limits of
evidence; The specifics of the competence of
the subjects of evidence with their
participation at various stages of criminalprocedural evidence; Specifics of each
element of the proof process (gathering,
research, evaluation and use of evidence);
be able: - to assess the properties (signs) of
different types of evidence: their relevance,
admissibility,
reliability,
legal
force
(significance), as well as the sufficiency of the
totality of evidence; Apply practical evidence
skills in the process of proving in certain
categories of criminal cases.
Learn:- the skills to work with regulations;
Skills in analysing legal norms and legal
relations; Law enforcement and judicial
practice analysis skills.
Competence:
to perform professional duties in good faith, to
observe the principles of ethics of a lawyer;
own a culture of thinking, the ability to
generalize, analyze, perceive information, set
a goal and choose how to achieve it;
is able to logically, correctly, reasoned lye and
clearly build oral and written speech;
has an intolerant attitude to corrupt conduct,
respects the law and the law;
strives for self-development, professional
development and skill development.
Professional Competence (PC):
able to carry out professional activities on the
basis of developed legal awareness, legal
thinking and legal culture;
Able to make decisions and take legal action
in accordance with the law;
able to apply regulations, implement the rules
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