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Код
дисципли
ны

Кредиты
ESTC

Семестр

Курс

Научно-педагогическое направление
Код и классификация направлений подготовки: 7М04240
Наименование образовательной программы: Публичное право
Срок обучения 2 года

Наименование дисциплины
Базовые дисциплины БД
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ShT 5201
Iya 5201
GTF 5202
IFN 5202
PsiUp 5203
Ped 5204

Шет тілі (кәсіптік)

Иностранный язык (профессиональный)

Foreign language(professional)

Ғылым тарихы мен философиясы

История и философия науки

History and philosophy of science

Басқару психологиясы
Жоғары мектеп педагогикасы

Психология управления
Педагогика высшей школы

Management psychology
Pedagogics of high school

РКKRMKKM 5205
PGKORK 5205

ҚР-ғы мемлекеттікконфессионалдық қатынастардың
мәселелері
Жеке
тұлғаның
құқықтық
социализациясы
ҚР әкімшілік жауапкершіліктің
өзекті мәселелері

Проблемы государственно-конфессиональных
отношений в РК

Problems of state-confessional relations in
the Republic of Kazakhstan

Правовая социализация личности

Legal socialization of personality

Актуальные проблемы административной
ответственности в РК
Современные
проблемы
становления
парламентаризма в РК

Actual problems of administrative
responsibility in the Republic of Kazakhstan
Modern problems of the formation of
parliamentarism in the Republic of
Kazakhstan
Actual problems of criminal law

ZhTS 5205
PSL 5205
KRAZhOM 5206
APAORK 5206
KRZhBOM 5206
SPSPRK 5206
KKOM 5207
APUP 5207
KRMKM 5207
PPMRK 5207
KS 6201
FP 6201
KZhTKM 5301
SPOTP 5301
PKOM 5302

ҚР-да жергілікті басқарудың өзекті
мәселелері
Қылмыстық құқықтың өзекті
мәселелері
ҚР миграциялық құқықтық
мәселелері
Қаржы саясаты

Актуальные проблемы уголовного права
Правовые проблемы миграции в РК
Финансовая политика

Профилирующие дисциплины ПД
Құқықтың жалпы теориясының Современные проблемы общей теории права
қазіргі мәселелері
Прокурорлық қадағалаудың өзекті
Актуальные проблемы прокурорского надзора

Legal problems of migration in the Republic
of Kazakhstan
Financial policy

Contemporary Issues of the General Theory
of Law
Actual problems of prosecutorial supervision
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APPN 5302
PPM 5302
PBK 5302
KKIZhZKKTOM
5303
APUPP 5303
EKKKTOM 5303
PRPSONS 5303
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KRAKUZM 5304
SPODARK 5304
STOM 5304
APTSD 5304
KhKKOM 5305
APMUP 5305
EAKK 5305
UPSE 5305
AKOM 6301
APAP 6301
KhKP 6301
MUP 6301
TKKKOM 6302
APBTP 6302
SD 6302
NS 6302
KTOM 6303
APKT 6303
KKKM 6303
PVUP 6303
KOM 6304
APK 6304
ODKKKS 6304
KUPPZhZ 6304
KKMAASh 6305
PPUP 6305

мәселелері
Парақорлықпен күресудің
мәселелері
Қылмыстық және қылмыстық ісжүргізу заңдамасында құқық
қолдану тәжірибесінің өзекті
мәселелері
Есіртке құралдырына қатысты
қылмыстарды тергеуді өзекті
мәселелері
ҚР адвокатура қызметі мен
ұйымдастырулының заманауи
мәселелері
Сот теориясының өзекті мәселелері
Халқыралық қылмыстық құқұқың
өзекті мәселелері
Экономика аясында қылмыстық
құқықбұзушылықтар
Әкімшілік құқықтың өзекті
мәселелері
Халқыралық қылмыстық процесс

Проблемы борьбы с коррупцией

Problems of the fight against corruption

Актуальные проблемы уголовнопроцессуального права

Actual problems of criminal procedure law

Проблемы расследования преступлений
связанных с оборотом наркотических средств

Problems of investigation of crimes related
to drug trafficking

Современные проблемы организации и
деятельности адвокатуры в РК

Modern problems of the organization and
activities of the legal profession in the
Republic of Kazakhstan
Actual problems of the theory of judicial
evidence
Actual problems of international criminal
law
Economic Criminal Offenses

Актуальные проблемы теории судебных
доказательств
Актуальные проблемы международного
уголовного права
Уголовные правонарушения в сфере
экономики
Актуальные проблемы административного
права
Международный уголовный процесс

Actual problems of administrative law
International criminal trial

Трансұлттық қылмысқа қарсы
күрестің өзекті мәселелері
преступностью
Салықтық даулар

Актуальные проблемы борьбы с
транснациональной преступностью

Actual problems of the fight against
transnational crime

Налоговые споры

Tax disputes

Криминалистік тактиканың өзекті
мәселелері
Қылмыстық құқықтағы кінәнің
мәселелері
Криминалогияның өзекті мәселелері

Актуальные проблемы кримиалистической
тактики
Проблемы вины в уголовном праве

Actual problems of criminalistic tactics

Актуальные проблемы криминологии

Actual problems of criminology

Өмір және денсаулық қарсы
қылмыстық құқықбұзушылықтарды
саралау
Қылмыстық құқықбұзушылық
мәселесін алдын алу шаралары

Квалификация уголовных правонарушений
против жизни и здоровья

Qualification of criminal offenses against
life and health

Проблемы профилактики уголовных
правонарушений

Problems of the Prevention of Criminal
Offenses

Problems of guilt in criminal law
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KRSZhZhZM 6306
SPSSS 6306
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№
1

Код дисциплины
ShT 5201
Iya 5201

Конституциялық юстиция
Замануй ювеналды юстиция
мәселелері
ҚР сот жүесін жетілдірудің замануй
мәселелері

Пән атауы
Шет тілі (кәсіптік)
Кредит саны: ECTS 4
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
әлеуметтік-коммуникативтік 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

Конституционная юстиция

Constitutional justice

Современные проблемы ювенальной юстиции

Current issues of juvenile justice

Современные проблемы совершенствования
судебной системы РК

Modern problems of improving the judicial
system of the Republic of Kazakhstan

Наименование дисциплины
Иностранный язык (профессиональный)
Объем в кредитах: ECTS 4
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
социальнокоммуникативных 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;
- воспитание толерантности и уважения к
духовным ценностям разных стран и народов

Name of the discipline
Foreign language(professional)
The volume in credits: 4 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 self-education. 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 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
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GTF 5202
IFN 5202

құндылықтарын
құрметтеуге
және
төзімділікке тәрбиелеу
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.
Ғылым тарихы мен философиясы
Кредит саны: ECTS 4
Пререквизиттер: жоқ.
Постреквизиттер: жоқ.
"Ғылым тарихы және философиясы"
пәнінің мақсаты::
сыни ойлау стилін қалыптастыру
ғылым дамуының вариативті сипатын
түсіну (ғылыми)
қазіргі
ғылымның
әдіснамалық
арсеналын толық көлемде меңгеру
кәсіби қызметпен байланысты негізгі
философиялық мәселелерге шолу
білім алушылардың
"Ғылым тарихы және философиясы" пәні
пәнаралық білім кешенінен тұратын
интегралды пән болып табылады: ғылым
теориясы, ғылым тарихы, эпистемология,
жалпы философия, ғылым әдіснамасы,
ғылымтану,
ғылым
этикасы
және
әлеуметтануы.
"Ғылым тарихы және философиясы"
пәнін меңгеру нәтижесінде келесі
құзыреттіліктер қалыптасады.:
кешенді зерттеулерді, соның ішінде

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.

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.

История и философия науки
Объем в кредитах: ECTS 4
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Целями освоения дисциплины «История и
философия науки» являются:
выработка критического стиля мышления
понимание вариативного характера развития науки
(научной проблемы)
овладение в полном объёме методологическим
арсеналом современной науки
обзор основных философских проблем, связанных
с
профессиональной
деятельностью
обучающихся.
Дисциплина «История и философия науки»
является интегральной дисциплиной, включающей
в себя междисциплинарный комплекс знаний:
теория науки, история науки, эпистемология,
общая
философия,
методология
науки,
науковедение, этика и социология науки.
В результате освоения дисциплины «История и
философия науки» формируются следующие
компетенции:
способность проектировать и осуществлять
комплексные
исследования,
в
том
числе

History and philosophy of science
The volume in credits: 4 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The goals of the "History and Philosophy of
Science" discipline are:
developing a critical style of thinking
understanding the variative nature of science
(scientific problem)
mastering the full methodological arsenal of
modern science
overview of the main philosophical problems
related to professional activities
Students.
Discipline "History and philosophy of science" is
an integral discipline, which includes an
interdisciplinary set of knowledge: science theory,
history of science, epistemology, general
philosophy, methodology of science, science,
ethics and sociology of science.
As a result of the mastery of the discipline
"History and philosophy of science" the following
competences are formed:
the ability to design and carry out comprehensive
research, including interdisciplinary, based on a
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PsiUp 5203

пәнаралық,
Ғылым
тарихы
мен
философиясы
саласындағы
білімді
пайдалана отырып, біртұтас жүйелі
ғылыми дүниетаным негізінде жобалау
және жүзеге асыру қабілеті, атап
айтқанда:
тарих және ғылым теориясы саласындағы
терең білімді көрсету қабілеті
Тарих, Философия, Әлеуметтану және
этика мәселелері бойынша пікірталас
жүргізе білу
гуманитарлық білімді өзінің кәсіби
ғылымизерттеу қызметі.
Бағдарлама жетекшісі: Любаев А.В.
Басқару психологиясы
Кредит саны: ECTS 4
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.

междисциплинарные, на основе целостного
системного
научного
мировоззрения
с
использованием знаний в области истории и
философии науки, а именно:
способность демонстрировать углубленные знания
в области истории и теории науки
умение вести дискуссию по любым вопросам
истории, философии, социологии и этики
науки, способность использовать гуманитарные
знания в своей профессиональной научноисследовательской деятельности.
Руководитель программы: Любаев А.В.

holistic systemic scientific worldview using
knowledge of the history and philosophy of
science, namely:
ability to demonstrate in-depth knowledge of
history and science theory
the ability to have a discussion on any issues of
history, philosophy, sociology and ethics
ability to use humanities in their professional
scientific and scientific research.
Program manager: Lubayev A.V.

Психология управления
Объем в кредитах: ECTS 4
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

Management psychology
The volume in credits: 4 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
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- басқару жүйелері қызметінің тиімділігін
қамтамасыз
ететін
психологиялық
механизмдерді ашу.
қазіргі
заманғы
психологиялық
технологиялар
мен
басқарушылық
міндеттерді шешудің тәсілдерін сипаттау.
Бағдарлама
жетекшісі: Ташимова
Ф.С.
Жоғары мектеп педагогикасы
Кредит саны: ECTS 4
Пререквизиттер: жоқ.
Постреквизиттер: жоқ.
"Жоғары мектеп педагогикасы" пәнін
меңгерудің мақсаты – магистранттарға
педагогикалық теория мен педагогикалық
шеберліктің теориялық негіздері, жоғары
мектепте оқыту үшін оқу-тәрбие үрдісін
басқару
туралы
білім
беру,
педагогиканың негізгі категориялары,
адам және педагогтың практикалық
қызметінде
жоғары
мектеп
педагогикасының орны, рөлі мен маңызы
туралы түсінік беру, жоғары мектептің
педагогикалық
міндеттерін
шешуде
қазіргі заманғы педагогиканың базалық
принциптері мен әдістемелік тәсілдер
туралы түсінік беру болып табылады.
Міндеттері:
- жоғары білім берудің тарихы мен қазіргі
жағдайы, оның даму тенденциялары
туралы түсінік беру − ;
- ЖОО-да білім беру-тәрбие үдерісінің
логикасы туралы түсінік беру;
- студент жастарды тәрбиелеу мен білім
берудің ғылыми негіздерін, мақсаттарын,
мазмұнын анықтау;;
-ЖОО − да оқыту және тәрбиелеу
мәселелерін шешуге философиялық,
әлеуметтік-экономикалық,
психологиялық және басқа да білімдердің

технологии и подходы к решению управленческих
задач.
Руководитель программы: Ташимова Ф.С.

approaches to solving management problems.
Program manager: Tashimova F.S.

Педагогика высшей школы
Объем в кредитах: ECTS 4
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Целями освоения дисциплины «Педагогика высшей
школы» являются – предоставить магистрантам
знания о теоретических основах педагогической
теории и педагогического мастерства, управлении
учебно-воспитательным
процессом
для
преподавания в высшей школе, дать представление
об основных категориях педагогики, о месте, роли
и значении педагогики высшей школы в системе
наук о человеке и в практической деятельности
педагога, сформировать понимание о базовых
принципах
современной
педагогики
и
методических подходах к решению педагогических
задач высшей школы.
Задачи:
− дать представление об истории и современном
состоянии
высшего
образования,
ведущих
тенденциях его развития;
- дать представление о логике образовательновоспитательного процесса в вузе;
- определить научные основы, цели, содержание
образования и воспитания студенческой молодежи;
- способствовать формированию методологической
культуры педагогов;
− сформировать установку на постоянный поиск
приложений
философских,
социальноэкономических, психологических и других знаний
к решению проблем обучения и воспитания в вузе;
− способствовать глубокому освоению норм

Pedagogics of high school
The volume in credits: 4 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The goals of mastering the discipline "Higher
School Pedagogy" are - to provide graduate
students with knowledge about the theoretical
basis of pedagogical theory and pedagogical
skills, management of the educational process for
teaching in high school, to give an idea of the
main categories of pedagogy, about the place, role
and importance of higher school pedagogy in the
system of human sciences and in the practical
activities of the teacher, to form an understanding
of the basic principles of modern pedagogy and
methodical approaches to the basic principles of
the higher education.
Tasks:
To give an idea of the history and the current state
of higher education, the leading trends in its
development;
- to give an idea of the logic of the educational
process at the university;
Identify the scientific foundations, objectives,
content of education and education for student
youth; To promote the methodological culture of
teachers;
To form an installation on the constant search of
applications of philosophical, socio-economic,
psychological and other knowledge to solve the
problems of education and education at the
university; To promote a deep understanding of
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қосымшаларын
тұрақты
іздестіруге
орнатуды қалыптастыру; - педагогтың
кәсіби
этика
нормаларын
терең
меңгеруге, оның студенттер алдындағы
жауапкершілігін
түсінуге,
олармен
серіктестік,
ынтымақтастық
және
бірлескен
шығармашылық
қарымқатынасты орнатуға ұмтылуға ықпал ету;
- жоғары мектеп оқытушысының кәсіби
еңбегінің
ерекшеліктері
туралы
түсініктерін тереңдету;;
- ЖОО-да білім беру-тәрбие үдерісін
жетілдіруге
бағытталған
ұсыныстар
әзірлеу.
Бағдарлама
жетекшісі: Ташимова
Ф.С.
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
қарама-қайшылық тудырған сұрақтарды
қарау.
Күтілетін нәтижелер: магистранттардың
құқықтық ой-өрісін дамыту, өз ойларын
бөлісу барысында теориялық және
тәжирбелік құралдарды пайдалану, құқық

профессиональной этики педагога, пониманию его
ответственности перед студентами, стремлению к
установлению с ними отношений партнерства,
сотрудничества и сотворчества;
− углубить представления об особенностях
профессионального труда преподавателя высшей
школы;
- разработать рекомендации, направленные на
совершенствование
образовательновоспитательного процесса в вузе.
Руководитель программы: Ташимова Ф.С.

the teacher's professional ethics, understanding of
his responsibility to students, and seeking to
establish partnerships, cooperation and cocreation with them;
To deepen ideas about the peculiarities of
professional work of a high school teacher;
To develop recommendations aimed at
improving the educational process at the
university.
Program manager: Tashimova F.S.

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, гражданскоправовые, финансово-правовые, проблемы в
трудовом праве); государственные органы по
связям с религиозными объединениями.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:- понятие и содержание права на свободу
совести;

Problems of state-confessional relations in the
Republic of Kazakhstan
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of studying the discipline: to
provide graduate students with the necessary
amount of knowledge about modern issues of the
right to freedom of conscience.
Summary: State-confessional relations in the
modern world; the concept of freedom of
conscience, religion and the form of their
expression; regulatory framework for freedom of
conscience; legal principles of state-confessional
relations; legal status, concept and types of
religious associations; sectoral problems of the
realization of the right to freedom of conscience
(administrative, civil, financial, legal, problems in
labor law); government bodies for relations with
religious associations.
Expected Study Results:
Knowledge: - The concept and content of the
right to freedom of conscience;
- Features of the attitude of the state and religious
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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 ісәрекеттің 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;

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 государственноконфессиональных 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
свободу совести.
Навыки:- разработки нормативных правовых и
индивидуальных актов в сфере реализации права на
свободу совести;
- правильной квалификации фактов и обстоятельств

associations in various historical periods;
- regulatory framework in the field of stateconfessional relations;
- principles of state-confessional relations;
- typology of modern models of state-confessional
relations;
- typology and legal status of religious
associations;
- sectoral legal problems of the realization of the
right to freedom of conscience;
- The system and problems of the activities of
state bodies in relations with religious
associations.
Be able to: - to develop draft normative legal and
individual acts in the field of realization of the
right to freedom of conscience;
- use the basic principles of the correct
qualification of facts and circumstances in the
implementation of the right to freedom of
conscience;
- evaluate and analyze decisions and actions of
state bodies in the field of realization of the right
to freedom of conscience;
- use the basic principles of the application of
regulatory legal acts, the implementation of legal
norms in the implementation of the right to
freedom of conscience;
- use the basic principles and rules of the legal
examination of draft normative legal acts in the
field of realization of the right to freedom of
conscience;
- use the rules of interpretation of various legal
acts in the field of realization of the right to
freedom of conscience.
Skills: - development of normative legal and
individual acts in the field of realization of the
right to freedom of conscience;
- the correct qualification of facts and
circumstances in the sphere of realization of the
right to freedom of conscience;
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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
жектекшісі:
з.ғ.к.,
Калимбекова А.Р.
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Жеке
тұлғаның
құқықтық
социализациясы
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пән
оқыту
мақсаты:
тұлғаның
құқықтық
шынайылыққа
араласу

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.
Правовая социализация личности
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины: понимание процесса
включения личности в правовую реальность.
Краткое содержание. Правовая социализация

- preparation of legal documents in the field of
realization of the right to freedom of conscience;
- the use of the basic principles of decisionmaking in the field of realization of the right to
freedom of conscience.
Competencies: - the ability to independently
identify and highlight problems in the
implementation of the right to freedom of
conscience; - the ability to propose solutions to
problems in the implementation of the right to
freedom of conscience;
- the ability to participate in the development of
regulatory legal acts in the field of the
implementation of the right to freedom of
conscience;
- the ability to apply regulatory legal acts, to
implement the norms of substantive and
procedural law in the implementation of the right
to freedom of conscience;
- the ability to legally correctly qualify facts
and circumstances in the implementation of the
right to freedom of conscience;
- the ability to participate in the legal examination
of draft normative legal acts in the field of
realization of the right to freedom of conscience;
- the ability to interpret various legal acts in the
field of realization of the right to freedom of
conscience;
- the ability to provide qualified legal opinions
and advice in the implementation of the right to
freedom of conscience.
Program
Manager:
Doctor
of
Law,
Podoprigora R.A.
Legal socialization of personality
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline:
understanding the process of incorporating the
individual into legal reality.
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процессін түсіну.
Қысқаша мазмұны: Жеке тұлғаның
құқықтық
әлеуметтенуі,
құқықтық
әлеуметтенудің
агенттері
мен
институттары, құқықтық әлеуметтенуді
анықтайтын
факторлар,
құқықтық
әлеуметтенудің бағытталған нысандары.
Заңдылық пен құқықтық тәртіптің
нығайтылуы. Құқықтық ақпараттандыру.
Құқықтық білім. Гендерлік білім.
Құқықтық тәрбие. Құқықтық мінезқұлық.
Күтілетін оқу нәтижелері:
Білім:
Жеке
тұлғаның
құқықтық
әлеуметтенуінің барлық факторларын,
элементтерін және барысын білу.
Іскерлік:
- ауызша және жазбаша сөзді логикалық
тұрғыдан дұрыс, дәлелді және нақты
жасай білу;
-рефераттар мен баяндамаларды сауатты
және нақты жаза білу;
-семинар
сабақтарында
ұжымдық
нысандағы талқылауларға қатысу;
-басқаларға құрметпен қарай отырып, өз
позициясын қисынды жеткізе білу;
-ақпаратты сыниқабылдау және падалану.
Кәсіби
құзыреттілік
қалыптасқан
құқықтық және заңи ойлау мен дағдылар.
Өз кәсіби міндеттерін адал орындау,
заңгер этика қағидаларын сақтау;
Ойлау мәдениетін үйрену, ақпаратты
жалпылау, талдау, алу мүмкіндіктерін
үйрену, мақсаттарды қою және оған жету
жолдарын таңдау қабілетіне ие болу;
Ауызжа
және
жазбаша
сөйлеуді
логикалық тұрғыдан дұрыс, дәлелді және
айқын жүзеге асыру;
Жемқорлық жүріс-тұрысқа жол бермеу,

личности,
агенты
и
институты
правовой
социализации, факторы, определяющие правовую
социализацию, направленные формы правовой
социализации.
Укрепление
законности
и
правопорядка.
Правовое
информирование.
Правовое образование. Гендерное образование.
Правовое воспитание. Правомерное поведение.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания: Знание всех факторов, элементов и
процесса правовой социализации личности.
Умения:
- способность логически верно, аргументированно
и ясно строить устную и письменную речь;
-грамотно и конкретно составлять рефераты и
доклады;
-участвовать в коллективных формах деятельности
на семинарах;
-логично излагать свою позицию, проявляя
уважение к другим ораторам.
-критически
воспринимать
и
использовать
информацию.
д)профессиональные
компетенции которые
представляют собой сформированное правовое или
юридическое мышление и навыки.
Навыки работы с информацией, умение
оформлять письменные работы,
умение
публичного выступления, коммуникативные
навыки.
Навыки работы с информацией
Юрист
знает способы принятия нормативных
правовых актов, их систему, иерархию, способы
публикации
и
хранения.
Он
правильно
ориентируется
в
системе
права,
находит
нормативные акты, необходимые для разрешения
конкретной юридической ситуации, определять
условия их применения, может толковать
нормативно правовые акты с учетом всех форм
официального и неофициального толкования,
критически оценивает информацию в СМИ.
Он имеет навыки работы с компьютером как

Summary. Legal socialization of an individual,
agents and institutions of legal socialization,
factors determining legal socialization, directed
forms of legal socialization. Strengthening the
rule of law. Legal information. Legal education.
Gender education. Legal education. Lawful
behavior.
Expected Study Results:
Knowledge: Knowledge of all factors, elements
and the process of legal socialization of an
individual.
Be able to:
- the ability to logically correctly, reasonably and
clearly build oral and written speech;
- competently and specifically draw up abstracts
and reports;
-to participate in collective forms of activity at
seminars;
- Logically state your position, showing respect
for other speakers.
-critically accept and use information.
e) professional competencies which are formed
legal or legal thinking and skills.
Skills of working with information, the ability
to formalize written work, the ability of public
speaking, communication skills.
Information Skills
The lawyer knows how to adopt regulatory legal
acts, their system, hierarchy, methods of
publication and storage. He correctly navigates
the system of law, finds the normative acts
necessary to resolve a specific legal situation,
determines the conditions for their application,
can interpret normative legal acts taking into
account all forms of official and unofficial
interpretation, critically evaluates information in
the media.
He has computer skills as a means of managing
information; able to work with information in
global computer networks; owns the necessary
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заң мен құқықты қадірлеу;
Өзінен өзі білімділігін жоғарылатуға
ынтасы, өз біліктілігін және шеберлілігін
көтеру.
Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау
және құқықтық мәдениет
негізінде
кәсіби қызметін жүзеге асыру;
Заң негізінде шешімдерін қабылдау және
заңи әрекеттерді жүзеге асыру;
Кәсіби қызметте нормативтік құқықтық
актілерді жүзеге асыру, материалды және
процессулды құқық нормаларын жүзеге
асыру;
Заңи тұрғыдан фактілер мен жағдайларды
дұрыс саралау;
Заңи құжаттарды әзірлеу дағдыларын
иелену;
Адамның ар-ождан және қадір-қасиетін
қадірлеу, адам және азамат құқықтар мен
бостандықтарын сақтау және қорғау;
Қылмыстарды,
өзге
құқықбұзушылықтарын аңықтау және
жолын кесу;
Жемқорлық жүріс-тұрысын аңықтау, оған
баға беру және оған жол бермеуге
жәрдемдесу;
Заңи және өзге құжатнамада кәсіби
қызметтің нәтижелерін дұрыс және толық
көрсету;
Әртүрлі құқықтық актілерге түсінік беру.
Бағдарлама
жетекшісі: з.ғ.к.,
Мухтарова А.К.

средством управления информацией; способен
работать
с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях, владеет необходимыми
навыками
профессионального
общения
на
иностранном языке. - способностью применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
2) Оформление эссе и рефератов. Юрист умеет
логично и красиво оформлять рефераты, эссе.
3) коммуникативные навыки
Юрист профессионал должен строить свои
взаимодействия,
обеспечивая
сотрудничество
сторон и учитывая возможное проявление с другой
стороны конфликтности и иных помех. Терпение,
умение
преодолевать
трудности,
противодействовать негативному воздействию,
прощать помехи, создавать благожелательную
атмосферу являются обязательными для юриста.
4) Навыки публичного выступления
Важным навыком юриста является умение
выступать публично. Искусство публичного
выступления — искусство совершенно особого
рода. У юристов интерес к культуре речи больше,
чем у представителей других социальных и
профессиональных групп.
Юристу важно уметь точно, лаконично и понятно
для окружающих сформулировать то, что
необходимо сказать, доказать или оспорить. Для
этого необходимо не просто знание языка,
владение им, но и умение на этом языке высказать
суть своей позиции, уметь отстоять свою точку
зрения, обосновать, защитить или обвинить.
Естественно, надо знать в совершенстве родной
язык.
Ясность, точность, убедительность чрезвычайно
важны в любых ситуациях. При этом необходимо
цивилизованно вести спор: уважать позицию
оппонента, слышать его доводы, уметь признать
свою неправоту.

skills for professional communication in a foreign
language. - the ability to apply regulatory legal
acts, to implement the norms of substantive and
procedural law in professional activities.
2) Making essays and abstracts. The lawyer
knows how to logically and beautifully write
essays.
3) communication skills
A professional lawyer should build his
interactions, ensuring cooperation between the
parties and taking into account the possible
manifestation of conflict and other interference on
the other hand. Patience, the ability to overcome
difficulties, counteract negative effects, forgive
hindrances, create a benevolent atmosphere are
mandatory for a lawyer.
4) Public speaking skills
An important skill of a lawyer is the ability to
speak publicly. The art of public speaking is an
art of a very special kind. Lawyers are more
interested in speech culture than representatives
of other social and professional groups.
It is important for a lawyer to be able to
accurately, succinctly and understandably for
others to formulate what needs to be said, proved
or challenged. This requires not only knowledge
of the language, knowledge of it, but also the
ability to express the essence of one’s position in
that language, to be able to defend one’s point of
view, to justify, defend or blame. Naturally, one
must know perfectly the native language.
Clarity, accuracy, persuasiveness are extremely
important in any situation. At the same time, it is
necessary to conduct a civil debate: respect the
position of the opponent, hear his arguments, and
be able to admit his wrong.
Program Manager: candidate of legal Sciences
Mukhtarova A.K.
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KRAZhOM 5206
APAORK 5206

ҚР әкімшілік жауапкершіліктің өзекті
мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер:жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәнді оқудың мақсаты: «Қазақстан
Республикасының
әкімшілік
жауапкершіліктің өзекті мәселелері»
пәнін оқытудың мақсаты әкімшілік
құқық, оның дамуы мен жетілдіру
саласында
әкімшілік
жауапкершілік
саласындағы
магистранттарға
білім
жиынтығын беруге, сондай-ақ әкімшілік
жауапкершілікке тарту саласында қорғау
қызметін қамтамасыз ету үшін оқыту
болып табылады.
Пәннің
қысқаша
мазмұны
пән
«Қазақстан
Республикасындағы
әкімшілік
жауапкершіліктің
өзекті
мәселелері» деп санайды және әкімшілік
жауапкершілікке
тарту
мәселесін
зерттейді.
Пәннің
«Қазақстан
Республикасындағы
әкімшілік
жауапкершілікке өзекті мәселелері» деп
санайды және біздің еліміз әкімшілікқұқықтық және оның жұмыс істеуі,
динамикасы мен болып жатқан болашақ
өзгерістер түрлі аспектілері, сондай-ақ
шет елдерде әкімшілік жауапкершілікке
тарту сипаттамалары қалыптастыру және
дамыту зерттейді.
Мемлекеттік органдар мен соттар
практикалық іс- негізделген теориялық
білімді
түрінде
Қазақстан
Республикасының
әкiмшiлiк
құқық
бұзушылық үшiн әкiмшiлiк жауаптылық
туралы іс-шаралар қолдануды реттейтін
жүйесі
тұсаукесері
ережелері

Руководитель программы: к.ю.н., Мухтарова
А.К.
Актуальные
проблемы
административной
ответственности в РК
Объем в кредитах:ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель
изучения
дисциплины:
Целью
преподавания дисциплины «Актуальные проблемы
административной ответственности в Республике
Казахстан» дать магистрантам комплекс знаний в
области
института
административной
ответственности в сфере административного права,
его развития и совершенствования, а также по
обеспечению
правоприменительной
деятельности
в
сфере привлечения к
административной ответственности.
Краткое содержание Дисциплина «Актуальные
проблемы административной ответственности в
Республике Казахстан» рассматривает и изучает
проблемы привлечения к административной
ответственности.
Дисциплина «Актуальные
проблемы административной ответственности в
Республике Казахстан» рассматривает и изучает
становление и развитие в нашей республике
административного законодательства, различных
аспектов
его функционирования,
динамики
происходящих и будущих перемен, а также
особенностей привлечения к административной
ответственности в зарубежных странах.
Системное изложение норм, регулирующих
применение
мер
административной
ответственности
за
совершенные
административные правонарушения в РК в виде
теоретических
знаний,
основанных
на
практической
деятельности
государственных
органов и судов, позволяет значительно повысить
эффективность и качество усвоения сущности и
назначения деятельности государственных органов,
должностных лиц в сфере регулирования проблем

Actual
problems
of
administrative
responsibility in the Republic of Kazakhstan
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of studying the discipline: The
purpose of teaching the discipline “Actual
problems of administrative responsibility in the
Republic of Kazakhstan” is to give
undergraduates a complex of knowledge in the
field of the institution of administrative
responsibility in the field of administrative law,
its development and improvement, as well as to
ensure law enforcement in the area of
administrative responsibility.
Summary The discipline "Actual problems of
administrative responsibility in the Republic of
Kazakhstan" considers and studies the problems
of bringing to administrative responsibility. The
discipline "Actual problems of administrative
responsibility in the Republic of Kazakhstan"
considers and studies the formation and
development of administrative legislation in our
republic, various aspects of its functioning, the
dynamics of ongoing and future changes, as well
as the features of bringing to administrative
responsibility in foreign countries.
A systematic presentation of the rules governing
the application of measures of administrative
responsibility for committed administrative
offenses in the Republic of Kazakhstan in the
form of theoretical knowledge based on the
practical activities of state bodies and courts, can
significantly improve the efficiency and quality of
assimilation of the essence and purpose of
activities of state bodies, officials in the field of
regulation of problems of attraction to
administrative responsibility.
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айтарлықтай проблемалар тарту реттеу
саласындағы мемлекеттік органдар мен
лауазымды тұлғалардың ассимиляция
және межелі іс- рухы тиімділігі мен
сапасын жақсартуға болады әкімшілік
жауапкершілікке.
Оқу нәтижесінде күтілетін нәтижелер:
Қазіргі
заманғы
оқыту
әдістерін
пайдалана отырып, құқықтық тәртіп
«Қазақстан Республикасының әкімшілік
жауапкершілікке
өзекті
мәселелері»
зерттеу білімдерін тәрбиелеу және
әкімшілік санкциялар қолдану туындауы
түрлі проблемалар мен жағдайларды
шешу үшін дағдыларын дамытуға
мүмкіндік береді.
Жүйелік
талдау
мәселелері
магистранттардың ғылыми-тәжірибелік
дамыту
әкімшілік
жауапкершілікке
принциптері мен ерекшеліктері әкімшілік
жауапкершілікке мазмұнын жұтып ,
сондай-ақ жедел әкімшілік құқық
қолдану
процесінде
туындайтын
проблемаларды шешу жолдарын анықтау
мүмкіндігін дамытады болады ғана емес .
Білімдері:
Аталған пәнді оқудың нәтижесінде
магистранттар білулері тиіс:
Білуге тиіс: бұл әділет дамыған
мағынасында , құқықтық ойлауды және
құқықтық мәдениетті негізінде кәсіби
қызмет негізгі принциптері;
- Заңға сәйкес қатаң құқықтық іс-шаралар
туралы шешім қабылдау және орындау
негізгі принциптері;
- Нормативтік құқықтық актілерді
қолдану , кәсіби қызметінде материалдық
және процессуалдық заң іске асыру
жөніндегі негізгі принциптері;
- Фактілер мен жағдайлардың дұрыс

привлечения к административной ответственности.
Ожидаемые результаты изучения: Изучение
юридической дисциплины «Актуальные проблемы
административной ответственности в Республике
Казахстан» с применением современных методик
преподавания позволит привить знания и
выработать
навыки,
позволяющие
решать
различные задачи и ситуации, возникающие в
сфере
применение
мер
административной
ответственности.
Практическое развитие у магистрантов системного
анализа проблемы позволяет не только усваивать
содержание
принципов
административной
ответственности
и
особенности
мер
административной ответственности, но и развивает
умение оперативного определения способов
решения проблем, возникающих в применении
административно-правовых норм.
Знания:
Магистранты, изучившие данную дисциплину,
должны:
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

Expected results of the study: Studying the legal
discipline “Actual problems of administrative
responsibility in the Republic of Kazakhstan”
using modern teaching methods will help to instill
knowledge and develop skills to solve various
problems and situations that arise in the
application of administrative responsibility
measures.
The practical development of graduate system
analysis of the problem allows not only to
assimilate the content of the principles of
administrative responsibility and the features of
measures of administrative responsibility, but also
develops the ability to quickly determine how to
solve problems arising in the application of
administrative law.
Knowledge:
Undergraduates who have studied this discipline
should:
know: - the basic principles of professional
activity on the basis of a developed legal
consciousness, legal thinking and legal culture;
- the basic principles of decision making and legal
actions in strict accordance with the law;
- the basic principles of the application of
regulatory legal acts, the implementation of
substantive and procedural law in professional
activities;
- the basic principles of the correct qualification
of facts and circumstances;
- basic rules for the preparation of legal
documents;
- principles and norms of respect for the honor
and dignity of the individual, observance and
protection of the rights and freedoms of man and
citizen;
- methods and methods of identifying,
suppressing offenses;
- Interpretation rules for various legal acts.
Be able to:
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біліктілігін негізгі принциптері;
- құқықтық құжаттарды дайындау үшін
негізгі ережелері;
- Жеке , құрметтеу және адамның және
азаматтың
құқықтары
мен
бостандықтарын қорғау оның абыройы
мен қадір құрметтеу қағидаттары мен
нормаларын;
- Анықтау , қылмыстың жолын кесу
әдістері мен құралдары ;
- Әр түрлі нормативтік құқықтық
актілердің ережелерін түсіндіру.
Білуге тиіс:
Аталған пәнді оқудың нәтижесінде
магистранттар білуге тиіс:
- әділ сот төрелігі дамыған мағынасында
, құқықтық ойлауды және құқықтық
мәдениетті негізінде кәсіби қызметті
жүзеге асыруға;
- Заңға сәйкес қатаң құқықтық іс-шаралар
туралы шешім қабылдау және орындау
Ispolzovatosnovnye принциптері;
- Нормативтік құқықтық актілерді
қолдану заңи әрекеттерді жасау үшін
принциптері,
кәсіби
қызметінде
материалдық және процессуалдық заң
жүзеге асыру;
- Фактілер мен жағдайлардың дұрыс
біліктілігін дұрыс саралау принциптері;
құқықтық құжаттарды дайындау үшін
негізгі ережелері ;
- стандарттар мен жеке, құрметтеу және
адамның және азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын қорғау ар-намысы мен
қадір-қасиетін құрметтеуге;
- анықтау , қылмыстың жолын кесу;
- Әр түрлі құқықтық актілерді түсіндіру.
Дағдылары:
Аталған пәнді оқудың нәтижесінде
магистранттар тиісті:

правонарушений;
- правила толкования различных правовых актов.
Умения:
Магистранты, изучившие данную дисциплину,
должны:
- 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;
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 правонарушений;
- использоватьправила толкования различных
правовых актов.
Навыки:
Магистранты, изучившие данную дисциплину,
должны:
- 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

Undergraduates who have studied this discipline
should:
- carry out professional activities on the basis of a
developed legal consciousness, legal thinking and
legal culture;
- use the basic principles of decision-making and
legal actions in strict accordance with the law;
- use the basic principles of the application of
regulatory legal acts, the implementation of
substantive and procedural law in professional
activities;
- use the basic principles of the correct
qualification of facts and circumstances;
- basic rules for the preparation of legal
documents;
- use the principles and norms of respect for the
honor and dignity of the individual, respect and
protection of the rights and freedoms of man and
citizen;
- use the methods and methods of detecting,
suppressing offenses;
- use the rules of interpretation of various legal
acts.
Skills:
Undergraduates who have studied this discipline
should:
- professional activity on the basis of a developed
legal consciousness, legal thinking and legal
culture;
- use of the basic principles of decision making
and legal actions in strict accordance with the
law;
- the use of the basic principles for the application
of regulatory legal acts, the implementation of
substantive and procedural law in professional
activities;
- the correct qualification of facts and
circumstances;
- preparation of legal documents;
- Interpretation of various legal acts.
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- әділ сот төрелігі дамыған мағынасында ,
құқықтық ойлауды және құқықтық
мәдениетті негізінде кәсіби қызмет;
- Заңға сәйкес қатаң құқықтық іс-шаралар
туралы шешім қабылдау және орындау
принциптері ;
- Нормативтік құқықтық актілерді
қолдану үшін принциптері, кәсіби
қызметінде
материалдық
және
процессуалдық заң жүзеге асыру;
- Фактілер мен жағдайлардың дұрыс
жіктеу;
- құқықтық құжаттарды дайындау;
- Әр түрлі құқықтық актілерді түсіндіру.
Құзіреттері:
адал құқықтық этика принциптеріне сай
кәсіби міндеттемелерді орындау;
ойлау өз мәдениеті, синтездеу, талдау,
ақпаратты қабылдау қабілеті, мақсат қою
және оған қол жеткізу жолдарын таңдау;
Ол ауызша және жазбаша тілін салу
қисынды шынайы және айқын дәлелдер
алады;
заң және құқық құрметпен, сыбайлас
жемқорлық
мінез-құлық
бағытында
төзімсіздік бар;
өзін-өзі дамыту үшін ұмтылады, олардың
дағдылары мен шеберлігін арттыру.
әділ сот төрелігі дамыған мағынасында ,
құқықтық ойлауды және құқықтық
мәдениетті негізінде кәсіби қызметті
жүзеге асыруға ;
шешімдер қабылдау және заңға қатаң
сәйкес заңды шаралар қабылдауға ;
кәсіптік қызметінде материалдық және
процессуалдық заң ережелерін жүзеге
асыру , құқықтық актiлердi қолдануға ;
фактілер мен мән-жайларды заңдық
дұрыс жіктеле ;
құқықтық құжаттарды дайындау білікті

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
преступления и иные правонарушения;
выявлять,
давать
оценку
коррупционного
поведения и содействовать его пресечению;
правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
толковать различные правовые акты.

Competencies:
conscientiously fulfill professional duties, observe
the principles of ethics of a lawyer;
own a culture of thinking, the ability to
generalize, analyze, perceive information, set
goals and choose ways to achieve it;
able to logically correctly, reasonedly and clearly
build oral and written speech;
have an intolerant attitude towards corrupt
behavior; respects law and law;
strives for self-development, improving their
skills and mastery.
to carry out professional activities on the basis of
a developed legal consciousness, legal thinking
and legal culture;
make decisions and perform legal actions in strict
accordance with the law;
apply normative legal acts, implement the norms
of substantive and procedural law in professional
activities;
legally correct to qualify facts and circumstances;
have skills in preparing legal documents;
to respect the honor and dignity of the individual,
to observe and protect the rights and freedoms of
man and citizen;
identify, suppress, disclose and investigate crimes
and other offenses;
identify, evaluate corruption behavior and
contribute to its suppression;
correctly and fully reflect the results of
professional activity in legal and other
documentation;
interpret various legal acts.
Program manager: candidate of legal Sciences
Kalimbekova A.R.

16

8

KRZhBOM 5206
SPSPRK 5206

болуы ;
Жеке тұлғаның ар-намысы мен қадірқасиетін құрметтеуге құрметтеу және
адамның және азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын қорғау ;
анықтау , алдын алу , ашып көрсетуі тиіс
және қылмыстар мен басқа да құқық
бұзушылықтарды ;
жемқор мінез- бағалау және оның жолын
кесу үлес қосып , анықтау
дұрыс және толық құқықтық және басқа
да құжаттама кәсіби жұмыс нәтижелерін
көрсетеді ;
түрлі -құқықтық актілерді түсіндіру .
Бағдарламаның
жетекшісі:
з.ғ.к.,
Калимбекова А.Р.
ҚР-да жергілікті басқарудың өзекті
мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәнді оқудың мақсаты: Бұл біздің
заманымыздың саяси және құқықтық
құбылыс ретінде парламентаризмнің
негізгі параметрлерін зерттеу болып
табылады . Парламентаризм теориясы
мен
тарихын
зерттеу
Қазақстан
Республикасындағы құқықтық тәрбие
маңызды бағыты болып табылады .
Элективті пәндер бірі ретінде , ол
магистраттар ортақ кәсіби мәдениетін
және
көзқараспен
,
негізгі
конституциялық
және
құқықтық
институттардың білімдерін береді , Ол
парламентаризмнің
проблемаларын
тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Осы
пәнді зерттеу , тұжырымдамасы ,
құрылымы
мен
қазіргі
заманғы
парламенттері
функциялары
туралы
түсінік
алуға
өкілеттіктерін
бөлу

Руководитель программы: к.ю.н., Калимбекова
А.Р.

Современные
проблемы
становления
парламентаризма в РК
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины: заключается в
изучении основных параметров парламентаризма
как политико-правового явления современности.
Изучение теории и истории парламентаризма
составляет важное направление юридического
образования в Республике Казахстан. Будучи одной
из элективных дисциплин оно дает знания об
основных конституционно-правовых институтах,
развивает общую профессиональную культуру и
кругозор магистратов, позволяет глубже понять
проблемы парламентаризма. Изучение данной
дисциплины
дает
возможность
получить
представление о понятии, структуре и функциях
современных парламентов, их роли в механизме
разделения власти и в обеспечении прав и свобод
личности.
Краткое содержание: Парламент – правовой
институт государственной представительной и
законодательной и власти, который является

Modern problems of the formation of
parliamentarism in the Republic of
Kazakhstan
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline: is to
study the main parameters of parliamentarism as a
political and legal phenomenon of our time.
Studying
the
theory and
history of
parliamentarism is an important area of legal
education in the Republic of Kazakhstan. Being
one of the elective disciplines, it provides
knowledge about the main constitutional and legal
institutions, develops a common professional
culture and the outlook of magistrates, and allows
a deeper understanding of the problems of
parliamentarism. The study of this discipline
provides an opportunity to get an idea of the
concept, structure and functions of modern
parliaments, their role in the mechanism of
separation of powers and in ensuring the rights
and freedoms of the individual.
Summary: Parliament is a legal institution of
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механизмі олардың рөлі мен жеке
тұлғаның
құқықтары
мен
бостандықтарын қамтамасыз ету үшін
мүмкіндік береді.
Қысқаша мазмұны: Парламент - қоғам
мен
мемлекеттің
арасындағы
байланыстырушы буын болып табылады ,
мемлекет құқықтық институт және
заңнамалық және өкілетті мемлекеттік .
Ол екі маңызды функцияларды жүзеге
асырады: а) саяси, экономикалық және
әлеуметтік жүйесін дамыту негізінде
Қазақстан заңнамасын қалыптастырады ,
адамның және азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын қорғауды қамтамасыз
ету; б ) мемлекеттік істерін басқаруға
қатысу танымал нысандарын жетілдіру ,
демократия принциптерін іске асырады.
Қазақстан парламентаризм халықаралық
тәжірибені практикаға салыстырмалы құқықтық зерттеу негiзiнде дамып келеді.
Бүгін 200-ден астам ел бар үкімет
парламенттік формасын қабылдады ,
және шамамен 50 ел екі палаталы
Парламент бар.
Оқудың нәтижесінде күтіледі:
Осы
пәнді
оқып-үйрену
кейін,
магистранттарына міндетті :
Білуге тиіс: конституциялық құқықтары
институттарын қозғайтын Бас теориялық
ережелер ;
конституциялық заң қалыптасуы мен
дамуының негізгі кезеңдері;
ұйымдастыру
мен
жоғары
өкілді
органдар қызметінің , мемлекеттік
органдар
мен
азаматтық
қоғам
институттарының өзара ынтымақтастық
мәселелері жөніндегі құқықтық негіздері
;
Істей алуы тиісіс жүзінде бұл білімді

связующим
звеном
между
обществом
и
государством. Он выполняет две важнейшие
функции: а) формирует законодательство РК, на
основании которого развиваются политическая,
экономическая
и
социальная
системы,
гарантируется защита прав и свобод человека и
гражданина;
б)
осуществляет
реализацию
принципов народовластия, совершенствует формы
участия
населения
в
управлении
делами
государства. Парламентаризм в РК развивается на
основе сравнительно-правовых исследований с
учетом практики зарубежного опыта. Сегодня в
мире насчитывается более 200 стран, где приняты
парламентские формы правления, а около 50 стран
имеют двухпалатные парламенты.
Ожидаемые результаты изучения:
Изучив данную дисциплину, магистрат должны:
Знать:
Общие
теоретические
положения,
затрагивающие
институты
конституционного
права;
основные
этапы
становления
и
развития
конституционного законодательства;
правовые основы организации и деятельности
высших представительных органов, вопросы
взаимодействия органов государственной власти с
институтами гражданского общества;
Уметь:
применять полученные знания в
практической
деятельности;
толковать
действующее конституционное законодательство.
Навыки: магистранты, изучившие данную
дисциплину, должны овладеть навыками по
разъяснению
норм
законодательства,
регламентирующего правовые основы становления
и развития парламентаризма.
Компетенции:
Изучение
дисциплины
способствует
приобретению
магистрантами
профессиональных компетенций, связанных с
формированием
правового
(юридического)
мышления, развивает мотивацию к обучению,
стимулирует выработку собственных правовых

state representative and legislative and authorities,
which is the link between society and the state. It
performs two important functions: a) forms the
legislation of the Republic of Kazakhstan, on the
basis of which political, economic and social
systems are developed, the protection of human
and civil rights and freedoms is guaranteed; b)
implements the principles of democracy,
improves the forms of participation of the
population in the management of state affairs.
Parliamentarism in the Republic of Kazakhstan is
developing on the basis of comparative legal
studies, taking into account the practice of foreign
experience. Today in the world there are more
than 200 countries where parliamentary forms of
government are adopted, and about 50 countries
have bicameral parliaments.
Expected Study Results:
Having studied this discipline, the magistrate
should:
Know: General theoretical provisions affecting
the institutions of constitutional law;
the main stages of the formation and development
of constitutional legislation;
legal foundations of the organization and
activities of higher representative bodies, issues
of interaction between government bodies and
civil society institutions;
Be able to: apply the knowledge gained in
practice; interpret current constitutional law.
Skills: undergraduates who have studied this
discipline must master the skills to clarify the
norms of legislation governing the legal
foundations of the formation and development of
parliamentarism.
Competencies: Studying the discipline promotes
the acquisition by graduate students of
professional competencies related to the
formation of legal (legal) thinking, develops
motivation for learning, stimulates the
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қолдануға;
қолданыстағы
конституциялық заң түсіндіру.
Дағдылар:
Осы
пәнді
оқыған
магистранттары
парламентаризмді
қалыптастыру және дамыту құқықтық
негіздерін
реттейтін
заңнаманың
хабардарлығын
арттыру
үшін
дағдыларды
меңгеруге
тиіс.
Құзіреттердің: зерттеу пәні бойынша
үйрену мотивациясын дамыту, құқықтық
(заңдық)
ойлау
қалыптастыру
байланысты
түлегі
кәсіби
құзыреттіліктерді сатып алуға ықпал
етеді, ол даулы құқықтық жағдайы
туралы өз құқықтық позициялар өндіру
ынталандырады.
Бағдарламасының жетекшісі: з.ғ.к.,
Калимбекова А.Р.
Қылмыстық
құқықтың
өзекті
мәселелері
Кредит саны: ECTS 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 ғылымитәжірибелік 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

позиций по спорным правовым ситуациям.
Руководитель программы: к.ю.н., Караев А.А.

development of their own legal positions in
controversial legal situations.
Program Manager: candidate of legal Sciences
A. Karaev

Актуальные проблемы уголовного права
Объем в кредитах: ECTS 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

Actual problems 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 bodies of preliminary
investigation, the preparation of procedural
documents with the aim of quick and complete
disclosure of crimes, the exposure of the
perpetrator, the correct application of the law.
Summary: the activity of the bodies of inquiry,
preliminary investigation, the prosecutor's office
and the court, regulated by law and dressed in the
form of legal relations, with the participation of
other state and public organizations, officials and
citizens, the content of which is the initiation,
investigation, judicial review and resolution of
criminal cases, as well as ( partially) execution of
sentences. Stages are: a) the initiation of a
criminal case ;, b) a preliminary investigation; c)
prosecution; d) court proceedings; e) cassation
proceedings; f) execution of the sentence. In some
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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 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

производство; е) исполнение приговора. В
некоторых случаях 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. Как и
право в целом, оно регулирует определенную
группу общественных отношений. В первую
очередь – это те общественные отношения,
которые складываются между государством в лице
судов и правоохранительных органов с одной
стороны и гражданином в связи с совершенным им
особо опасным для общества правонарушением
(преступлением)
–
с
другой.
Наряду с регулятивной уголовное право выполняет
и охранительную функцию, защищая человека,
общество
и
государство
от
преступных
посягательств. Эта функция реализуется как путем
провозглашения в законе уголовно-правового
запрета на совершение тех или иных деяний, так и
путем реализации регулятивной функции, то есть в
процессе применения уголовного наказания к
лицам, виновным в совершении запрещенных
законом общественно опасных деяний. Достигая
провозглашенных в законе таких целей наказания,
как общее и частное предупреждение, уголовное
право тем самым предотвращает причинение
другого,
подчас
более
тяжкого
вреда
общественным отношениям. Иными словами, обе
функции уголовного права (и регулятивная, и
охранительная)
взаимосвязаны
и
взаимообусловлены.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:
•специфики и особенностей толкования и

cases, the criminal case also goes through
additional stages: review of the case by judicial
review; reopening of the case due to newly
discovered circumstances. Criminal law as one of
the main branches of law is a combination of
legal norms that define the concept and signs of
crimes, the grounds and limits of criminal liability
for their commission, as well as the conditions for
exemption
from
criminal
liability and
punishment. Like law in general, it regulates a
certain group of social relations. First of all, these
are the social relations that develop between the
state in the person of the courts and law
enforcement agencies on the one hand and the
citizen in connection with an offense (crime)
committed by him especially dangerous for
society - on the other.
Along with regulatory, criminal law also has a
protective function, protecting a person, society
and the state from criminal attacks. This function
is carried out both through the proclamation of a
criminal law prohibition on the commission of
certain acts, and by the implementation of the
regulatory function, that is, in the process of
applying criminal penalties to persons guilty of
committing socially dangerous acts prohibited by
law. Achieving such goals of punishment
proclaimed in the law as general and private
warning, criminal law thereby prevents the
infliction of another, sometimes more serious
harm to public relations. In other words, both
functions of criminal law (both regulatory and
protective) are interconnected and interdependent.
Expected Study Results:
Knowledge:
• the specifics and features of the interpretation
and application of criminal law;
• regulatory framework that forms the basis of
criminal law;
• industry principles of criminal law;
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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. 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 ісәрекеттің заңға сәйкес қағидаларын;
кәсіби мамандықтағы нормативтік
құқықтық
актілерді
қолдану,
материалдық және іс жүргізу құқығын
жүзеге асыру қағидаларын;
- фактілер мен жайттарды дұрыс саралау
қағидалары;

применения норм уголовного права;
•нормативной правовой базы, которая составляет
основу уголовного права;
•отраслевых принципов уголовного права;
•характеристики
составов
преступлений
и
преступлений характера;
•понятийного аппарата уголовного права.
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;
•стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
•использует основные положения и методы

• characteristics of the elements of crimes and
crimes of a nature;
• conceptual apparatus of criminal law.
Be able to:
• delimit the competence of the judiciary;
• analyze the application of criminal law;
• formulate specific tasks, the solution of which is
not possible without the application of the
relevant criminal law.
Skills:
• work with international legal regulatory
materials;
• legal qualifications of crimes in accordance with
criminal law.
Competencies:
• recognizes the social significance of the future
profession, has a sufficient level of professional
legal awareness;
• able to conscientiously fulfill professional
duties, comply with the principles of ethics of a
lawyer;
• capable of generalizing, analyzing, perceiving
information, setting goals and choosing ways to
achieve it;
• able to logically correctly, reasonedly and
clearly build oral and written speech;
• has a culture of behavior, is ready for
cooperation with colleagues, work in a team;
• has an intolerant attitude towards corrupt
behavior, respects law and law;
• strives for self-development, raising their
qualifications and skills;
• uses the basic principles and methods of the
social, humanitarian and economic sciences in
solving social and professional problems;
• Able to analyze socially significant problems
and processes;
• able to understand the essence and importance
of information in the development of the modern
information society, to recognize the dangers and
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-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 ісәрекеттің
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
іс-әрекеттің
негізгі

социальных, гуманитарных и экономических наук
при решении социальных и профессиональных
задач;
•пособен 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
безопасности;
•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
•способен правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
•способен толковать различные правовые акты ;
Руководитель программы: к.ю.н., Котова Н.К.

threats that arise in this process, to comply with
the basic requirements of information security;
• owns the basic methods, methods and means of
obtaining, storing, processing information, has
computer skills as a means of information
management;
• able to work with information in global
computer networks;
• able to carry out professional activities on the
basis of a developed legal consciousness, legal
thinking and legal culture;
• able to make decisions and perform legal actions
in strict accordance with the law;
• able to apply regulatory legal acts, implement
standards
• able to correctly and fully reflect the results of
professional activities in legal and other
documentation;
• able to interpret various legal acts;
Program Manager: candidate of legal Sciences
Kotova N.K.
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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;
өзінді жетілдіруге ұмтылу, шеберлік пен
дәреженді көтеру;
құқықтық сананы, құқықтық ойлауды,
құқықтық мәдениетті пайдалану арқылы
кәсіби мамандығын атқару,
шешім қабылдау мен құқықтық ісәрекеттің 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
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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., Котова
Н.К.
ҚР
миграциялық
құқықтық
мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәннің мақсаты: Қазіргі заманғы
елдерде көші-қон заңнамасын негізгі
сипаттамаларын қарау және көші-қон
саясаты, себептерін және көші-қон
ағындарының қарқындылығын, сондай-ақ
әлеуметтік зерттеу анықтау, көші-қон
және басқа да саяси аспектілері,
құқықтық
магистранттардың
көзқарастарының
кеңейту,
олардың
құқықтық
мәдениетін,
білім
мен
дағдыларды сатып алуын арттыру, заң
мамандығы бойынша жұмыс істеуге
қажет болады. Атап айтқанда, көшіп қону
саласындағы
мемлекеттік
басқару
ұйымдастыру мен жүзеге асыру бойынша
қажетті білімді меңгеру, шетелдіктер мен
азаматтығы жоқ адамдардың келуін және
тұрғылықты құқықтық реттеу, шетелдік
жұмыс күшін және мәжбүрлі көші-қон
басқармасы, азаматтығы мәселелерін,
құқықтық жауапкершілігін қолдануды
шешу.
Қысқаша мазмұны:Халықтын көшіп
қонуы табиғатнан кұрделі, сан алуан
нысандары мен әлеуметтік процесс
әсерінен, ол неғұрлым егжей-тегжейлі

Правовые проблемы миграции в РК
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель
изучения
дисциплины:
является
рассмотрение
основных
характеристик
миграционного законодательства и миграционной
политики в современных странах, выявление
причин и интенсивности миграционных потоков, а
также изучение социальных, политических и иных
аспектов миграции, расширение юридического
кругозора магистрантов, повышение их правовой
культуры, приобретение знаний, умений и навыков,
необходимых для работы по юридическим
специальностям.
В
частности,
овладение
необходимыми знаниями по вопросам организации
и осуществления государственного управления в
области миграции, правового регулирования
пребывания и проживания иностранных граждан и
лиц без гражданства, управления внешней
трудовой и вынужденной миграцией, решения
вопросов гражданства, применения юридической
ответственности.
Краткое содержание: Миграция населения
сложный по своей природе, многообразный по
формам и последствиям социальный процесс,
который требует более детального, тщательного
исследования, так как с одной стороны, влияет на
процессы общественного развития, с другой
подпадает под разряд междисциплинарного
исследования. Поэтому, для формирования новой

Legal problems of migration in the Republic of
Kazakhstan
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of studying the discipline: is to
consider the main characteristics of migration law
and migration policy in modern countries,
identify the causes and intensity of migration
flows, as well as study the social, political and
other aspects of migration, expand the legal
horizons of undergraduates, increase their legal
culture, acquire knowledge, skills and skills
required to work in legal specialties. In particular,
the acquisition of the necessary knowledge on the
organization and implementation of public
administration in the field of migration, the legal
regulation of the stay and residence of foreign
citizens and stateless persons, the management of
external labor and forced migration, the solution
of citizenship issues, the application of legal
liability.
Summary: The population migration is complex
in nature, diverse in forms and consequences, a
social process that requires more detailed,
thorough research, since on the one hand it affects
the processes of social development, on the other
it falls into the category of interdisciplinary
research. Therefore, for the formation of a new
knowledge system, questions of methodology,
methods and principles of scientific study of
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және жан-жақты зерттеуді қажет етеді,
бір жағынан, өйткені, ол әлеуметтік даму
процестерін әсер, басқа көп тәртіптік
зерттеулер санатына жататыны анық.
Сондықтан,
жаңа
білім
жүйесін
қалыптастыру әдістемесін өте маңызды
сұрақтар болып табылады, заңдардың
ғылыми
зерттеулер
әдістері
мен
принциптері, көші-қон туралы білім
ғылыми жүйесін дамыту және қызмет
етуінің ортақ заңдылықтарды анықтап.
Көші-қон тұжырымдамасы біртіндеп
объектінің зерттеуге схемасын тәсілді
өзгертуге өзгереді және сол уақытта
болып табылады. Көші-қон туралы
мәліметтерді жинақтау, объектінің ең
тұрақты
сипаттамаларын
біртіндеп
есептеуі зерттелетін.
Ол бүкіл ел бойынша қозғалысына
байланысты, әлеуметтік-экономикалық байланысты әр түрлі факторлардың әсері,
әскери-саяси, діни, табиғи, экологиялық;
жекелеген өңірлердің тарихи және
экономикалық
дамуына
атсалыс.
Халықтың кеңістіктік қозғалыс ретінде
көші-қон барлық адам қоғамдардың тән.
Алайда, қарқындылығы, бағыты және
көші-қон ағындарының құрамы, оның
әлеуметтік,
экономикалық
және
демографиялық салдары әр түрлі тарихи
кезеңдерде
ғана
емес
басқашада
айтарлықтай ерекшеленеді. сонымен
қатар экономикалық даму әр түрлі
деңгейдегі, табиғи және географиялық
жағдайлары және халық құрылымдардың
түрлі елдерде.
Зерттеу күтілетін нәтижелер:
Магистранттар осы пәнді оқып-үйрену
керек:
Білу керек: көші-қон заңнамасының

системы знаний исключительное значение имеют
вопросы методологии, приемы и принципы
научного
исследования
закономерностей,
выявление
общих
закономерностей
функционирования и развития научной системы
знаний о миграции населения. Понятие миграции
населения постепенно видоизменялось и вместе с
тем изменялась схема подхода к изучению объекта.
По мере накопления данных о миграции
происходило постепенное вычисление наиболее
устойчивых характеристик изучаемого объекта.
Она связана с перемещением по территории
страны, обусловлена влиянием разнообразных
факторов - социально-экономических, военнополитических,
религиозных,
природных,
экологических; особенностями исторического и
хозяйственного развития отдельных регионов.
Миграция
как
пространственное
движение
населения
свойственна
всем
человеческим
обществам. Однако интенсивность, направленность
и состав миграционных потоков, ее социальные,
экономические и демографические последствия
существенно различаются не только в разные
исторические эпохи, но и в странах с разным
уровнем экономического развития, различными
природно-географическими
условиями
и
структурами населения.
Ожидаемые результаты изучения
Изучив данную дисциплину, магистраты должны:
Знать:основные
положения
миграционного
законодательства, его сущность, причины и виды
миграционных потоков.
Уметь: владеть юридической терминологией;
навыками анализа различных миграционных
ситуаций, связанных с массовыми перемещениями
беженцев,
уметь толковать и применять
миграционное законодательство.
Навыки:
магистранты, изучившие данную
дисциплину, должны овладеть навыками по
разъяснению
норм
миграционного
права.

patterns, the identification of general patterns of
functioning and development of a scientific
system of knowledge about population migration
are of exceptional importance. The concept of
population migration gradually changed, and at
the same time, the scheme of approach to the
study of the object changed. As migration data
accumulated, the most stable characteristics of the
studied object were gradually calculated.
It is associated with movement across the country,
due to the influence of various factors - socioeconomic, military-political, religious, natural,
environmental; features of historical and
economic development of individual regions.
Migration as a spatial population movement is
characteristic of all human societies. However,
the intensity, orientation and composition of
migration flows, its social, economic and
demographic consequences vary significantly not
only in different historical eras, but also in
countries with different levels of economic
development, different natural and geographical
conditions and population structures.
Expected Learning Outcomes
Having studied this discipline, magistrates should:
Know: the main provisions of migration law, its
essence, causes and types of migration flows.
Be able to: own legal terminology; skills to
analyze various migration situations related to the
mass movements of refugees, to be able to
interpret and apply migration laws.
Skills: undergraduates who have studied this
discipline must master the skills to explain the
rules of migration law.
Competencies: Studying the discipline promotes
the acquisition by graduate students of
professional competencies related to the
formation of legal (legal) thinking, develops
motivation for learning, stimulates the
development of their own legal positions in
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негізгі ережелер, оның мәні, себептері
және көші-қон ағындарының түрлері.
Істей білуі керке: өз құқықтық
терминологиялық;
түрлі
көші-қон
жағдайларды дағдылары талдау, көші-қон
туралы заңнаманы түсіндіру және
қолдану
мүмкіндігі
болуы
үшін,
босқындардың
жаппай
қозғалыстар
байланысты. Дағдылар: Осы пәнді оқыпүйрену
магистранттар
Көші-қон
заңнамасын
ережелерін
түсіндіруге
дағдыларын меңгеруге тиіс.
Құзіреттердің: зерттеу пәні бойынша
үйрену мотивациясын дамыту, құқықтық
(заңдық)
ойлау
қалыптастыру
байланысты
магистранттар
кәсіби
құзыреттіліктерді сатып алу үшін ықпал
етеді, ол даулы құқықтар жағдайы туралы
өз
құқықтық
позициялар
өндіру
ынталандырады.
Бағдарламасының жетекшісі: з.ғ.к.,
Калимбекова А.Р.
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

Компетенции: Изучение дисциплины способствует
приобретению магистрантами 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.

controversial legal situations.
Program Manager: candidate of legal Sciences
Karaev A.A.

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.

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

26

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 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

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 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,

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 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
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қоғамның ғылыми және практикалық
мәселелерін
шығармашылық
шешу
мақсатында
мемлекеттік-құқықтық
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
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.

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
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.

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 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 state-legal
practice of Kazakhstan and to solve them using
their knowledge and acquired skills and skills.
Program manager: candidate of legal Sciences
Kalimbekova A. R.
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12

PKOM 5302
APPN 5302

Калимбекова А.Р.
Прокурорлық қадағалаудың өзекті
мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Дәрісті оқытудың мақсаты: Курстың
мақсаты-прокуратура 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
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;

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 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;

Actual problems of prosecutorial supervision
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of studying the discipline: The
purpose of the course is to form an understanding
of the organization and activities of prosecution
authorities, their place in the system of state
bodies, the legal and organizational foundations
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:
- teach a certain understanding of the modern
concept of prosecutorial supervision in the
Republic of Kazakhstan;
- Orient them in the problems of strengthening the
rule of law and order related to the organization
and activities of prosecution authorities both in
detecting violations of laws and in eliminating
them;
- to promote the understanding of the issues of
interaction between the prosecutor's office and
other law enforcement agencies in combating
crime and relations with the courts,
- the participation of the prosecutor in the
implementation of other support functions.
Summary Conventionally, the course “Actual
(Modern) Problems of Prosecutorial Supervision
in the Republic of Kazakhstan” can be divided
into two parts: general and special. The General
Part provides material on the organizational and
legal foundations of the construction and
activities of the prosecutor's office, as well as on
the main theoretical and methodological
foundations of prosecutorial supervision.
Expected Study Results:
Knowledge: - the nature and tasks of
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- 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,
жедел-іздестіру
жүзеге
асыратын органдар қызметі, анықтауды
және алдын ала тергеу. Прокурордың
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

- 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
деятельностью
государственных
органов,
организации и общественных объединений;
- понятие, задачи, предмет, пределы прокурорского
надзора за применением законов органами,
осуществляющими
оперативно-розыскную
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

prosecutorial supervision in the Republic of
Kazakhstan;
- legal means of prosecutorial supervision and
their classification;
- the ratio of prosecutorial supervision to the
activities
of
bodies
implementing
interdepartmental and departmental control;
- place of the course in the system of legal
disciplines;
- the creation and main stages of development of
the prosecutor's office;
- the place and role of the prosecutor's office in
the mechanism of state activity;
- The basic principles on which the activities of
the prosecutor's office are based;
- The main activities of the prosecutor's office and
the prosecutorial supervision industry;
- organization of work in prosecution bodies;
- the nature, tasks, subject and scope of
supervision of the activities of state bodies,
organizations and public associations;
- the concept, tasks, subject, limits of
prosecutorial supervision of the application of
laws by bodies engaged in operational-search
activities, inquiry and preliminary investigation.
The powers of the prosecutor;
- the participation of the prosecutor in the
consideration of criminal cases by the courts;
- The participation of the prosecutor in the
consideration of civil cases by the courts;
- The nature and tasks of prosecutorial
supervision of the legality of court decisions. The
powers of the prosecutor in the exercise of
supervision;
- the nature, significance, tasks, subject and limits
of prosecutorial supervision of the application of
laws in places of detention, in places of pre-trial
detention, in the execution of sentences and other
coercive measures prescribed by the court;
- the nature of the task and the subject of
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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,
нормативтікқұқықтық
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;
- прокурорлық қадағалауға байланысты
іс жүргізу қызметін тергеумен және
қылмыстық істерді қарауда орындау;
- теориялық ережелерді тәжірибеде

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;
- 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

supervision of the application of laws on minors;
- the nature and significance of the work of
prosecution
authorities
with
statements,
complaints and other appeals of citizens.
Be able to: - Freely navigate in the current
legislation governing the activities of prosecution
authorities;
- use the regulatory legal acts regulating public
relations, the observance of which is carried out
by prosecutorial supervision;
- analyze regulatory sources, work with scientific
and methodological literature in order to draw
informed conclusions.
Skills:
- it is legally correct to motivate solutions
proposed practical tasks;
- drawing up acts of prosecutorial oversight of
identified violations of the law, the causes and
conditions that contribute to them.
Skills: - freely operate with the main categories
and concepts;
- use the knowledge system of prosecutorial
supervision to solve practical issues;
- carry out procedural activities related to
prosecutorial supervision of the investigation and
consideration of criminal cases;
- apply theoretical principles in practice;
- navigate the legislation, identify problems of
legal regulation and use legal sources in specific
law enforcement practice.
Program Manager: Doctor of Law, S.K.
Zhursimbaev
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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 ісәрекеттер
процесінде
жүргізілген
прокурорлық қадағалауды меңгеру (қоса
алғанда
сотқа
дейінгі
сатысында
қылмыстық процесс және сот өндірісі);
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.д., С. К.
Журсимбаев
Парақорлықпен күресудің мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер:жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәнді
оқудың
мақсаты:
«Парақорлықпен
күресудің
мәселелері» пәнін оқудың нәтижесінде магистранттарға мемлекеттік сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес стратегиясын
және тәуелсіз сыбайлас жемқорлыққа
қарсы бастамалар нақты жүзеге асыру
әзірлеу және қолдану проблемалары мен
перспективалары туралы кешенді түсінік
береді .
Қысқаша
мазмұны:
Сыбайлас
жемқорлық проблемасы : Пәнді оқу
барысында
мынадай
мәселелерді
қарастырады деп күтілуде ұғымы және
түрлері;
Сыбайлас
жемқорлық
анықтауыштар; Сыбайлас жемқорлық,
экономикалық сипаты; Жемқор мінезқұлық үшін жауапкершілік түрлері және
түрлері; Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес
стратегиясы
мен
қоғамның

Проблемы борьбы с корупцией
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины: «Проблемы борьбы
с корупцией » - дать магистрантам комплексное
представление о проблемах и перспективах
разработки и применения государственных
антикоррупционных стратегий и специфике
реализации
независимых антикоррупционных
инициатив.
Краткое
содержание:
В
ходе
изучения
дисциплины
предполагается
рассмотрение
следующих вопросов:
Проблема коррупции:
понятие и виды; Детерминанты коррупции;
Экономическая природа коррупции; Формы и виды
ответственности за коррупционное поведение;
Антикоррупционная
стратегия
общества
и
государства;
Основные
формы
проявления
коррупции; Социальные последствия коррупции;
Основы противодействия коррупции в РК;
Зарубежный опыт противодействия коррупции.
Ожидаемые результаты изучения:В результате
освоения спецкурса «Противодействие коррупции»

Problems of the fight against corruption
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of studying the discipline:
“Problems of the fight against corruption” is to
give undergraduates a comprehensive idea of the
problems and prospects of developing and
applying state anti-corruption strategies and the
specifics of implementing independent anticorruption initiatives.
Summary: In the course of studying the
discipline, the following issues are expected to be
considered: Corruption problem: concept and
types; Determinants of corruption; The economic
nature of corruption; Forms and types of
responsibility for corrupt behavior; Anticorruption strategy of society and the state; The
main forms of corruption; Social consequences of
corruption; The basics of anti-corruption in the
Republic of Kazakhstan; Foreign experience in
combating corruption.
Expected results of the study: As a result of
mastering the special course “Combating
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мемлекеттік;
Сыбайлас
жемқорлық
негізгі формалары; Сыбайлас жемқорлық
әлеуметтік
салдары;
Қазақстан
Республикасындағы
сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес негіздері;
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
бойынша шетелдік тәжірибе.
Күтілетін
нәтижелер:
«Сыбайлас
жемқорлықтың алдын алу» арнайы
курсын
меңгерудің
нәтижесінде
магистрант алуы тиіс:
Білім:
• әлеуметтік және құқықтық құбылыс
ретінде сыбайлас жемқорлықтың сипаты;
• себептері , шарттары мен сыбайлас
жемқорлық факторлары ;
• жемқор мінез-құлық тетігі ;
• жемқорлыққа қарсы шаралар .
Істей білуі тиіс:
• дербес қылмыстық және әлеуметтік
статистиканы тергеу;
• сыбайлас жемқорлық әлеуметтік экономикалық талдау әдістерін еркін
меңгерген;
• сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
саласындағы заңнаманы талдау;
• жарияланған және мұрағат қылмыстық
істер базасында құқық қорғау органдары
сыбайлас жемқорлықтың алдын алу
тиімділігін бағалау;
• аналитикалық және ғылыми зерттеулер
жүргізуге, сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес бойынша ұсыныстарды дайындау;
Дағдылары:
• қазіргі заманғы заңнама мен әлеуметтік
жағдайдың
сыбайлас
жемқорлыққа
компонентін криминологиялық талдау;
• сыбайлас жемқорлық қылмыстары мен
құқық бұзушылықтардың алдын алу
Кәсіби;

магистрант должен получить:
Знания:
• природы коррупции как социально-правового
явления;
• причин, условий и факторов коррупции;
• механизма коррупционного поведения;
• мер противодействия коррупции.
Умения:
• самостоятельно исследовать уголовную и
социальную статистику;
•
свободно
владеть
социологическими
и
экономическими методами анализа коррупции;
• анализировать законодательство в области
противодействия коррупции;
• давать оценку эффективности предупреждения
коррупции правоохранительными органами по
материалам
архивных
и
опубликованных
уголовных дел;
• составлять рекомендации по противодействию
коррупции, осуществлять аналитическую и научноисследовательскую работу;
Навыки:
• криминологического анализа коррупционной
составляющей современного законодательства и
социальной ситуации;
• профессиональной профилактики коррупционных
преступлений и правонарушений;
• публичного выступления по изучаемым вопросам.
Компетенции:
Изучение дисциплины «Правовые основы анти
коррупционной
политики» направлено на
формирование
у
магистрантов
следующих
компетенций:
• осознание социальной значимости своей будущей
профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания ;
•
способность
добросовестно
исполнять

corruption”, the undergraduate should receive:
Knowledge:
• the nature of corruption as a socio-legal
phenomenon;
• causes, conditions and factors of corruption;
• mechanism of corrupt behavior;
• anti-corruption measures.
Be able to:
• independently investigate criminal and social
statistics;
• Fluent in sociological and economic methods for
analyzing corruption;
• analyze anti-corruption legislation;
• assess the effectiveness of the prevention of
corruption by law enforcement agencies based on
materials from archival and published criminal
cases;
• make recommendations on combating
corruption, carry out analytical and research
work;
Skills:
• criminological analysis of the corruption
component of modern legislation and the social
situation;
• professional prevention of corruption crimes and
offenses;
• public speaking on the issues being studied.
Competencies:
The study of the discipline "Legal basis of anticorruption policy" is aimed at the formation of the
following competencies for undergraduates:
• awareness of the social significance of their
future profession, intolerance of corrupt behavior,
a respectful attitude to law and law, the
possession of an adequate level of professional
legal awareness;
• the ability to conscientiously fulfill professional
duties, comply with the principles of ethics of a
lawyer;
professional:
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•
Зерттелген
мәселелер
бойынша
қоғамдық мәлімдеме .
Құзіреттілігі:
Пәнді оқу барысында магистранттарда
дамытуға бағытталған « қарсы сыбайлас
жемқорлық
саясатын
құқықтық
негіздері»
туралы
келесідей
құзіреттіліктер қалыптасуы тиіс:
• жалпы мәдениет:
• олардың болашақ мамандығының
әлеуметтік маңызы ұғыну , сыбайлас
жемқорлық
мінез-құлық
бағытында
төзбеушілік көрінісі , құқық және заң
құрметтеу , әділдік кәсіби мағынасында
жеткілікті деңгейін иелену;
• Заңды этика қағидаттарына сәйкес келу
үшін , адал кәсіби міндеттерін орындау
қабілеті;
кәсіби:
Заң қабылдауда:
Нормативтік-құқықтық
актілерді
дамыту мүмкіндігі;
құқық қолдану қызметінде:
- Кәсіби қызмет материалдық және
процессуалдық заңды іске асыру үшін
сауатты құқықтық нақты бағыттарын
құқықтық актiлердi қолдануға мүмкіндігі;
құқық қорғау қызметінде:
- жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің
заңдылық пен құқықтық тәртіпті және
қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін
міндеттерін орындау үшін дайындық;
- Сыбайлас жемқорлық мінез-құлық
жолын кесу, анықтау, бағалау және ықпал
ету қабілеті;
сарапшылық
және
консультативтік
қызметінде:
- Заңды қызметiне нақты салалардағы
білікті құқықтық пікірлері мен кеңес
беруге, сыбайлас жемқорлық үшін

профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста ;
профессиональных:
в правотворческой деятельности:
способность
разрабатывать
нормативные
правовые акты ;
в правоприменительной деятельности:
- способность квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности ;
в правоохранительной деятельности:
- готовность к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства
- способность выявлять, давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения
в экспертно-консультационной деятельности:
- способность принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической
деятельности .
Руководитель программы: к.ю.н., Котова Н.К.

in lawmaking:
- the ability to develop regulatory legal acts;
in law enforcement:
- the ability to skillfully apply regulatory legal
acts in specific areas of legal activity, to
implement the norms of substantive and
procedural law in professional activities;
in law enforcement:
- willingness to perform official duties to ensure
law and order, security of the individual, society
and the state
- the ability to identify, evaluate and facilitate the
suppression of corrupt behavior
in expert advisory activities:
- the ability to participate in the legal examination
of draft normative legal acts, including with a
view to identifying provisions in them that
contribute to the creation of conditions for
corruption, to provide qualified legal opinions and
advice in specific areas of legal activity.
Program Manager: candidate of legal Sciences
Kotova N.K.

34

14

KKIZhZKKTOM
5303
APUPP 5303

жағдай жасау жеңілдету үшін олардың
ережелерін анықтау мақсатында, оның
ішінде нормативтік құқықтық актілердің
жобаларын,
құқықтық
сараптама
қатысуға мүмкіндігі.
Бағдарлама
жетекшісі:
з.ғ.к.,
Айкумбеков Н.Р.
Қылмыстық және қылмыстық ісжүргізу 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 егжейтегжейлі 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

Актуальные
проблемы
уголовнопроцессуального права
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты:нет
Постреквизиты:нет
Цель изучения дисциплины: является подробное
изучение
актуальных
проблем
уголовнопроцессуального законодательства Республики
Казахстан;получение магистрантами знаний об
уголовно-процессуальном
законодательстве,
регулирующем
уголовно-процессуальную
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

Actual problems of criminal procedure law
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of studying the discipline: is a
detailed study of the urgent problems of the
criminal procedural legislation of the Republic of
Kazakhstan; obtaining by graduate students
knowledge of the criminal procedural law
governing the criminal procedural activities of the
bodies of inquiry, preliminary investigation,
prosecutors, courts aimed at the disclosure and
prevention of crimes, criminal proceedings and
punishment of perpetrators of a crime. Within the
framework of this discipline, topical issues of
criminal procedural law and criminal proceedings
related to the adoption of the Code of Criminal
Procedure of the Republic of Kazakhstan, which
entered into force on January 1, 2015, are studied,
namely the legal status of the subjects of the
criminal process, the requirements for these
entities, the content and forms of activity of pretrial investigation bodies and the court.
Summary: the study of this discipline consists in
obtaining the correct understanding of the nature
and objectives of criminal proceedings, the basic
principles of the criminal process, the theory of
evidence, the procedure for pre-trial proceedings,
starting from the verification of information about
an impending and committed crime and the
initiation of proceedings, issues of trial and court
proceedings, proceedings in the courts of appeal
and execution of sentences, proceedings in the
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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 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 ар-намысы мен
қадір-қасиетін құрметтеу принциптері
мен нормаларын пайдалану;
- Анықтау, жолын кесу, ашу және
қылмыстар мен басқа да құқық

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.
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

manner of supervision and resumption of cases
due to newly discovered circumstances, features
of the proceedings for certain categories of
criminal cases.
Expected results of the study: they are to give
undergraduates a sum of knowledge about the
urgent problems of criminal procedure law.
As a result, the undergraduate must:
Know:
- the basic principles of professional activity on
the basis of a developed legal consciousness, legal
thinking and legal culture;
- the basic principles of decision making and legal
actions in strict accordance with the law;
- the basic principles of the application of
regulatory legal acts, the implementation of
substantive and procedural law in professional
activities;
- the basic principles of the correct qualification
of facts and circumstances;
- basic rules for the preparation of legal
documents;
- principles and norms of respect for the honor
and dignity of the individual, observance and
protection of the rights and freedoms of man and
citizen;
- methods and methods of identifying,
suppressing, disclosing and investigating crimes
and other offenses;
- Interpretation rules for various legal acts.
Be able to: - carry out professional activities on
the basis of a developed legal awareness, legal
thinking and legal culture;
- use the basic principles of decision-making and
legal actions in strict accordance with the law;
- use the basic principles of the application of
regulatory legal acts, the implementation of
substantive and procedural law in professional
activities;
- use the basic principles of the correct
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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 ісәрекеттерді 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 абыройы
мен қадір құрметтеу қағидаттары мен
нормаларын;
- Қылмыстар мен басқа да құқық
бұзушылықтар әдістері мен тәсілдері
анықтау, анықтау және тергеу;
Құзыреті:
Адал құқықтық этика принциптеріне сай
кәсіби міндеттемелерді орындау;
Ойлау өз мәдениеті, синтездеу, талдау,
ақпаратты қабылдау қабілеті, мақсат қою
және оған қол жеткізу жолдарын таңдау;
Ол ауызша және жазбаша тілін салу
қисынды шынайы және айқын дәлелдер
алады;
Заң және құқық құрметпен сыбайлас
жемқорлық
мінез-құлық
бағытында
төзбеушілік болып табылады;

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;
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;
Компетенции:
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;

qualification of facts and circumstances;
- basic rules for the preparation of legal
documents;
- use the principles and norms of respect for the
honor and dignity of the individual, respect and
protection of the rights and freedoms of man and
citizen;
- use methods and methods for detecting,
suppressing, disclosing and investigating crimes
and other offenses;
- use the rules of interpretation of various legal
acts.
Own: - skills of professional activity on the basis
of a developed legal consciousness, legal thinking
and legal culture;
- skills to use the basic principles of decision
making and legal actions in strict accordance with
the law;
- skills in using the basic principles of applying
regulatory legal acts, implementing substantive
and procedural law in professional activities;
- skills in the proper qualification of facts and
circumstances;
- skills in preparing legal documents;
- principles and norms of respect for the honor
and dignity of the individual, observance and
protection of the rights and freedoms of man and
citizen;
- methods to detect, suppress, disclose and
investigate crimes and other offenses;
Competencies:
conscientiously fulfill professional duties, observe
the principles of ethics of a lawyer;
own a culture of thinking, the ability to
generalize, analyze, perceive information, set
goals and choose ways to achieve it;
able to logically, reasonably and clearly build oral
and written speech;
has an intolerant attitude towards corrupt
behavior, respects law and law;
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Өзін-өзі дамыту үшін ұмтылады, олардың
дағдылары мен шеберлігін арттыру.
әділ сот төрелігі дамыған мағынасында,
құқықтық ойлауды және құқықтық
мәдениетті негізінде кәсіби қызметті
жүзеге асыруға қабілетті;
шешімдер қабылдау және заңға қатаң
сәйкес заңды шаралар қабылдауға
қабілетті;
кәсіптік қызметінде материалдық және
процессуалдық заңды іске асыру үшін
нормативтік
құқықтық
актілерді
қолдануға қабілетті;
дұрыс заңдық фактілер мен мән-жайлар
жіктеле алады;
құқықтық құжаттарды дайындау білікті
болуы;
жеке, құрмет ар-намысы мен қадірқасиетін құрметтеуге және адамның және
азаматтың
құқықтары
мен
бостандықтарын қорғау қабілетті;
Анықтау, алдын алу, ашып көрсетуі тиіс
және қылмыстар мен басқа да құқық
бұзушылықтарды алады;
Ол, анықтау жемқор мінез-бағалау және
оның жолын кесу өз үлесін алады;
Дұрыс және толық құқықтық және басқа
да
құжаттама
кәсіби жұмысының
нәтижелерін көрсету мүмкіндігі;
Түрлі-құқықтық актілерді түсіндіруге
қабілетті.
Бағдарлама
жетекшісі:
з.ғ.к.,
Айкумбеков Н.Р.
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EKKKTOM 5303
PRPSONS 5303

Есіртке
құралдырына қатысты
қылмыстарды
тергеуді
өзекті

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.
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;
владеть навыками подготовки юридических
документов;
способен уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина;
способен выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления
и
иные
правонарушения;
способен выявлять, давать оценку коррупционного
поведения и содействовать его пресечению;
способен правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
способен толковать различные правовые акты.
Руководитель программы: к.ю.н., Айкумбеков
Н.Р.
Проблемы
расследования
преступлений
связанных с оборотом наркотических средств

strives for self-development, improving their
skills and mastery.
able to carry out professional activities on the
basis of a developed legal consciousness, legal
thinking and legal culture;
able to make decisions and perform legal actions
in strict accordance with the law;
able to apply regulatory legal acts, implement
substantive and procedural law in professional
activities;
able to legally qualify facts and circumstances;
have skills in preparing legal documents;
able to respect the honor and dignity of the
individual, to observe and protect the rights and
freedoms of man and citizen;
able to detect, suppress, disclose and investigate
crimes and other offenses;
able to identify, evaluate corruption behavior and
contribute to its suppression;
able to correctly and fully reflect the results of
professional activities in legal and other
documentation;
able to interpret various legal acts.
Program Manager: candidate of legal Sciences
Aykumbekov N.R.

Problems of investigation of crimes related to
drug trafficking
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мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәнді
оқытудың
мақсаты:қазіргі
заманның
техника
тактикалықкриминалистикалық, әдістемелік және
ұйымдастырушылық
мәселелерді
қылмыстарды ашу мен тергеу барысында
заңсыз айналымына байланысты есірткі
құралдарын
зерттеу,
қолда
бар
мүмкіндіктерді, осы бағыттар бойынша,
сондай-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 қылмыстыққұқықтық 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

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

The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the study of the discipline is the
analysis of the current state of technical and
tactical criminalistic, methodological and
organizational problems in the disclosure and
investigation of crimes related to drug trafficking,
the study of existing opportunities in these areas,
as well as the development of recommendations
on the use of forensic knowledge in the detection
and investigation of crimes of this category.
Summary: The investigation of crimes related to
drug trafficking at all levels is determined, first of
all, by the totality of tactics and methods used in
conducting investigative actions at all stages of a
criminal investigation.
Knowledge:
- define the concept of crimes related to drug
trafficking committed by organized groups, and
the nature of their criminal law characteristics;
- to identify the patterns of forensic characteristics
and the particular features that they define to
organize the investigation of crimes related to
drug trafficking;
- determine the structure of the methodology for
investigating these crimes;
identify and analyze typical investigative
situations and develop standard programs for their
resolution;
- systematize the tasks specific to each stage of
the investigation, with justification for the need
for their formulation and solution;
- determine the effectiveness of the methods used
for the detection and investigation of crimes
related to illegal traffic
Be able to:
- apply scientific and technical means and
methods to obtain and use information about the
crime and its participants;
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тергеп-тексеру 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 ғылымитехникалық құралдар мен әдістерді
қолдана алуы;
-орнату негізге ала отырып, материалдық
жағдайды оқиға орнында тәсілі, ісқимылдардың
қылмыскер
туралы
мәліметтер және оның жеке басы, тиімді
пайдалануға
криминалистически
маңызды ақпаратты белгілеу құқық
бұзушының және дәлелдеуде оны
жасауға қатысы бар 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

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,
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;

- establish, on the basis of the material situation at
the scene of the incident, the method of action of
the offender and information about his
personality, to effectively use forensic
information in identifying the offender and
proving his involvement in the commission of the
crime;
- correctly pose the issues to be resolved in the
appointment of forensic examinations and
preliminary special studies;
- to use in the process of investigation of crimes
operational reference, criminalistic, search and
other forms of accounting;
- use tactical techniques when conducting
investigative actions and tactical operations;
Skills: professional activities based on a
developed legal consciousness, legal thinking and
legal culture;
- use of the basic principles of decision making
and legal actions in strict accordance with the
law;
- the use of the basic principles for the application
of regulatory legal acts, the implementation of
substantive and procedural law in professional
activities;
- the correct qualification of facts and
circumstances;
- preparation of legal documents;
- Interpretation of various legal acts.
Competencies:
-conscientiously perform professional duties,
comply with the principles of ethics of a lawyer;
- own a culture of thinking, the ability to
generalize, analyze, perceive information, set
goals and choose ways to achieve it;
able to logically correctly, reasonedly and clearly
build oral and written speech;
- have an intolerant attitude towards corrupt
behavior, respectfully - refers to law and law;
- strives for self-development, improving his
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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;
-тек қана заңға сәйкес шешімдер мен
әрекеттерді қабылдау;
-кәсіби қызметте материалдық және
процессуалдық нормативтік актілерді
қолдану;
-заңдық тұрғыдан фактілер мен мәнжайларды дұрыс саралау керек;
-құқықтық құжаттарды байындай білу
біліктілігінің болуы;
-адам, азамат құқығы мен бостандығын
құрметтеп және намысы мен жеке бас
қадәр-қасиетін
сақтауға,
қорғауға

-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
преступления и иные правонарушения;
-правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
Руководитель программы: к.ю.н., Брушковский
К.Б.

skills and mastery.
-to carry out professional activities on the basis of
a developed legal consciousness, legal thinking
and legal culture;
-to make decisions and perform legal actions in
strict accordance with the law;
- apply regulatory legal acts, implement the norms
of substantive and procedural law in professional
activities;
- legally correct to qualify facts and
circumstances;
-to master the skills of preparing legal documents;
- Respect the honor and dignity of the individual,
observe and protect the rights and freedoms of
man and citizen;
-identify, suppress, disclose and investigate
crimes and other offenses;
- correctly and fully reflect the results of
professional activity in legal and other
documentation;
Program Manager: candidate of legal Sciences
Brushkovsky K.B.
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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.
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 іс-жүргізуде
адвокаттың қорғаушы ретінде қатысуы.
Оқудан күтілетін нәтижелер:
Білім:
адвокатура
мен
адвокаттық
қызметтің
құқықтық,
ұйымдастырушылық
аспектілерің

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 следственносудебной 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;

Modern problems of the organization and
activities of the legal profession in the Republic
of Kazakhstan
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of studying the discipline: the
formation of a scientific view on the problems of
advocacy as an institution of civil society in the
context of a profound reform of the law, a
systematic view of advocacy for the provision of
various types of qualified legal assistance based
on existing law of the Republic of Kazakhstan
and international law and judicial practice.
Summary: problems of standardization of
advocacy and advocacy, modern issues of
organizational, legal, ethical aspects of advocacy
and the legal status of an advocate; counseling
counsel and the social function of advocacy;
participation of a lawyer as a representative and
defender in civil, criminal proceedings and in
cases of administrative offenses.
Expected Study Results:
Knowledge:
- basic concepts, organizational, legal aspects of
advocacy and advocacy and problems;
- Laws of formation of the status of a lawyer and
problems of professional liability of a lawyer
-the procedural procedure for the participation of
a lawyer in legal proceedings and the problems of
their implementation;
- guarantees for the exercise of rights by a lawyer
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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.
Дағдылар:
- қылмыстық істерді жүргізу барысында
нақты жағдайды бақылау;
-алдыға қойған мәселелерді шешу үшін
қарапайым сдантартты құқықтық әдістәсілдерді 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

-процессуальный порядок участия адвоката в
судопроизводстве и проблемы их реализации;
- гарантии реализации прав адвокатом в различных
видах адвокатской деятельности;
Умения:
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

in various types of advocacy;
Be able to:
- assess the specific situation in the investigation
and consideration of criminal cases,
-use standard legal means and methods to solve
the tasks set by the principal;
- analyze, compare and draw up legal documents;
- work in a team and with a principal, state and
other bodies, officials.
Skills:
- tactics and methods 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;
- compilation of typical documents of advocacy;
-cooperation in the implementation of advocacy.
Competencies:
- to realize the social significance of the
profession of a lawyer, to have a sufficient level
of professional legal awareness
-to comply with the Code of Professional Ethics
of a lawyer, conscientiously act as a lawyer
- own a culture of thinking, the ability to
generalize, analyze, perceive information, set
goals and choose ways to achieve it
- the ability to logically true, reasoned and clearly
build oral and written speech
- possess a culture of behavior and teamwork
- have an intolerant attitude towards corrupt
behavior
-the ability to use the basic principles and
methods of the social, humanitarian and economic
sciences in solving social and professional
problems
- the ability to analyze socially significant
problems and processes
- master the basic methods, methods and means of
obtaining, storing and processing information,
computer skills as a means of information
management;
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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;
-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 ісқимыл жасауын қадағалау.
-нормативтікқұқықтықактілердіқолдану,
материалдықжәнепроцестікқұқықтыңнор
маларыадвокаттыққызметтеқолдануды
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.
17

STOM 5304
APTSD 5304

Сот теориясының өзекті мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ

-способность использовать основные положения и
методы
социальных,
гуманитарных
и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач
- способность анализировать социально значимые
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

- carry out activities on the basis of a developed
legal consciousness, legal thinking and legal
culture;
- the ability to ensure compliance with legislation
by legal entities;
- apply regulatory legal acts, implement the norms
of substantive and procedural law in advocacy;
- the ability to legally correctly qualify facts and
circumstances;
- have skills in preparing legal documents;
- the ability to correctly and fully reflect the
results of advocacy in legal and other
documentation;
-to participate in the legal examination of draft
regulatory legal acts relating to the professional
activities of a lawyer;
-the ability to correctly interpret various legal
acts;
- the ability to advise in advocacy.
Program Manager: candidate of legal Sciences
Mushatova A.K.

Actual problems of the theory of judicial
evidence
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none

44

Дәрісті оқытудың мақсаты: қылмыстық
іс бойынша ғылыми, құқықтық және
әдістемелік дәлелдеу туралы білім алу.
Қысқаша
мазмұны:
Бұл
пән
қылмыстық
дәлелдеуге
байланысты
қызметті қарастырады. 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

Постреквизиты:нет
Цель изучения дисциплины: получение знаний о
научных и правовых и методологическихосновах
доказывания по уголовным делам.
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 уголовнопроцессуальной
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
уголовно-процессуального доказывания; - изучение
особенностей каждого
элемента процесса
доказывания (собирание, исследование, оценка и
использование
доказательств);приобретение
практических навыков работы с различными

Post-requisites: none
The purpose of the discipline: to gain
knowledge about the scientific and legal and
methodological foundations of evidence in
criminal cases.
Summary: The discipline reviews and studies
activities related to the process of proof. Proof,
i.e. work with evidence, occupies a very
important place in the criminal process: the
legality and validity of the sentence, the
correctness of other decisions made in the case,
depend on how fully and skillfully the evidence
has been carried out. If the evidence has ended
without result, if it has not been established by
whom and under what circumstances the crime
has been committed, then the goals of the
proceedings will not be achieved. The damage
caused by the crime is not compensated, the
offender went unpunished. If a mistake is made in
the process of proof, this can lead to even more
serious consequences - the conviction of the
innocent. Therefore, proof is a necessary and very
responsible component of the criminal procedure.
Often it is called the core of the process.
Expected results of the study: - familiarization
with the methodological basis of the theory of
evidence in criminal proceedings, with the
doctrine of truth as the goal of proof; understanding of the fundamental concepts of the
theory of evidence (evidence and their procedural
sources, properties (features) of evidence and
their classification, subject and scope of
evidence); - differentiation of competence of the
subjects of evidence with their participation at
various stages of the criminal procedure evidence;
- the study of the characteristics of each element
of the process of evidence (collection, research,
assessment and use of evidence); - the acquisition
of practical skills in working with various types of
evidence and the features of evidence in certain
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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,
оларды
тәжирбеде қолдану.
Пайдалану керек:
Нормативтік құқықтық актілерді
Құқықтық норма мен құқықтық қарымқатынас 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 ісәрекеттің заңға сәйкес қағидаларын
қолдану;
кәсіби
мамандықта
нормативтік
құқықтық
актілерді
қолдану,
материалдық және іс жүргізу құқығы
нормаларын қолдану;

видами
доказательств
и
особенностями
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.

categories of criminal cases.
Undergraduates, having studied the discipline,
must:
know: - the fundamental categories of evidence
theory: the modern concept of evidence (evidence
and their procedural sources), properties
(attributes) of evidence, classification of
evidence, subject and scope of evidence; Features of the competence of the subjects of
evidence with their participation at various stages
of the criminal procedure evidence; - the specifics
of each element of the process of evidence
(collection, research, evaluation and use of
evidence);
be able to: - evaluate the properties (features) of
various types of evidence: their relevance,
admissibility,
reliability,
legal
force
(significance), as well as the sufficiency of the
totality of evidence; - apply the practical skills of
working with evidence in the process of proving
certain categories of criminal cases.
master: - skills to work with regulatory legal acts;
- skills of analysis of legal norms and legal
relations; - skills of analysis of law enforcement
and judicial practice.
Competencies:
conscientiously fulfill professional duties, observe
the principles of ethics of a lawyer;
own a culture of thinking, the ability to
generalize, analyze, perceive information, set
goals and choose ways to achieve it;
able to logically, reasonably and clearly build oral
and written speech;
has an intolerant attitude towards corrupt
behavior, respects law and law;
strives for self-development, improving their
skills and mastery.
- professional competencies (PC):
able to carry out professional activities on the
basis of a developed legal consciousness, legal
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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.,
Айкумбеков Н.Р.

18

KhKKOM 5305
APMUP 5305

Халқыралық қылмыстық құқұқың
өзекті мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер:
Ұлт
аралық
ұйымдасқан қылмыстықпен күрестің
қазіргі кездегі мәселелері
Дәрісті оқытудың мақсаты: қылмыс
пен жазаның құқықтық және әлеуметтік
табиғатының түсінігін халықаралықтық
қылмыстық
құқық
және
соған

- профессиональные компетенции (ПК):
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;
владеть навыками подготовки юридических
документов;
способен уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина;
способен выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления
и
иные
правонарушения;
способен выявлять, давать оценку коррупционного
поведения и содействовать его пресечению;
способен правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
способен толковать различные правовые акты.
Руководитель программы: к.ю.н., Айкумбеков
Н.Р.
Актуальные проблемы международного
уголовного права
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты:Современные проблемы борьбы с
транснациональной организованной преступностью
Цель изучения дисциплины:понимание правовой
и социальной природы преступления и наказания
по международному уголовному праву и
соответствующих международно-правовых норм,
уяснение связи данной дисциплины с другими

thinking and legal culture;
able to make decisions and perform legal actions
in strict accordance with the law;
able to apply regulatory legal acts, implement
substantive and procedural law in professional
activities;
able to legally qualify facts and circumstances;
have skills in preparing legal documents;
able to respect the honor and dignity of the
individual, to observe and protect the rights and
freedoms of man and citizen;
able to detect, suppress, disclose and investigate
crimes and other offenses;
able to identify, evaluate corruption behavior and
contribute to its suppression;
able to correctly and fully reflect the results of
professional activities in legal and other
documentation;
able to interpret various legal acts.
Program Manager: candidate of legal Sciences
Aykumbekov N.R.

Actual problems of international criminal
law
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: Current issues in the fight
against transnational organized crime
The purpose of studying the discipline:
understanding the legal and social nature of crime
and punishment under international criminal law
and relevant international legal norms,
understanding the relationship of this discipline
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байланысты
халақаралық
құқықтық
нормалармен, басқа да қылмыстық
құқықтық пәндермен байланысты, қазіргі
заманғы халықаралықтық қылмыстық
құқықтағы
халықаралықтық
қылмыстармен күресу және халықаралық
қылмыстардың белгілері, халықаралық
қылмысқа
қарсы
бірлесу
туралы
мәліметте беру.
Қысқаша
мазмұны: Халықаралық
қылмыстық құқық пәні халықаралық
қылмыстық
құқықтың
негізгі
институттарының жиынтығы, әлемге
қарсы қылмыспен адамзат қауіпсіздігі,
мемлекет
пен
халықаралық
субъектілердің қылмысқа қарсы күресі.
Күтілетін нәтижелер: магистранттардың
курсты өткеннен кейін
Білу керек:
- халықаралық қылмыстық құқықтық
нормаларды қолдануды талдау
-хлықаралық
қылмыстық
құқықтың
негізін қалайтын нормативтік база
-халықаралық қылмыстық құқықтың
қағидалары
-халықаралық қылмыстардың белгілері
мен қылмыстық халықаралық белгісінің
құрамы
-халықаралық қылмыстық құқықтың
аппаратының түсінігі.
Жүзеге асыру керек:
Халықаралық
құқық
қорғау
органдарының компентенциясы ;
Халықаралық қылмыстық құқықтағы
нормалардың
қолдану
реттілігіне
сараптама жүргізу
Халақаралық
қылмыстық
құқықтың
нормаларын міндетті түрде қолданатын
жұмыстарды құрастыру
Пайдалану керек:

уголовно-правовыми
дисциплинами;
формирование знаний о сущности современного
международного уголовного права и мерах борьбы
с
международными
преступлениями
и
преступлениями
международного
характера,
изучение форм и видов международного
сотрудничества в борьбе с преступностью.
Краткое содержание: Международное уголовное
право как учебная дисциплина является системой
знаний об основных институтах международного
уголовного права, преступлениях против мира и
безопасности человечества и конвенционных
преступлениях,
о
различных
формах
взаимодействия государств и иных международных
субъектов в области борьбы с преступностью.
Ожидаемые результаты изучения: В результате
освоения курса магистрант должен получить:
Знания:
• специфики и особенностей толкования и
применения норм международного уголовного
права;
• нормативной правовой базы, которая составляет
основу международного уголовного права;
•
отраслевых
принципов
международного
уголовного права;
•
характеристики
составов
международных
преступлений и преступлений международного
характера;
•
понятийного
аппарата
международного
уголовного права.
Умения:
• разграничить компетенцию международных
органов правосудия;
• анализировать порядок применения норм
международного уголовного права;
• формулировать конкретные задачи, решение
которых не представляется возможным без
применения
соответствующих
норм
международного уголовного права.
Навыки:

with other criminal law disciplines; the formation
of knowledge about the essence of modern
international criminal law and measures to
combat international crimes and crimes of an
international nature, the study of the forms and
types of international cooperation in the fight
against crime.
Summary: International criminal law as a
discipline is a system of knowledge about the
main institutions of international criminal law,
crimes against the peace and security of mankind
and conventional crimes, about various forms of
interaction between states and other international
actors in the fight against crime.
Expected results of the study: As a result of
mastering the course, the undergraduate should
receive:
Knowledge:
• the specifics and features of the interpretation
and application of international criminal law;
• the regulatory framework that forms the basis of
international criminal law;
• industry principles of international criminal law;
• characteristics of the elements of international
crimes and crimes of an international nature;
• conceptual apparatus of international criminal
law.
Be able to:
• delimit the competence of international justice
bodies;
• analyze the application of international criminal
law;
• formulate specific tasks, the solution of which is
not possible without the application of the
relevant norms of international criminal law.
Skills:
• work with international legal regulatory
materials;
• legal qualifications of crimes in accordance with
international criminal law.
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Халықаралық құқықтық нормаларының
материалдарын
Халықаралық
қылмыстық
құқық
нормалары
бойынша
қымыстардың
түрлері
Компетенциялр:
-жалпы компетенциялар:
Болашақ мамандығыңның әлеуметтік
маңызын ұғынып, соған сәйкес кәсібі
деңгейлі болу
кәсіби міндеттерін ерікті түрде 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;
мәдениетті жүріс тұрысты сақтап,
жұмыстағы әріптестермен жақсы болу
парақорлыққа жол бермеу, құқық пен
заңға сыймен қарау;
өзінді жетілдіруге ұмтылу, шеберлік пен
дәреженді көтеру;
Әлеуметтік және кәсіби мәселені шешу
барысында әлеуметтік, гуманитарлық,
экономика
ғылымдарының
негізгі
ережелері мен әдістерін қолдану
Әлеуметтік маңызы бар проблемалар мен
процесстерге сараптама жүргізу;
Қазіргі қоғамның дамуына ақпараттың
маңызын
түсініп,
сондықтан
дан
туындайтын
қауіп-қатерден
қорғану
үшін,
ақпаратттық
қауіпсіздіктің
ережелерін қолдану
Ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің
әдістері мен тәсілдерін қолданудың
негізгі әдістерін білу,
Ғаламтордағы ақпаратпен жұмыс істей
алуы

•
работы
с
международно-правовыми
нормативными материалами;
• юридической квалификации преступлений в
соответствии
с
нормами
международного
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;
• 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 безопасности;
• способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
Руководитель программы: к.ю.н., Котова Н.К.

Competencies: • recognizes the social
significance of the future profession, has a
sufficient level of professional legal awareness;
• able to conscientiously fulfill professional
duties, comply with the principles of ethics of a
lawyer;
• capable of generalizing, analyzing, perceiving
information, setting goals and choosing ways to
achieve it;
• able to logically correctly, reasonedly and
clearly build oral and written speech;
• has a culture of behavior, is ready for
cooperation with colleagues, work in a team;
• has an intolerant attitude towards corrupt
behavior, respects law and law;
• strives for self-development, raising their
qualifications and skills;
• uses the basic principles and methods of the
social, humanitarian and economic sciences in
solving social and professional problems;
• able to analyze socially significant problems and
processes;
• able to understand the essence and importance
of information in the development of the modern
information society, recognize the dangers and
threats that arise in this process, comply with the
basic requirements of information security;
• able to carry out professional activities on the
basis of a developed legal consciousness, legal
thinking and legal culture;
Program Manager: Manager: candidate of
legal Sciences Kotova N.K.
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-кәсіби компетенциялар:
құқықтық сананы, құқықтық ойлауды,
құқықтық мәдениетті пайдалану арқылы
кәсіби мамандығын атқару,
шешім қабылдау мен құқықтық ісәрекеттің заңға сәйкес қағидаларын
қолдану;
кәсіби
мамандықта
нормативтік
құқықтық
актілерді
қолдану,
материалдық және іс жүргізу құқығы
нормаларын қолдану;
құқық бойынша фактілер мен жайттарды
дұрыс саралау;
заң мен құқық бойынша өзіне жүктелген
міндеттерді орындап жеке тұлғаның,
әлеуметтің, мемлекеттің қауіпсіздігін
қамтамасыз ету,
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;
қылмыстардың
алдын-алуға, соларды
тудырған себеп-салдарын анықтап, оны
жою
парақорлық әрекетті анықтап, оған баға
беріп және жолын кесу;
құқықтық құжаттарды кәсіби түрде дүрыс
және толық нәтиже беру;
әр-түрлі құқықтық актілерді талдау.
Бағдарлама жектекшісі: з.ғ.к., Котова
Н.К.
Экономика аясында
қылмыстық
құқықбұзушылықтар
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Дәрісті
оқытудың
мақсаты:

Уголовные правонарушения в сфере экономики
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины:формирование у
магистранта комплекса глубоких теоретических

Economic Criminal Offenses
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of studying the discipline: the
formation of a graduate student of a complex of
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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:
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 ісәрекеттің 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;

знаний
по
правовой
квалификации
и
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;

deep theoretical knowledge on legal qualifications
and the prevention of criminal offenses in the
field of economics, as well as other related
criminal offenses and the development on this
basis of the strong skills necessary for him in
further practical, scientific and pedagogical
activities.
Summary: The criminal law and criminological
analysis of the articles of the sixth and ninth
chapters of the special part of the Criminal Code
of the Republic of Kazakhstan in 2014: theft,
extortion, destruction and damage of other
people's
property,
unlawful
seizure
of
information,
illegal
business,
economic
smuggling, tax criminal offenses, commercial
bribery, etc. Consideration of controversial issues
regarding the qualifications of these criminal
offenses.
Expected results of the study: the development
of the legal thinking of undergraduates, the
application of the studied theoretical and practical
material in the formulation and explanation of
their ideas, the full use of accumulated knowledge
in relevant areas in their legal activities.
Knowledge: - the basic principles of professional
activity on the basis of a developed legal
consciousness, legal thinking and legal culture;
- the basic principles of decision-making and
legal actions in strict accordance with the law;
- the basic principles of the application of
regulatory legal acts, the implementation of
substantive and procedural law in professional
activities;
- the basic principles of the correct qualification
of facts and circumstances;
- basic rules for the preparation of legal
documents;
- principles and norms of respect for the honor
and dignity of the individual, observance and
protection of the rights and freedoms of man and
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-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 ісәрекеттің
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
іс-әрекеттің
негізгі
қағидаларын ;
- нормативтік құқықтық актілерді

- принципов и норм уважения чести и 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;

citizen;
- methods and methods for detecting, suppressing,
disclosing and investigating crimes and other
offenses;
- rules of interpretation of various legal acts.
Be able to:
- carry out professional activities on the basis of a
developed legal consciousness, legal thinking and
legal culture;
- use the basic principles of decision making and
legal actions in strict accordance with the law;
- use the basic principles of the application of
regulatory legal acts, the implementation of
substantive and procedural law in professional
activities;
- use the basic principles of the correct
qualification of facts and circumstances;
- basic rules for the preparation of legal
documents;
- use the principles and norms of respect for the
honor and dignity of the individual, observance
and protection of the rights and freedoms of man
and citizen;
- use the methods and methods of detecting,
suppressing, disclosing and investigating crimes
and other offenses;
- use the rules of interpretation of various legal
acts.
- professional activity on the basis of a developed
legal consciousness, legal thinking and legal
culture;
- use of the basic principles of decision making
and legal actions in strict accordance with the
law;
- use of the basic principles for the application of
regulatory legal acts, the implementation of
substantive and procedural law in professional
activities;
- the correct qualification of facts and
circumstances;
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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;
-кәсіби компетенциялар:
құқықтық сананы, құқықтық ойлауды,
құқықтық мәдениетті пайдалану арқылы
кәсіби мамандығын атқару,
шешім қабылдау мен құқықтық ісәрекеттің 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

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;

- preparation of legal documents;
- Interpretation of various legal acts.
Competencies:
-conscientiously perform professional duties,
comply with the principles of ethics of a lawyer;
own a culture of thinking, the ability to
generalize, analyze, perceive information, set
goals and choose ways to achieve it;
able to logically correctly, reasonedly and clearly
build oral and written speech;
have an intolerant attitude towards corrupt
behavior; respects law and law;
strives for self-development, improving their
skills and mastery.
to carry out professional activities on the basis of
a developed legal consciousness, legal thinking
and legal culture;
make decisions and perform legal actions in strict
accordance with the law;
apply normative legal acts, implement the norms
of substantive and procedural law in professional
activities;
legally correct to qualify facts and circumstances;
have skills in preparing legal documents;
to respect the honor and dignity of the individual,
to observe and protect the rights and freedoms of
man and citizen;
identify, suppress, disclose and investigate
criminal and other offenses;
identify, evaluate corruption behavior and
contribute to its suppression;
correctly and fully reflect the results of
professional activity in legal and other
documentation;
interpret various legal acts.
Program Manager: Manager: candidate of
legal Sciences Samatova G.B.
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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.
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
мақсаты-студенттердің
қаржылық
категорияларды, терминдерді, олардың
жіктелуін,
әлеуметтік-экономикалық
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

толковать различные правовые акты.
Руководитель программы: к.ю.н., Саматова Г.Б.

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

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 socioeconomic processes.
The objectives
изучение
of theприроды
discipline
финансов,
are: to study the
nature of Finance,
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 socioeconomic 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
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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
экономикалық категорияның мәнін, оның
ұдайы өндіру процестері мен қоғамның
әлеуметтік-экономикалық
дамуындағы
рөлі мен маңызын игеруге мүмкіндік
береді.
Бағдарлама жетекшісі: э.ғ.к.., Гумар
Н.А
Әкімшілік құқықтың өзекті мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизит: жоқ
Постреквизиттер:
ҚР әкімшілік жауапкершіліктің өзекті
мәселелері
Пәнді оқытудың мақсаты:
Қысқаша мазмұны: әкімшілік құқықтың
пайда
болу және даму тарихы;
әкімшіліктік құқықтың пәнінің, әдісі
және жүйесінің мәселелері; мемлекеттік
әкімшілік
органдарының
ұйымдастырылуы
мен
олардың
қызметінің
мәселелері;
мемлекеттік
қызметтің қазіргі таңдағы мәселелері;
әкімшілік-құқықтық
нысандар
мен
әкімшілік
рәсімдердің
мәселелері;
әкімшілік-құқықтық
мәжбүрлеудің

индивидуальная работа магистрантов, подготовка
ими курсовых работ, участие с докладами на
научных конференциях и других научнопрактических мероприятиях.
Коммуникация:
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

course, individual work of undergraduates, their
preparation of course papers, participation in
scientific conferences and other scientific and
practical events is provided.
Communication:
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

Актуальные проблемы административного
права
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты:
Актуальные
проблемы
административной ответственности в РК
Цель изучения дисциплины:
Краткое содержание: История возникнования и
развития административного права; проблемы
предмета, метода и системы административного
права; проблемы организации и деятельности
органов
государственной
администрации;
современные проблемы государственной службы;
проблемы административно-правовых форм и
административные
процедуры;
проблемы
административно-правового
принуждения;
проблемы административной ответственности;
административная юстиция.

Actual problems of administrative law
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post
requisites:
Actual
problems
of
administrative responsibility in the Republic of
Kazakhstan
The purpose of studying the discipline:
Summary: History of the emergence and
development of administrative law; problems of
the subject, method and system of administrative
law; problems of organization and activities of
state administration bodies; modern problems of
public service; problems of administrative forms
and administrative procedures; problems of
administrative law enforcement; administrative
responsibility issues; administrative justice.
Expected Study Results:
Knowledge:
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мәселелері; әкімшілік жауапкершілік
мәселелері; әкімшілік әділет.
Күтілетін оқу нәтижелері:
Білім:
- әкімшілік құқықтың қалыптасуының
негізгі
себептері
және
дамуының
кезеңдері;
- Қазақстанда әкімшілік құқықтың
қалыптасуы
мен
дамуының
ерекшеліктері;
мемлекеттік
әкімшіліктің
ұйымдастырылуының қазіргі мәселелері;
- мемлекеттік қызметтің мәселелері;
- жемқорлыққа қарсы тұрудың әкімшілікқұқықтық мәселелері;
- әкімшілік-құқықтық нысандар мен
әдістердің негізгі мәселелері;
әкімшілік
рәсімдер
институты
дамуының мәселелері;
әкімшілік
әділеттің
қалыптасу
мәселелері;
- әкімшілік жауапкершілік мәселелері.
Іскерлігі:
- мемлекеттік басқару саласындағы НҚА
және жеке дара актілердің жобасын
дайындау;
- әкімшілік қызметте фактілер мен
жағдайларды дұрыс саралауда негізгі
қағидаларды пайдалану;
басқарушылық
шешімдер
мен
әрекеттерді талдау және бағалау;
НҚА
қолданудың,
әкімшілік
материалдық және процессуалдық құқық
нормаларын жүзеге асырудың негізгі
қағидаларын пайдалану;
- әкімшілік-құқықтық саладағы әр түрлі
құқықтық актілерге түсінік берудің
ережелерін пайдалану.
Дағдысы:
- мемлекеттік басқару саласындағы НҚА

Ожидаемые результаты изучения:
Знания:
- основные причины зарождения и этапы развития
административного права;
особенности
становления
и
развития
административного права в Казахстане;
современные
проблемы
организации
государственной администрации;
- современные проблемы государственной службы;
административно-правовые
проблемы
противодействия коррупции;
- основные проблемы административно-правовых
форм и методов;
- проблемы развития института административных
процедур;
- проблемы формирования административной
юстиции;
- проблемы административной ответственности и
производства по делам об административных
правонарушениях.
Умения:
- разрабатывать проекты нормативных правовых
и индивидуальных актов в сфере государственного
управления;
- использоватьосновные принципы правильной
квалификации
фактов
и
обстоятельств
в
административной деятельности;
- использоватьосновные принципы принятия
решений и совершения управленческих действий в
точном соответствии с законом;
- оценивать и анализировать управленческие
решения и действия;
- использоватьосновные принципы применения
нормативных правовых актов, реализации норм
административного
материального
и
процессуального права;
- использоватьосновные принципы и правила
проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих

- the main reasons for the origin and stages of
development of administrative law;
- Features of the formation and development of
administrative law in Kazakhstan;
- current problems of the organization of public
administration;
- modern problems of public service;
- administrative and legal problems of combating
corruption;
- the main problems of administrative forms and
methods;
- problems of the development of the institution
of administrative procedures;
- problems of the formation of administrative
justice;
- problems of administrative responsibility and
proceedings on administrative offenses.
Be able to:
- develop regulatory drafts and individual acts in
the field of public administration;
- use the basic principles of the correct
qualification of facts and circumstances in
administrative activities;
- use the basic principles of decision making and
management actions in strict accordance with the
law;
- evaluate and analyze management decisions and
actions;
- use the basic principles of the application of
regulatory legal acts, the implementation of the
norms of administrative substantive and
procedural law;
- use the basic principles and rules of conducting
a legal examination of draft regulatory legal acts,
including with a view to identifying provisions in
them that contribute to the creation of conditions
for corruption;
- use the rules of interpretation of various legal
acts in the administrative sphere.
Skills:
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және жеке дара актілердің жасау;
- әкімшілік құқық саласындағы фактілер
мен жағдайларды дұрыс саралау;
- әкімшілік құқық саласында құқықтық
құжаттарды дайындау;
- басқарушылық әрекеттерді жасаудың
және шешімдер қабылдаудың негізгі
қағидаларын пайдалану.
Құзыреттілігі:
әкімшілік
құқық
саласындағы
мәселелерді анықтау және ашу қабілеті;
әкімшілік
құқық
саласындағы
мәселелерді шешу жолдарын ұсыну;
- әкімшілік құқық саласындағы НҚА
жасауға қатысу;
- әкімшілік құқық саласындағы
- өз кәсіби міндеттерін адал орындау,
заңгер этика қағидаларын сақтау;
- ойлау мәдениетін үйрену, ақпаратты
жалпылау, талдау, алу мүмкіндіктерін
үйрену, мақсаттарды қою және оған жету
жолдарын таңдау қабілетіне ие болу;
- ауызжа және жазбаша сөйлеуді
логикалық тұрғыдан дұрыс, дәлелді және
айқын жүзеге асыру;
- жемқорлық жүріс-тұрысқа жол бермеу,
заң мен құқықты қадірлеу;
- өзінен өзі білімділігін жоғарылатуға
ынтасы, өз біліктілігін және шеберлілігін
көтеру.
Бағдарлама
жетекшісі:
з.ғ.к.,
Калимбекова А.Р.

созданию условий для проявления коррупции;
- использоватьправила толкования различных
правовых актов в административно-правовой
сфере.
Навыки:
разработки
нормативных
правовых
и
индивидуальных актов в сфере государственного
управления;
- правильной квалификации фактов и обстоятельств
в сфере административного права;
- подготовки юридических документов в сфере
административного права;
- использованияосновных принципов принятия
решения и совершения управленческих действий.
Компетенции:
- способность самостоятельно выявлять и освещать
проблемы в административно-правовой сфере;
- способность предлагать решения проблем в
административно-правовой сфере;
способность
участвовать
в
разработке
нормативно-правовых актов в административноправовой сфере;
- способность осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
- способность применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в
административноправовой сфере;
способность
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства в
административно-правовой сфере;
способность
выявлять,
давать
оценку
коррупционного поведения;
- способность правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации.
- способность принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов в административно-правовой

- development of normative legal and individual
acts in the field of public administration;
- the correct qualification of facts and
circumstances in the field of administrative law;
- preparation of legal documents in the field of
administrative law;
- the use of the basic principles of decisionmaking and management actions.
Competencies:
- the ability to independently identify and
highlight problems in the administrative sphere;
- the ability to propose solutions to problems in
the administrative sphere;
- the ability to participate in the development of
legal acts in the administrative sphere;
- the ability to carry out professional activities on
the basis of a developed legal consciousness, legal
thinking and legal culture;
- the ability to apply regulatory legal acts, to
implement the norms of substantive and
procedural law in the administrative law sphere;
- the ability to legally correctly qualify facts and
circumstances in the administrative sphere;
- the ability to identify, evaluate corruption
behavior;
- the ability to correctly and fully reflect the
results of professional activities in legal and other
documentation.
- the ability to participate in the legal examination
of draft regulatory legal acts in the administrative
sphere, including in order to identify provisions in
them that contribute to the creation of conditions
for corruption;
- the ability to interpret various legal acts in the
administrative sphere;
- the ability to provide qualified legal opinions
and advice in the administrative field;
- the ability to effectively implement legal
education.
Program
Manager:
Doctor
of
Law
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Халқыралық қылмыстық процесс
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер:жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәнді оқудың мақсаты:
Қазақстан
Республикасының
халықаралық
қатынастар, сондай-ақ жалпы жұрт
таныған принциптер мен халықаралық
құқық және қылмыстық процесте оларды
қолдану нормаларын тарихи аспектілері
туралы білімді алу.
Қысқаша
мазмұны:
Әлемдік
қауымдастыққа
Қазақстан
Республикасының
кіруі,
сондай-ақ
қылмыс
интернационализациялау
ғаламдық тұрғыда ұлттық қылмыстық iс
жүргiзу заңын жағдайын қарастыру
қажеттігін анықтады. Соңғы жылдары
Қазақстанда, соның ішінде трансұлттық
қылмыс
айтарлықтай
өсімі
бар.
Жүргізіліп жатқан реформалар аясында
көлеңкелі экономикаға өсуде. Ол банк
және қаржы және өндірістік салаларда,
сондай-ақ нарықтық экономика және
сыртқы сауда қылмыстағы үшін жағдай
жасайды.
Бұл
процестер
басқа
мемлекеттер ресімделеді. Сондықтан,
арнайы
маңызы
Республикасына

сфере, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции;
- способность толковать различные правовые акты
в административно-правовой сфере;
способность
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в
административное-правовой сфере;
- способость эффективно осуществлять правовое
воспитание.
Руководитель программы: д.ю.н., Подопригора
Р.А.
Международный уголовный процесс
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты:нет
Постреквизиты:нет
Цель изучения дисциплины: получение знаний об
исторических аспектах международных отношений
Республики Казахстан, а также общепризнанных
принципов и норм международного права и
проблемы их применения в уголовном процессе.
Краткое содержание: Вхождение Республики
Казахстан в мировое сообщество, а также
интернационализация преступности определили
необходимость
рассмотреть
состояние
национальной уголовно-процессуальной системы в
контексте мирового законодательства. В последние
годы в РК наблюдается значительный рост
преступности, в том числе транснациональной. На
фоне проводимых реформ разрастается теневая
экономика.
Создаются
условия
для
криминализации
банковско-финансовой
и
производственной сфер, а также рыночной
экономики и внешнеэкономической деятельности.
В эти процессы втягиваются другие государства.
Поэтому в борьбе с преступностью для Республики
особую значимость приобретает взаимодействие с
другими государствами и их помощь.
Ожидаемые результаты изучения: заключаются в
том, чтобы дать магистрантам сумму знаний об

Podoprigora R.A.

International criminal trial
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the discipline: to gain
knowledge about the historical aspects of
international relations of the Republic of
Kazakhstan, as well as generally recognized
principles and norms of international law and the
problems of their application in the criminal
process.
Summary: The entry of the Republic of
Kazakhstan into the world community, as well as
the internationalization of crime, determined the
need to consider the state of the national criminal
procedure system in the context of world law. In
recent years, in Kazakhstan there has been a
significant increase in crime, including
transnational crime. Against the background of
ongoing reforms, the shadow economy is
expanding. The conditions are created for the
criminalization of the banking, financial and
industrial sectors, as well as the market economy
and foreign economic activity. Other states are
being drawn into these processes. Therefore, in
the fight against crime for the Republic of
particular importance is the interaction with other
states and their assistance.
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қылмысқа
қарсы
күресте
басқа
мемлекеттермен және олардың көмегімен
өзара іс-қимыл болып табылады.
Күтілетін нәтижелер: Ол магистранттар
қылмыстық істер бойынша халықаралық
ынтымақтастыққа қатысты қылмыстық
сот iсiн өзекті мәселелері туралы білімді
сомасын береді.
Магистранттар пәнді оқып біткен соң:
Білулері тиіс:
- халықаралық құқық және Қазақстан
Республикасының қылмыстық сот ісін
жүргізуде оларды қолдану негізгі
принциптері ;
- Құқықтық көмек көрсету саласындағы
халықаралық
ынтымақтастықты
құқықтық реттеу.
Істеп білулері тиіс:
қылмысқа қарсы күресте басқа елдердің
құқық қорғау органдарының өзара ісқимыл барысында туындайтын құқықтық
мәселелерді шешу.
Меңгеруі тиіс:
- Нормативтік құқықтық актілерге сәйкес
жұмыс істеуге дағдылары;
- Құқықтық нормаларды және құқықтық
қатынастар талдау дағдылары;
- Құқық қорғау және сот практикасын
дағдыларын талдау.
Құзіреттері:
адал құқықтық этика принциптеріне сай
кәсіби міндеттемелерді орындау;
ойлау өз мәдениеті , синтездеу , талдау ,
ақпаратты қабылдау қабілеті , мақсат қою
және оған қол жеткізу жолдарын таңдау ;
Ол ауызша және жазбаша тілін салу
қисынды шынайы және айқын дәлелдер
алады;
заң және құқық құрметпен сыбайлас
жемқорлық
мінез-құлық
бағытында

актуальных проблемах уголовного процесса,
связанных с международным сотрудничеством в
сфере уголовного судопроизводства.
Магистранты, изучив дисциплину должны:
знать:
основные принципы международного права и
применения их в уголовном процессе Республики
Казахстан;
правовую регламентацию международного
сотрудничества в сфере оказания правовой помощи
уметь:
- решать юридические проблемы, возникающие в
процессе взаимодействия с правоохранительными
органами других государств в сфере борьбы с
преступностью.
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.
способен
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с

Expected results of the study: they are to give
undergraduates a sum of knowledge about the
urgent problems of the criminal process related to
international cooperation in the field of criminal
justice.
Undergraduates, having studied the discipline,
must:
know:
- The basic principles of international law and
their application in the criminal process of the
Republic of Kazakhstan;
- legal regulation of international cooperation in
the field of legal assistance
be able to:
- solve legal problems arising in the process of
interaction with law enforcement agencies of
other states in the field of combating crime.
master:
- skills to work with regulatory legal acts;
- skills of analysis of legal norms and legal
relations;
- skills of analysis of law enforcement and
judicial practice.
Competencies:
conscientiously fulfill professional duties, observe
the principles of ethics of a lawyer;
own a culture of thinking, the ability to
generalize, analyze, perceive information, set
goals and choose ways to achieve it;
able to logically, reasonably and clearly build oral
and written speech;
has an intolerant attitude towards corrupt
behavior, respects law and law;
strives for self-development, improving their
skills and mastery.
able to carry out professional activities on the
basis of a developed legal consciousness, legal
thinking and legal culture;
able to make decisions and perform legal actions
in strict accordance with the law;
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төзбеушілік болып табылады ;
өзін-өзі дамыту үшін ұмтылады, олардың
дағдылары мен шеберлігін арттыру.
әділ сот төрелігі дамыған мағынасында,
құқықтық ойлауды және құқықтық
мәдениетті негізінде кәсіби қызметті
жүзеге асыруға қабілетті;
шешімдер қабылдау және заңға қатаң
сәйкес заңды шаралар қабылдауға
қабілетті;
кәсіптік қызметінде материалдық және
процессуалдық заңды іске асыру үшін
нормативтік
құқықтық
актілерді
қолдануға қабілетті;
дұрыс заңдық фактілер мен мән-жайлар
жіктеле алады;
құқықтық құжаттарды дайындау білікті
болуы;
жеке, құрмет ар-намысы мен қадірқасиетін құрметтеуге және адамның және
азаматтың
құқықтары
мен
бостандықтарын қорғау қабілетті;
Анықтау, алдын алу , ашып көрсетуі тиіс
және қылмыстар мен басқа да құқық
бұзушылықтарды алады;
Ол , анықтау жемқор мінез- бағалау және
оның жолын кесу өз үлесін алады;
дұрыс және толық құқықтық және басқа
да
құжаттама
кәсіби жұмысының
нәтижелерін көрсету мүмкіндігі ;
түрлі -құқықтық актілерді түсіндіру
қабілетті .
Бағдарлама
жетекшісі:
з.ғ.к.,
Айкумбеков Н.Р.
Трансұлттық
қылмысқа
қарсы
күрестің
өзекті
мәселелері
преступностью
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттері; жоқ
Постреквизиттері; жоқ

законом;
способен применять нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
способен юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства;
владеть навыками подготовки юридических
документов;
способен уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина;
способен выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления
и
иные
правонарушения;
способен выявлять, давать оценку коррупционного
поведения и содействовать его пресечению;
способен правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
способен толковать различные правовые акты.
Руководитель программы: к.ю.н., Айкумбеков
Н.Р.

able to apply regulatory legal acts, implement
substantive and procedural law in professional
activities;
able to legally qualify facts and circumstances;
have skills in preparing legal documents;
able to respect the honor and dignity of the
individual, to observe and protect the rights and
freedoms of man and citizen;
able to detect, suppress, disclose and investigate
crimes and other offenses;
able to identify, evaluate corruption behavior and
contribute to its suppression;
able to correctly and fully reflect the results of
professional activities in legal and other
documentation;
able to interpret various legal acts.
Program Manager: candidate of legal Sciences
Aikumbekov N.R.

Актуальные
проблемы
борьбы
с
транснациональной преступностью
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель дисциплины изучение магистрантами

Actual problems of the fight
transnational crime
Amounts of credits: ECTS 5
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none

against
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Пәнді
оқтудың
мақсаты:магистранттардың
әртүрлі
қылмыстық-құқықтық,
процессуалдық
қызметті реттейтін ҚР қолданыстағы
заңнамаларын оқып зерттеуі.
Қысқаша мазмұны: осы пәнді оқу
қылмыстарға
қатысты
нысандарды
ажырату мәселелерін және ұйымдасқан
қылмыстың негізгі нысандары мен
түсінігі туралы дұрыс ұғым алу болып
табылады,
сондай-ақ
трансұлттық
қылмыстық
ұйым
және
оның
ерекшеліктері мен түсінігі туралы дұрыс
ұғым алу. Осы пәнді оқудың шеңберінде
сондай-ақ Қазақстандағы ұйымдасқан
қылмыстың
ағымдағы
жай-күйі
қарастырылады. Ақшаны жылыстату
проблемасына, оның трансұлттық сипаты
мен
өңірлік
ерекшеліктеріне;
әйелдер мен балаларды трансұлттық
саудалау мәселесіне; трансұлттық есірткі,
жаһандық ауқымдағы және есірткі
саудасы
үрдістері,
оның
даму
факторлары,
есірткінің
заңсыз
айналымына байланысты қылмыстар
қатысы нысандарын, сондай-ақ оған
бақылау жасау мәселелеріне назар
аударылады. Осы пәнді оқып үйренуде
ұйымдасқан қылмыс және оған бақылау
жасаудың негізгі бағыттарына қарсы
күреске ерекше назар аударылады.
Күтілетін зерттеу нәтижелері:
Осы пәнді оқыған докторонттар:
біліп алулары керек:
- негізгі заңнамалық және қылмыстыққұқықтық және процессуалдық қызметке
қатысты нормативтік – құқықтық
актілерді;
біліп үйренулері керек:
- қылмыстарды саралау саласында

действующего
законодательства
РК,
регулирующего различные виды уголовно правовой,
процессуальной
деятельности.
Формирование
у
докторантов
глубоких
теоретических знаний и привитие на этой основе
прочных навыков и умений, необходимых им для
эффективного выполнения задач возложенных на
судебные и правоохранительные органы.
Краткое
содержание:
изучение
данной
дисциплины заключается в получении правильного
представления
о
понятии
и
основных
организованных формах преступлений, проблемах
разграничения форм соучастия в преступлении, а
также представлений о понятии и разновидностях
транснациональной преступной организации и ее
особенностях. В рамках изучения данной
дисциплины также рассматривается современное
состояние
организованной
преступности
в
Казахстане. Уделяется внимание проблемам
отмывания денег, его транснациональный характер
и
региональные
особенности;
вопросам
транснациональной торговли женщинами и
детьми;вопросы транснационального наркобизнеса,
общемировые
масштабы
и
тенденции
наркобизнеса, факторы его развития, формы
соучастия
в
преступлениях,
связанных с
наркобизнесом, а также контроль над ним.
Особое
внимание
при
изучении
данной
дисциплины уделяется вопросам борьбы с
организованной преступностью и основным
направлениям контроля над ней.
Ожидаемые результаты изучения
В результате магистрант должен:
Знать: - основные законодательные и нормативно правовые акты, касающиеся уголовно - правовой и
процессуальной деятельности
Уметь: - грамотно применять уголовный закон в
сфере квалификации преступлений, а также
проводить
различные
профилактические
мероприятия упреждающего характера;

The purpose of the discipline is the study by
graduate students of the current legislation of the
Republic of Kazakhstan, which regulates various
types of criminal - legal, procedural activities.
The formation of deep theoretical knowledge
among doctoral students and the inculcation on
this basis of the strong skills and abilities
necessary for them to effectively carry out the
tasks assigned to the judiciary and law
enforcement agencies.
Summary: the study of this discipline consists in
obtaining the correct understanding of the concept
and the main organized forms of crime, the
problems of differentiating forms of complicity in
a crime, as well as ideas about the concept and
varieties of a transnational criminal organization
and its features. As part of the study of this
discipline, the current state of organized crime in
Kazakhstan is also considered. Attention is paid
to the problems of money laundering, its
transnational nature and regional characteristics;
issues of transnational trafficking in women and
children; issues of transnational drug trafficking,
the global scale and trends of the drug business,
factors of its development, forms of complicity in
crimes related to the drug business, as well as
control over it.
Particular attention in the study of this discipline
is paid to the fight against organized crime and
the main areas of control over it.
Expected Learning Outcomes
As a result, the undergraduate must:
Know: - the main legislative and regulatory acts
relating to criminal law and procedural activities
To be able to: - correctly apply the criminal law
in the field of qualification of crimes, as well as
carry out various preventive measures of a
proactive nature;
- understand and represent the essence, content
and basic forms of interaction of various law
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қылмыстық заңды дұрыс қолдану,
сондай-ақ әр түрлі белсенді сипаттағы
алдын алу шараларын жүзеге асыруды;
- алдын алу шараларын іске асырудағы
түрлі құқық қорғау органдарының өзара
іс-қимылының негізгі нысанын және
мазмұнын, мәнін білуді және түсінуді;
- құқықтық мәдениеттің және құқықтық
білімдердің деңгейін жоғарылатуды.
меңгерулері керек:
- кәсіби қызметті дамыған құқықтық сана,
құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет
негізінде жүзеге асыру;
шешім
қабылдаудың
негізгі
принциптерін және заңды іс-әрекеттерді
дәл заңға сәйкестікте пайдалану;
- кәсіби қызметте материалдық және
процессуалдық құқық нормаларын іске
асыруды,
құқықтық-нормативтік
актілерді
қолданудың
негізгі
принциптерін пайдалану;
- фактілер мен мән-жайларды дұрыс
саралауға дағдылануды;
- құқықтық құжаттарды дайындауға
дағдылануды;
- адамдар мен азаматтардың құқықтары
мен бостандықтарын сақтау және қорғау,
адамдардың ар-намыс және қадірқасиетін құрметтеудің принциптері мен
нормаларын пайдалануды;
- қылмыстар мен басқада құқық
бұзушылықтарды анықтау, әшкерелеу,
ашу және тергеу әдістер мен тәсілдерді.
құзыреттерге ие болуы керек:
- жалпымәдениеттік құзыреттер (МҚ):
- кәсіби міндеттерді адал
орындау,
заңгер этикасының принциптерін ұстану;
- мақсаттарды алдыға қоя білу және
оларға қол жеткізудің жолдарын таңдау,
ойлау мәдениетін,
жинақтау, талдау

- понимать и представлять сущность, содержание и
основные формы взаимодействия различных
правоохранительных органов в осуществлении
профилактической работы;
- повысить уровень правовой культуры и правовых
знаний.
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;
Компетенции:
- общекультурные компетенции (ОК):
- 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.
- профессиональные компетенции (ПК):

enforcement agencies in the implementation of
preventive work;
- increase the level of legal culture and legal
knowledge.
Own: - skills of professional activity on the basis
of a developed legal consciousness, legal thinking
and legal culture;
- skills to use the basic principles of decision
making and legal actions in strict accordance with
the law;
- skills in using the basic principles of applying
regulatory legal acts, implementing substantive
and procedural law in professional activities;
- skills in the proper qualification of facts and
circumstances;
- skills in preparing legal documents;
- principles and norms of respect for the honor
and dignity of the individual, observance and
protection of the rights and freedoms of man and
citizen;
- methods to detect, suppress, disclose and
investigate crimes and other offenses;
Competencies:
- general cultural competencies (CC):
- conscientiously fulfill professional duties,
observe the principles of ethics of a lawyer;
- own a culture of thinking, the ability to
generalize, analyze, perceive information, set
goals and choose ways to achieve it;
- able to logically correctly, reasonably and
clearly build oral and written speech;
- has an intolerant attitude towards corrupt
behavior, respects law and law;
- strives for self-development, improving their
skills and mastery.
- professional competencies (PC):
- able to carry out professional activities on the
basis of a developed legal consciousness, legal
thinking and legal culture;
- able to make decisions and perform legal actions

62

қабілетін,
ақпаратты
қабылдауды
меңгеру;
- ауызша және жазбаша сөйлеуді дәлелді
және анық логикалық дұрыс құрастыруға
қабілетті болу;
- сыбайлас жемқорлықтық мінез-құлыққа
төзбеушілік көзқараста болу, құқық пен
заңға құрметпен қарай білу;
- өзін-өзі дамытуға, өзінің біліктілігін
және шеберлігін арттыруға ұмтылу.
- кәсіби құзыреттер (КҚ):
кәсіби қызметті дамыған құқықтық сана,
құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет
негізінде жүзеге асыруға қабілетті;
заңды
іс-әрекеттерді
дәл
заңға
сәйкестікте жасау және
шешім
қабылдауға қабілетті;
кәсіби қызметте материалдық және
процессуалдық құқық нормаларын іске
асыру, құқықтық-нормативтік актілерді
қолдануға қабілетті;
фактілер мен мән-жайларды дұрыс
саралауға қабілетті;
құқықтық
құжаттарды
дайындау
дағдыларын игеруге қабілетті;
адамдар мен азаматтардың құқықтары
мен бостандықтарын қорғау, адамдардың
ар-намыс
және
қадір-қасиетін
құрметтеуге қабілетті;
қылмыстарды және өзге де құқық
бұзушылықтарды анықтау, алдын алу,
ашу және тергеуге қабілетті;
сыбайлас
жемқорлықтық
мінезқұлықтықты анықтау, баға беру және
оның жолын кесуге ықпал етуге
қабілетті;
кәсіби қызметтің нәтижелерін заңгерлік
және өзге де құжаттамаларда дұрыс және
толық көрсетуге қабілетті;
әртүрлі құқықтық актілерді түсіндіруге

- 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;
- владеть навыками подготовки юридических
документов;
- способен уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина;
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления
и
иные
правонарушения;
- способен
выявлять,
давать
оценку
коррупционного поведения и содействовать его
пресечению;
- способен правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации;
- способен толковать различные правовые акты.
Руководитель программы: к.ю.н., Саматова Г.Б.

in strict accordance with the law;
- able to apply regulatory legal acts, implement
the norms of substantive and procedural law in
professional activities;
- able to legally qualify facts and circumstances;
- have skills in preparing legal documents;
- able to respect the honor and dignity of the
individual, to observe and protect the rights and
freedoms of man and citizen;
- able to detect, suppress, disclose and investigate
crimes and other offenses;
- able to identify, evaluate corruption behavior
and contribute to its suppression;
- able to correctly and fully reflect the results of
professional activity in legal and other
documentation;
- able to interpret various legal acts.
Program Manager: candidate of legal Sciences
Samatova G.B.
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қабілетті.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., Саматова
Г.Б.
Салықтық даулар
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттері; жоқ
Постреквизиттері; жоқ
Пәннің мақсаты: Магистранттар пәнді
оқу
барысында
заңдылықтар
нормаларын, оларды нақты жағдайларда
қолдана алуы және тиесілі нормаларды
талқылауға дағдылануы керек
Қысқа мазмұны; кәсіпорындар мен
мемлекеттік
органдар
арасындағы
даулардың
ішінде
ең
маңыздысы
салықтық даулар болып табылады. Бұл
неге осылай болуда? Ия, бұған себеп,
біздің слақытық жүйе соншалықты
тиімсіздікте, сондықтан осылац болуына
таң қалуға болмайды, себебі, салық салу
жүйесінде кейбір кемшіліктер болуда.
Әрине, әп кәсіпорында бухгалтер жұмыс
жасайды, және ол салық салу туралы өз
басшысын салықтық әрекеттердің дұрыс
жүргізілуі туралы әрдайым хабарлама
беріп готыруы керек, бірақ мамандардың
бір іс бойынша көзқарастары сәйкес келе
бермейді. Салық органдары кейбір
жағдайда белгілі жағдайда екі түрлі
көзқараста болуы мүмкін. Салықтық
міндеттемеге және және басқа да
қатынастарға салық органдарының және
экономикалық
агенттіктердің
көзқарастары әрдайым әр түрлі болады.
Қазіргі кезеңде салық органдарында
салықтық заңдылықтарға байланысты
көптеген құзыреттер пайда болған.
Соның ішінде салықтық жауапкершілікке
байланысты да құзыреттер бар. Салықтық
заңдарға қарсы келетін құқыққа қарсы

Налоговые споры
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины: В ходе изучения
дисциплины магистранты овладевают знаниями
норм законодательства смогут их применять к
конкретным правоотношениям и овладевают
навыками толкования соответствующих норм.
Краткое
содержание:Среди
споров
между
предприятиями и государственными органами
ведущее место занимают налоговые споры. Почему
же это так происходит? Да все потому, что наша
налоговая система настолько витиевата, что
неудивительно, что тот или иной нюанс в
структуре налогообложения упускается. Конечно,
на каждом предприятии работает главный
бухгалтер, и он обязан проинформировать
руководителя
о
надлежащем
ведении
налогообложения, но не всегда насчет одной и той
же позиции будут одинаковыми взгляды
специалистов. Налоговые органы в некоторых
моментах могут рассмотреть определенную
ситуацию с двоякой точки зрения. Вполне
возможно и такое, что у налоговых органов и у
экономического агента взгляды на одни и те же
налоговые
обязательства
и
некоторые
правоотношения, могут существенно отличаться. В
настоящее время у налоговых органов существует
большое количество полномочий, полученных ими
благодаря налоговому законодательству. В том
числе и те полномочия, какие связаны с
констатацией налоговых правонарушений. Следует
заметить,
что
противоправные
деяния
и
правонарушения, которые идут вразрез с
требованиями
налоговых
законов,
могут
приобретать статус не только правонарушений, а

Tax disputes
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline: In the
course of studying the discipline, undergraduates
will be able to apply them to specific legal
relations and master the skills of interpreting the
relevant norms.
Summary: Among disputes between businesses
and government agencies, tax disputes are at the
forefront. Why is this happening? Yes, all
because our tax system is so florid that it is not
surprising that one or another nuance in the
structure of taxation is overlooked. Of course,
each company employs a chief accountant, and he
is obliged to inform the manager about the proper
management of taxation, but not always about the
same position will be the same views of
specialists. The tax authorities may consider a
certain situation from a dual point of view at
some points of view. It is quite possible that the
tax authorities and the economic agent's views on
the same tax obligations and some legal relations
may differ significantly. Currently, the tax
authorities have a large number of powers,
obtained by them through tax legislation.
Including those powers, which are related to the
statement of tax offences. It should be noted that
illegal acts and offences that run counter to the
requirements of tax laws can acquire the status
not only of offences, but even of crimes, if a high
degree of harm to the society of this action can be
proved by the designated subjects. Therefore, in
order to avoid such situations on time and not to
resort to tax disputes, it is necessary to eliminate
all sorts of accusations of the stating subjects.
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әрекеттер
мен
құқықбұзушылықтар
құқықбұзушылық мәртебесін алып қана
қоймай,
егерде
субъектілердің
әрекеттерінен құқықбұзушылық белгілері
көрінетін болса қылмыстың да белгілері
табылып қалады. Сондықтан да осындай
жағдайларды болырмау мен салықтық
дауларды туындатпау үшін, субъектілерді
жауапқа тартатын кінәлі әрекеттердің
түбінен шабу керек. Бұл субъектілерге
мемлекеттік
органдардың
атынан
салықтық құқықбұзушылықтарға актілер
жасау, салықтық бақылау актілерін
шығару құқығы берілген. Бірақ та
салықтық
бақылауды
жүргізуде
негізделген кезектілік жүйесі бар болса,
өз кезегінде салықтық бақылауға басқаша
талаптар жүйесі қолданылады. Осыған
опрай, құқықбұзушылыққа жасалған
актілер осы кәсіпорынның соңғылықты
к»нәсі болмайды. Яғни, акты жасалған
кәсіпорын сот тәртібі арқылы оны жоя
алады. Ең күрделі салықтық даулар мен
кешенді мінднттерді , олар, көптеген
қызметтер жүйесін жүргізетін мамандар
көмегі арқылы ғана шешуге болады;
заңгерлік кеңес беруден бастап салықтық
дауларды шешуге дейінгі қызметтер.
Мұнда
ерекше
көнілді
салықтық
заңдылықтар мен ондағы ең соңғы
өзгерістерге, әсіресе соттық тәжірибедегі,
кедендік пен салық органдарына да бөлу
керек.
Салықтық дауларды шешу
барысында,
ерекше
назарды
сот
алдындағы наразылыққа,сонымен бірге
салық органдарымен бірге шығарылған
соттың салықтық шешімдеріне аудару
керек.
Мұндай
салықтық
даулар
салықтық
тексерістерді
жүргізумен,
валюталыық
және
салықтық

даже и преступлений, если может быть доказана
высокая степень вредности для общества данного
действия констатирующими субъектами. Поэтому,
чтобы избежать подобных ситуаций вовремя и не
прибегать к налоговым спорам, нужно на корню
устранять
всевозможные
обвинения
констатирующих субъектов. Данным субъектам в
лице государственных органов предоставлена
возможность составления актов о налоговых
правонарушениях, издавать акты налогового
контроля и т.п. Однако при проведении налогового
контроля
существует
определенная
последовательность, в свою очередь, к актам
налогового контроля предъявляются определенные
требования. Таким образом, составленный акт о
нарушении окончательным доказательством вины
данного предприятия не является. А значит,
предприятие, которому предъявлен подобный акт,
может в судебном порядке его аннулировать.
Самые сложные налоговые споры и комплексные
задачи можно успешно разрешить при помощи
специалистов, который предоставляют огромный
спектр услуг: от юридической консультации до
помощи в разрешении налоговых споров. Особое
внимание тут следует уделить налоговому
законодательству и последним изменениям в них,
включая все изменения судебной практики,
таможенных и налоговых органов. При разрешении
налоговых споров, особенное внимание нужно
уделить досудебному обжалованию, а также
решению налоговых споров в судебном порядке с
налоговыми организациями. Такие налоговые
споры могут быть связаны с проведением
налоговых проверок, с доначислением налоговых
обязательств, с применением санкций, согласно
валютному и налоговому законодательству, с
возмещение сумм, которые были уплачены сверх
суммы налогов и многие другие. В каждой
ситуации специалисты индивидуально смогут
подобрать решение для определенных налоговых

These subjects, represented by state authorities,
are given the opportunity to draw up acts of tax
offences, to issue acts of tax control, etc.,
however, there is a certain sequence in the
conduct of tax control, in turn, certain
requirements are imposed on the acts of tax
control. Thus, the drafted act of violation is not
the final proof of guilt of this enterprise. This
means that the company, which is charged with
such an act, can cancel it in court. The most
complex tax disputes and complex tasks can be
successfully solved with the help of specialists
who provide a huge range of services: from legal
advice to assistance in resolving tax disputes.
Particular attention should be paid to tax laws and
recent changes in them, including all changes in
judicial practice, customs and tax authorities.
When resolving tax disputes, special attention
should be paid to pre-trial appeal, as well as to
resolve tax disputes in court with tax
organizations. Such tax disputes may be related to
the conduct of tax audits, with the additional
accrual of tax liabilities, with the application of
sanctions, according to currency and tax
legislation, with the reimbursement of amounts
that were paid in excess of the amount of taxes
and many others. In each situation, experts will be
able to individually choose a solution for certain
tax problems and all sorts of tax disputes.
Expected results of the study:
Knowledge: know the curriculum's recommended
rules of the Tax Code of Kazakhstan and other
legislation and by-laws, as well as the norms of
international conventions and bilateral agreements
on eliminating double taxation and preventing tax
evasion.
Skills: to determine tax entities, objects and
objects of taxation on certain types of tax
obligations, the composition of each type of tax
liability, their content,
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заңдылықтарға
сәйкес
санкцияны
қолдана
отырып
салықтық
міндеттемелерді толық өтеуімен, салық
соммасынан артық төленген сомманы
өтеуге байланысты болады Әр жағдайда
мамандар кейбір салықтық мінднттер мен
салықтық
әртүрліліктегі
даулар
қарастырудағы
шешімдерді
жекеше
таңдауға алады.
Зерттеу Күтілетін нәтижелер:
Білім: Оқу бағдарламасына сәйкес ҚР
Салық Кодексінің нормасын және басқа
да заңдылықтар мен заңға тәуелдә
актілердің,сонымен бірге халықаралық
конвенциялар мен екіжақты салық салу
мен салқы төлеуден жалтарудың алдын
алу мен жою туралы;
Дағдылар:
салықсалу субъектілерін,
салықтық міндеттемелер бойынша салық
салудың пәні мен объектілерін,салықтық
міндеттеменің турлерінің жүйесін, оның
мазмұнын анықтай білуі;
Дағдылары; Салықтық міндеттемелерді
орындау сатыларын тәжірибеде жүзеге
асыру.
Құзіреттердің: Магистранттар, пәнді
оқып-үйрену керек
Жалпы мәдени (OK):
адал құқықтық этика принциптеріне сай
кәсіби міндеттерін орындауға қабілетті;
Ол, ойлау мәдениетін дейді мақсат қою
және оған қол жеткізу жолдарын таңдау,
синтездеу, талдау, ақпаратты қабылдау
алады;
Кәсіби құзыреттілік (PC):
дұрыс заңдық фактілер мен мән-жайлар
жіктеле алады;
.ұқықтық
құжаттарды
дайындау
дағдыларын меңгерген;
дұрыс және толық құқықтық және басқа

задач и всевозможных налоговых споров.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:
знать
рекомендуемые
учебной
программой нормы Налогового кодекса РК и
других законодательных и подзаконных актов, а
также нормы международных конвенций и
двусторонних соглашений об устранении двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от
уплаты налогов.
Умения: определять субъектов налогообложения,
предметы и объекты налогообложения по
отдельным видам налоговых обязательств, состав
каждого вида налогового обязательства, их
содержание,
Навыки: реализовать на практике все этапы
исполнения налогового обязательства
Компетенции: Магистранты, изучив дисциплину,
должны
Способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста;
Владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
Способен юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства;
Владеет навыками подготовки юридических
документов;
Способен правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
Руководитель программы: д.ю.н., Порохов Е.В.

Skills: to put into practice all stages of fulfillment
of the tax obligation
Competence: Magistrates who have studied
discipline should
He is able to perform professional duties in good
faith, to observe the principles of legal ethics;
Owns a culture of thinking, is capable of
generalization,
analysis,
perception
of
information, setting a goal and choosing ways to
achieve it;
It is legally correct to qualify facts and
circumstances;
He has the skills to prepare legal documents;
Capable of properly and fully reflecting the
results of professional activities in legal and other
documentation;
Program manager: Doctor of Law Porokhov
E.V.
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да
құжаттама
кәсіби жұмысының
нәтижелерін көрсету мүмкіндігі;
PC-15 түрлі құқықтық құжаттар түсіндіре
алады;
Бағдарлама жетекшісі: доктор PhD
Шаукенов А.Т.
Криминалистік тактиканың өзекті
мәселелері
Кредит саны: ECTS 3
Пререквизиттер: Қылмыстық құқықтың
өзекті
мәселелері,
Қылмыстықпроцессуалдық
құқықтың
өзекті
мәселелері
Постреквизиттер:жоқ
Пән оқыу мақсаты
Оқу
үрдісінің
барысында сараптық және құқық қорғау
органдарының қылмыстарды ашу, тергеу
және алдын алу бойынша алдыңғы
қатарлы
тәжірибесін
зерттеу
қарастырылған.
Аталмыш пәнді жүргізудің мақсаты
алдын ала тергеу және сотта сот
сараптамасын
тағайындау
туралы
білімдерді тиімді пайдалануды оқыту
болып табылады.
- криминалисика ғылымының әдістері
мен
мазмұнын
жоғары
деңгейде
пайдалануды қалыптастыру;
- оқытылатындарға криминалистика
пәнін оқуда құқықтық мәдениетін
дамытуды қалыптастыру.
Қосымша мазмұны: «Криминалистік
тактиканың
өзекті
мәселелері»
қылмыстарды ашу, тергеу және алдын
алуда сараптамалық құралдарды, әдістер
мен
тәсілдерді
қолдану бойынша
білімнің, қабілеттік пен дағдылардың
жүйесін қалыптастыруды мақсат етеді.
Студенттерден өзінің терең теориялық
білімдері мен тәжірибелік дағдыларын

Актуальные проблемы криминалистической
тактики
Объем в кредитах: ECTS 3
Пререквизиты:Актуальные проблемы уголовного
права,
Актуальные
проблемы
уголовнопроцессуального права
Постреквизиты:нет
Цель
изучения
дисциплины:
изучение
современных возможностей основных видов
судебных экспертиз и правовой регламентации
применения специальных научных знаний в
судопроизводстве.
Вопросы
организации,
назначения
и
производства
наиболее
распространенных
и
значимых
криминалистических и других видов судебных
экспертиз. Роль судебных экспертиз в процессе
доказывания по уголовным и гражданским делам.
Краткое содержание: показать важную роль
внедрения в практику борьбы с преступностью
достижений науки и техники, в том числе
экспертиз и исследований, проблем разработки
методик и организации производства отдельных
видов судебных экспертиз.
Ожидаемые
результаты
изучения:
знать
содержание спецкурса и иметь достаточно полное
представление
о
возможностях
судебной
экспертизы
в
доказывании
отдельных
обстоятельств события преступления.
Знания:
предусматривает
более
глубокое
знакомство:
– с сущностью современных возможностей
судебной
экспертизы
как
относительно
самостоятельной отрасли научного знания и
практической деятельности;

Actual problems of forensic tactics
The volume in credits: 3 ECTS
Prerequisites: Actual problems of criminal
law, Actual problems of criminal procedure
law
Post-requisites: none
The purpose of the discipline: to study the
modern possibilities of the main types of forensic
examinations and the legal regulation of the use
of special scientific knowledge in legal
proceedings. The organization, appointment and
production of the most common and significant
forensic and other types of forensics. The role of
forensic examinations in the process of proof in
criminal and civil cases.
Summary: show the important role of
introducing the achievements of science and
technology into the practice of combating crime,
including examinations and research, problems of
developing methods and organizing the
production of certain types of forensic
examinations.
Expected results of the study: to know the
contents of the special course and have a fairly
complete picture of the possibilities of a forensic
examination in proving certain circumstances of a
crime event.
Knowledge: provides a deeper acquaintance:
- with the essence of the modern capabilities of
forensic science as a relatively independent
branch of scientific knowledge and practice;
- with the features of the legal regulation of the
appointment, organization and production of
forensic examinations, their classification and
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қолданып, арнайы білімдерді пайдаланып
сот
медицинасымен
және
психиатриясымен
байланысты
дәлелдемелерді алу бойынша міндеттерді
шешуге және аталған салада алдын ала
ескерту жұмыстарын жүргізуге қабілетті
жоғары білікті мамандарды дайындаудан
тұрады.
«Криминалистік
тактиканың
өзекті
мәселелері»
курсы
бойынша
студенттердің
білім алу кезіндегі
әлеуметтік ролі мен мазмұнын дұрыс
бағалау үшін ең алдымен оқытудың
мәнін,
мазмұны
мен
ақпараттық
табиғатын терең түсіну қажет. Сондықтан
да курс бағдарламасы соттық сараптама
және басқа да ғылымдар саласындағы
теорияның жетістіктерін ескереді және
оларды
соттық
сараптаманың
криминалистикалық бөлімдер, анықтау
органдары, алдын ала тергеу мен соттар
қызметкерлеріне жолдайтын тәжірибелік
ұсыныстамаларымен байланыстырады.
«Криминалистік
тактиканың
өзекті
мәселелері»
курсын
меңгеруде
магистранттар білуі тиіс:
Криминалистиканың негізгі ұғымдарын;
олардың
міндеттерін,
басқада
ғылымдармен
байланысын,
оларды
реттейтін
нормативтік
құқықтық
актілердің атауларын
Хабардар болуы керек:
Криминалистика
ғылымында
қолданылатын түсініктер мен санаттарды
ұғына білу; олардың объектілерін, тірі
адамдар, мәйіттер, сұйықтық заттар, қан,
шаш, несеп, шәует, бөлшектенген адам
денелері,
өлімнің
себептері
мен
жағдайлары және т,б, объектілердің
атаулары мен түсініктері
сабақ

– с особенностями правового регулирования
назначения, организации и производства судебных
экспертиз, их классификацией и методологией
исследовательской
деятельности
судебного
эксперта;
– с возможностями методик экспертного
исследования;
– с оценкой заключения судебного эксперта как
судебного доказательства и т. д.
Умения:анализировать
относимость,
допустимость,
объективность
собранного
материала для судебной экспертизы и ее
результатов,
иметь
практические
навыки
подготовки материалов для судебной экспертизы,
формулирование вопросов, анализа и оценки
заключения.
Навыки: сущность, правовую природу и задачи
современных возможностей судебной экспертизы;
тактику подготовки, назначения и производства
экспертизы; основы экспертных технологий;
классификацию судебных экспертиз и их
современные возможности.
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,

methodology of research activities of a forensic
expert;
- with the capabilities of expert research
techniques;
- with an assessment of the opinion of the forensic
expert as forensic evidence, etc.
Be able to: to analyze the relevance,
admissibility, objectivity of the collected material
for the forensic examination and its results, to
have practical skills in preparing materials for the
forensic examination, formulating questions,
analyzing and evaluating the conclusion.
Skills: essence, legal nature and tasks of modern
forensic examination capabilities; tactics of
preparation, appointment and production of
expertise; basics of expert technology;
classification of forensic examinations and their
modern capabilities.
conscientiously fulfill professional duties, observe
the principles of ethics of a lawyer;
own a culture of thinking, the ability to
generalize, analyze, perceive information, set
goals and choose ways to achieve it;
able to logically correctly, reasonedly and clearly
build oral and written speech;
have an intolerant attitude towards corrupt
behavior; respects law and law;
strives for self-development, improving their
skills and mastery.
to carry out professional activities on the basis of
a developed legal consciousness, legal thinking
and legal culture;
make decisions and perform legal actions in strict
accordance with the law;
apply normative legal acts, implement the norms
of substantive and procedural law in professional
activities;
legally correct to qualify facts and circumstances;
have skills in preparing legal documents;
to respect the honor and dignity of the individual,
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барысында түсіндіріп дұрыс қолдана
білу; қылмыстық құқық лексикасында
іскерлік сөйлеу білуді қолдана білу.

өзінің болашақ мамандығының
әлеуметтік
маңыздылығын
түсіну,
құқықтық түсінудің жоғары білімдік
деңгейін меңгеру ;

өзінің қызметтік міндеттерін адал
орындауды білу, заңгердің мәдени
қағидаларын қолдану ;

мәдени ойлау қабілеттілігімен ие
болу, оның белгілі бір дәрежеге жету
мақсатына оны таңдау, толығымен талдау
қабілеттілігімен ие болу;

логикалық дұрыс, анық, нақты
жазбаша және ойлау қабілеттілігін дұрыс
жеткізе білу ;

қызметкерлермен
жұмыста
белгілі бір кооперациялар жасауда
мәдени мінездің болуы ;

сыбайлас
жемқорлыққа
жат
көзбен қарау, заң мен құқыққа жақсы көз
қарспен қарау;

өзін өзі дамытуға тырысу, өзінің
білімі мен деңгейін көтермелеуге тырысу;

әлеуметтік
және
қызметтік
тапсырмаларды
шешу
барысында
әлеуметтік,
гуманитарлық
және
экономикалық ғылымдардың әдістері мен
тәсілдерін қолдана білу;

әлеуметтік маңызы бар сұрақтар
мен
процестерді
шешуде
талдау
қабілеттілігіне ие болу;

заманауи ақпараттық қоғамның
дамуына ақпараттың маңызы мен
мазмұнын түсіне білу, осы процесте
олардың қауіптілігі мен қатерін түсіне
білу,
ақпараттық
қауіпсіздік
пен
мемлекеттік құпияны қорғауда негізгі

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;
выявлять,
давать
оценку
коррупционного
поведения и содействовать его пресечению;
правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
толковать различные правовые акты.
Руководитель программы: к.ю.н., Брушковский
К.Б.

to observe and protect the rights and freedoms of
man and citizen;
identify, suppress, disclose and investigate crimes
and other offenses;
identify, evaluate corruption behavior and
contribute to its suppression;
correctly and fully reflect the results of
professional activity in legal and other
documentation;
interpret various legal acts.
Program Manager: candidate of legal Sciences
Brushkovsky K.B.
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талаптарды орындай білу ;

ақпаратты өңдеу, сақтау, алудың
негізгі әдістері мен құралдарымен
меңгере білу, ақпаратпен жұмыс істеу
тәсілі ретінде компютермен жұмыс істей
білу;
Бағдарлама
жетекшісі:
з.ғ.к.,
Брушковский К.Б.
Қылмыстық
құқықтағы
кінәнің
мәселелері
Кредит саны: ECTS 3
Пререквизиттер: Қылмыстық құқықтың
өзекті
мәселелері,
Қылмыстықпроцессуалдық
құқықтың
өзекті
мәселелері
Постреквизиттер: жоқ
Пәннің мақсаты:
Кінә ұғымының заңи, әлеуметтік мәнін
және тарихи дамуын зерттеу, ҚР
қылмыстық құқығындағы кінә ұғымының
келелі мәселелерін қарастыру, құқық
қолдану
тәжірибесін
қарастыру,
заңнаманы
жетілдіру
бойынша
ұсыныстар жасау.
Қысқаша мазмұны:
Кінә
және
кінәлілік
құқықтық
ұғымдарының
генезисі;
кінәлі
жауапкершіліктің негізі ретінде кінәнің
әлеуметтік мәні; қылмыстық заңнамадағы
кінә қағидасының жүзеге асырылуының
мәселелері, құқық қолдану тәжірибесінде
кінә қағидасының жүзеге асырылуының
мәселелері.
Күтілетін нәтижелер:
Білім:
- кінәнің философиялық, психологиялық
және заңи аспектілерін және әлеуметтік
мәнін білу; кінә қағидасын зерттеудің
негізгі
бағыттарын
және
оның
қылмыстық-құқықтық
қағидалар

Проблемы вины в уголовном праве
Объем в кредитах: ECTS 3
Пререквизиты: Актуальные проблемы уголовного
права,
Актуальные
проблемы
уголовнопроцессуального права
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины:
Исследование исторического развития
и
социальной сущности юридического понятия вины,
рассмотрение проблемных вопросов вины в
уголовном
праве
РК,
изучение
правоприменительной
практики,
выработка
предложений
по
совершенствованию
законодательства.
Краткое содержание:
Генезис правовых представлений о вине и
виновности; социальная сущность вины, как
основание принципа виновной ответственности;
проблема реализации принципа вины в уголовном
законодательстве; проблемы реализации принципа
вины в правоприменительной деятельности.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:
- Знать:
философские, психологические и
юридические аспекты вины и ее социальную
сущность; основные направления исследования
принципа вины и его место и роль в системе
уголовно-правовых принципов; закономерности
развития юридической практики, в том числе
судебной, и ее значение в механизме правового
регулирования;
законодательство,
регламентирующее
правила
квалификации

Problems of guilt in criminal law
The volume in credits: 3 ECTS
Prerequisites: Actual problems of criminal
law, Actual problems of criminal procedure
law
Post-requisites: none
The purpose of studying the discipline:
The study of the historical development and
social essence of the legal concept of guilt, the
consideration of problematic issues of guilt in the
criminal law of the Republic of Kazakhstan, the
study of law enforcement practice, the
development of proposals for improving
legislation.
Summary:
The genesis of legal perceptions of guilt and guilt;
the social essence of guilt, as the basis of the
principle of guilty responsibility; the problem of
implementing the principle of guilt in criminal
law; problems of the implementation of the
principle of guilt in law enforcement.
Expected Study Results:
Knowledge:
- Know: philosophical, psychological and legal
aspects of guilt and its social essence; the main
directions of research on the principle of guilt and
its place and role in the system of criminal law
principles; patterns of development of legal
practice, including judicial practice, and its
importance in the mechanism of legal regulation;
legislation governing the qualification of criminal
offenses.
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жүйесінде алатын орны мен рөлін; заң
практикасының
дамуының
заңдылықтарын, соның ішінде, соттық
тәжірибе және оның құқықтық реттеудегі
рөлін;
қылмыстық
құқық
бұзушылықтарды саралаудың ережелерін
реттейтін заңнаманы білу.
Іскерлік:
- Жасай алуы қажет: құқық қолдану
тәжірибесінде кінә қағидасының жүзеге
асырылуының мәселелерін анықтау және
қарастыру; кінә тұжырымдамаларынын
сыни
талдау
жасау,
кінәлі
жауапкершіліктің мәселелерін зерттеудің
теориялары мен жолдары; заманауи
ақпараттық технологияларды қолдана
отырып ақпараттық-сараптамалық және
ақпараттық-библтографиялық
жұмыс
жүргізу; зерттеу және сараптамалық
жұмыстардың нәтижесін диссертация
түрінде жинақтап, қорытындылау.
Дағдысы:
қылмыстық құқықтағы кінәнің
теориялық
және
практикалық
мәселелерін өз бетінше талдау дағдысын
меңгеруі
қажет,
құқық
қолдану
тәжірибесінде кінәлә жауапкершілік
қағидасының
жүзеге
асырылуының
мәселелерінің заңнамамен реттелуін
жетілдірудің
ұсыныстары
мен
қорытындыларын жасау, негіздеу.
Құзыреттілік:
«Қылмыстық
құқықтағы
кінә
мәселесі» оқу пәнінің бағдарламасын
меңгерудің
нәтижесінде
магистрант
құзыретті
болуы
қажет:
ғылыми
қылмыстық-құқықтық
және
криминологиялық
зерттеулер
методологиячы саласында; жоғары оқу
орындарындағы ғылыми және ғылыми-

уголовных правонарушений.
Умения:
- Уметь: устанавливать и рассматривать проблемы
реализации принципа вины в правоприменительной
деятельности;
критически
анализировать
существующие концепции вины, теории и подходы
к изучению проблемы виновной ответственности;
проводить
информационно-аналитическую
и
информационно-библиографическую работу с
привлечением современных информационных
технологий;
обобщать
результаты
исследовательской и аналитической работы в виде
диссертации, статьи, отчета, аналитической
записки и др.
Навыки:
- Владеть навыками самостоятельного анализа
теоретических и практических проблем вины в
уголовном праве,
формулирования выводов,
предложений
и
рекомендаций
по
совершенствованию
законодательной
регламентации вопросов реализации принципа
виновной ответственности и правоприменительной
деятельности.
Компетенции:
В результате освоения программы дисциплины
«Проблемы вины в уголовном праве» магистрант
должен
быть компетентным: в области
методологии
научных
уголовно-правовых
исследований; в области научной и научнопедагогической
деятельности;
в
вопросах
современных образовательных технологий; в
выполнении научных проектов и исследований в
области уголовного права и криминологии; в
способах обеспечения постоянного обновления
знаний, расширения профессиональных навыков и
умений.
Руководитель программы: к.ю.н., Котова Н.К.

Be able to:
- Be able to: establish and consider the problems
of implementing the principle of guilt in law
enforcement; critically analyze existing concepts
of guilt, theory and approaches to studying the
problem of guilty responsibility; to carry out
information-analytical
and
informationbibliographic work with the involvement of
modern information technologies; summarize the
results of research and analytical work in the form
of a dissertation, article, report, analytical note,
etc.
Skills:
- To have the skills to independently analyze
the theoretical and practical problems of guilt in
criminal law, formulate conclusions, suggestions
and recommendations for improving the
legislative regulation of the implementation of the
principle of guilty responsibility and law
enforcement.
Competencies:
As a result of mastering the discipline program
“Problems of Guilt in Criminal Law”, the
undergraduate should be competent: in the field
of methodology of scientific criminal law
research; in the field of scientific and scientificpedagogical activity; in matters of modern
educational technologies; in the implementation
of scientific projects and research in the field of
criminal law and criminology; in ways to ensure
constant updating of knowledge, expansion of
professional skills.
Program Manager: candidate of legal Sciences
Kotova N.K.
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педагогикалық
қызмет
саласында;
замануи білім беру технологиясы
мәселелерінде, қылмыстық құқық және
криминология
саласында
ғылыми
жобалар жасау және зерттеулер жүргізу;
білімін үнемі жетілдурі тәсілдерін білу,
кәсіби дағдылары мен іскерлігін арттыру.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к.,Котова
Н.К.
Криминалогияның өзекті мәселелері
Кредит саны: ECTS 3
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәнді оқыту мақсаты:
Отандық
және
шет
елдердегі
криминология ғылымының дамуының
негізгі
бағыттарын
қарастыру,
қылмыстылықтың алдын алудың және
онымен тиімді күресудің ең маңызды
мәселелерімен оқып-танысу.
Қысқаша мазмұны:
Қазіргі
криминолгиядағы
негізгі
бағыттар; криминологиядағы қылмысты
анықтау проблемасы; қылмыскердың
тұлғасы; қылмыстық генезис мәселесі,
тұлғаның қылмыстық сипаттарының
идентификациясы,
қылмыстылықтың
алдын алу мен онымен күресудің қазіргі
жолдары мен тәсілдері.
Күтілетін нәтижелер:
Білім:
- қылмыстылықтың алдын алу және
криминологиялық зерттеулер әдістерінің
ұйымдастырылу
ерекшеліктері;
қылмыстылықтың
алдын
алу
саласындағы мемлекеттік саясаттың даму
бағыты және оның жетілдірілу жолдары.
Іскерлік:
- Алдын-алу жұмыстары барысында
нақты қылмыскердің ерекшеліктеріне

Актуальные проблемы криминологии
Объем в кредитах: ECTS 3
Пререквизиты:нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины:
Рассмотреть ключевые направления развития
отечественной и зарубежной криминологии,
изучить
наиболее
важные
проблемы
противодействия преступности и ее эффективного
предупреждения.
Краткое содержание:
Основные направления мысли в современной
криминологии;
Проблема
детерминации
в
криминологии; Личность преступника; Проблема
криминального
генеза;
Идентификация
криминогенных
характеристик
личности;
Современная профилактика и предупреждение
преступности
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:
Особенностей
организации
методики
криминологических исследований и профилактики
преступности;
направления
развития
и
совершенствования государственной политики в
сфере
предупреждения
(профилактики)
преступности;
Умения:
Анализировать
особенности
конкретного
преступника в ходе профилактической работы;
применять криминологический и психологический
инструментарий при работе с лицом, совершившим

Actual problems of criminology
The volume in credits: 3 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of studying the discipline:
To consider key areas of development of
domestic and foreign criminology, to study the
most important problems of combating crime and
its effective prevention.
Summary:
The main directions of thought in modern
criminology; The problem of determination in
criminology; The identity of the offender; The
problem of criminal genesis; Identification of
criminogenic personality characteristics; Modern
crime prevention and prevention
Expected Study Results:
Knowledge:
- Features of the organization of methods of
criminological research and crime prevention;
directions of development and improvement of
state policy in the field of crime prevention
(prevention);
Be able to:
- To analyze the characteristics of a particular
criminal during the preventive work; apply
criminological and psychological tools when
working with the person who committed the
crime; reasonably present their conclusions put
forward on the issues of determination and crime
prevention.
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талдау жасау, қылмыс жасаған адаммен
жұмыс
істеу
барысында
криминологиялық және психологиялық
құралдарды
пайдалану;
қылмысты
анықтау және оның алдын алу мәселелері
бойынша ұсынылатын өз ойларын
дәйекті негіздеу.
Дағдысы: - қылмыстық, қылмыстық
процессуалдық заңнамаман және басқада
криминологиялық мәні бар нормативтік
құқықтық актілермен өз бетінше жұмыс
істеу; ғылыми-зерттеу және практикалық
қызметті ұйымдастыру; ғылыми-зерттеу
жұмыстарында
және
практикалық
қызметтте қылмыстық мінез-құлықтың ең
маңызды тұжырымдарын пайдалану.
Құзыреттілік:
«Криминологияның өзекті мәселелері»
оқу пәнінің бағдарламасын меңгерудің
нәтижесінде магистрант құзыретті болуы
қажет: ғылыми қылмыстық-құқықтық
және
криминологиялық
зерттеулер
методологиячы саласында; жоғары оқу
орындарындағы ғылыми және ғылымипедагогикалық
қызмет
саласында;
замануи білім беру технологиясы
мәселелерінде, қылмыстық құқық және
криминология
саласында
ғылыми
жобалар жасау және зерттеулер жүргізу;
білімін үнемі жетілдурі тәсілдерін білу,
кәсіби дағдылары мен іскерлігін арттыру.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к.,Котова
Н.К.
Өмір және
денсаулық қарсы
қылмыстық құқықбұзушылықтарды
Кредит саны: ECTS 3
Пререквизиттер:жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәнді оқудың мақсаты:
құқықтық
біліктілігін студенті күрделі терең

преступление; аргументировано излагать свои
выводы, выдвигаемые по проблемам детерминации
и предупреждения преступлений.
Навыки: - Самостоятельно работать с уголовным,
уголовно-процессуальным
законодательством,
другими нормативными актами, имеющими
криминологическое значение; организовывать
научно-исследовательскую
и
практическую
деятельность; применять наиболее значимые
концепции преступного поведения в научных
исследованиях и практической деятельности;
Компетенции:
В результате освоения программы дисциплины
«Актуальные
проблемы
криминологии»
магистрант должен быть компетентным: в области
методологии научных уголовно-правовых и
криминологических исследований; в области
научной и научно-педагогической деятельности в
высших учебных заведениях; в вопросах
современных образовательных технологий; в
выполнении научных проектов и исследований в
области уголовного права и криминологии; в
способах обеспечения постоянного обновления
знаний, расширения профессиональных навыков и
умений.
Руководитель программы: к.ю.н., Котова Н.К.

Skills: - Independently work with criminal,
criminal procedural legislation, other normative
acts that have criminological significance;
organize research and practical activities; apply
the most significant concepts of criminal behavior
in research and practice;
Competencies:
As a result of mastering the discipline program
“Actual Problems of Criminology”, the
undergraduate must be competent: in the field of
methodology of scientific criminal law and
criminological research; in the field of scientific
and scientific-pedagogical activity in higher
educational institutions; in matters of modern
educational technologies; in the implementation
of scientific projects and research in the field of
criminal law and criminology; in ways to ensure
constant updating of knowledge, expansion of
professional skills.
Program Manager: candidate of legal Sciences
Kotova N.K.

Квалификация уголовных правонарушений
против жизни и здоровья
Объем в кредитах: ECTS 3
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины:формирование у
магистранта комплекса глубоких теоретических

Qualification of criminal offenses against life
and health
The volume in credits: 3 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of studying the discipline: the
formation of a graduate student of a complex of
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теориялық білімді және берік дағдыларын
үйрету өмірі мен денсаулығына, сондайақ басқа да осыған байланысты
қылмыстық құқық бұзушылыққа қарсы
және осы негізде қылмыстық құқық
бұзушылықтың алдын алу қалыптастыру,
одан
әрі
тәжірибе,
ғылымипедагогикалық қажет.
Қысқаша мазмұны: Даулар біліктілік
кісі өлтіру, дене зиян келтiру, азаптау,
қауіп, соз ауруларымен, немесе адам
иммун тапшылығы вирусы ( ВИЧ / СПИД
) қауіп төніп қалдырып, т.б. қарау: атап
айтқанда,
2014
жылы
Қазақстан
Республикасы Қылмыстық кодексінің 119
- Мақалалар 99 Қылмыстық - құқықтық
және криминологиялық талдау. осы
қылмыстық құқық бұзушылықтар.
Күтілетін нәтижелер: құқықтық ойлау
түлегі дамыту, өз ойларын тұжырымдау
мен түсіндіру бойынша теориялық және
практикалық материалды пайдалану
оқыған, заңды қызметiне олардың тиісті
салаларында қолданыстағы білім толық
пайдалану үшін.
Білімі :
- әділ сот төрелігі дамыған мағынасында,
құқықтық ойлауды және құқықтық
мәдениетті негізінде кәсіби қызмет негізгі
принциптері;
- Заңға сәйкес қатаң құқықтық іс-шаралар
туралы шешім қабылдау және орындау
негізгі принциптері ;
Нормативтік құқықтық актілерді қолдану
негізгі принциптері , кәсіби қызметінде
материалдық және процессуалдық заң
жүзеге асыру;
Фактілер мен жағдайлардың дұрыс
біліктілігін негізгі принциптері;
Заңды құжаттарды дайындау негізгі

знаний
по
правовой
квалификации
и
предупреждению
уголовных
правонарушений
против жизни и здоровья, 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 99 - 119 УК РК
2014 г. а именно: убийство, причинение вреда
здоровью,
истязание,
угроза,
заражение
венерической
болезнью
или
вирусом
иммунодефицита
человека
(ВИЧ/СПИД)
оставление в опасности 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 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 достоинства

deep theoretical knowledge on legal qualifications
and the prevention of criminal offenses against
life and health, as well as other related criminal
offenses and on this basis instilling the strong
skills necessary for him in further practical,
scientific and pedagogical activities.
Summary: Criminal legal and criminological
analysis of articles 99 - 119 of the Criminal Code
of the Republic of Kazakhstan in 2014, namely:
murder, personal injury, torture, threat, infection
with a sexually transmitted disease or human
immunodeficiency virus (HIV / AIDS), danger,
etc. Consideration contentious issues of
qualification of the specified criminal offenses.
Expected results of the study: the development
of the legal thinking of undergraduates, the
application of the studied theoretical and practical
material in the formulation and explanation of
their ideas, the full use of accumulated knowledge
in the relevant areas of their legal activity.
Knowledge:
- the basic principles of professional activity on
the basis of a developed legal consciousness, legal
thinking and legal culture;
- the basic principles of decision-making and
legal actions in strict accordance with the law;
- the basic principles of the application of
regulatory legal acts, the implementation of
substantive and procedural law in professional
activities;
- the basic principles of the correct qualification
of facts and circumstances;
- basic rules for the preparation of legal
documents;
- principles and norms of respect for the honor
and dignity of the individual, observance and
protection of the rights and freedoms of man and
citizen;
- methods and methods for detecting, suppressing,
disclosing and investigating crimes and other
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ережелері ;
Жеке, құрметтеу және адамның және
азаматтың
құқықтары
мен
бостандықтарын қорғау оның абыройы
мен қадір құрметтеу қағидаттары мен
нормаларын;
Әдістері мен тәсілдерін анықтау, анықтау
және қылмыстар мен басқа да құқық
бұзушылықтар тергеу;
Әр
түрлі
нормативтік
құқықтық
актілердің ережелерін түсіндіру үшін.
Дағдылар:
- әділ сот төрелігі дамыған мағынасында ,
құқықтық ойлауды және құқықтық
мәдениетті негізінде кәсіби қызметті
жүзеге асыруға ;
- 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 ар-намысы мен
қадір-қасиетін құрметтеу принциптері
мен нормаларын қолдану ;
- Анықтау , жолын кесу, ашу және
қылмыстар мен басқа да құқық
бұзушылықтар тергеу әдістері мен
әдістерін пайдалану ;
- Құқықтық актілерді түсіндіру түрлі
ережелерін пайдаланыңыз.

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.
Навыки:
- 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;

offenses;
- rules of interpretation of various legal acts.
Be able to:
- carry out professional activities on the basis of a
developed legal consciousness, legal thinking and
legal culture;
- use the basic principles of decision making and
legal actions in strict accordance with the law;
- use the basic principles of the application of
regulatory legal acts, the implementation of
substantive and procedural law in professional
activities;
- use the basic principles of the correct
qualification of facts and circumstances;
- basic rules for the preparation of legal
documents;
- use the principles and norms of respect for the
honor and dignity of the individual, observance
and protection of the rights and freedoms of man
and citizen;
- use the methods and methods of detecting,
suppressing, disclosing and investigating crimes
and other offenses;
- use the rules of interpretation of various legal
acts.
Skills:
- professional activity on the basis of a developed
legal consciousness, legal thinking and legal
culture;
- use of the basic principles of decision making
and legal actions in strict accordance with the
law;
- use of the basic principles for the application of
regulatory legal acts, the implementation of
substantive and procedural law in professional
activities;
- the correct qualification of facts and
circumstances;
- preparation of legal documents;
- Interpretation of various legal acts.
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Іскерлігі:
Бұл әділет дамыған мағынасында ,
құқықтық ойлауды және құқықтық
мәдениетті негізінде кәсіби қызмет;
Заңға сәйкес қатаң құқықтық іс-шаралар
туралы шешім қабылдау және орындау
негізгі принциптерін қолдану;
- Нормативтік құқықтық актілерді
қолдану бойынша негізгі принциптерін
пайдалану
,
кәсіби
қызметінде
материалдық және процессуалдық заң
жүзеге асыру;
- Фактілер мен жағдайлардың дұрыс
жіктеу ;
- Құқықтық құжаттарды дайындау;
- Әр түрлі құқықтық актілерді түсіндіру .
Құзіреттілігі:
адал құқықтық этика принциптеріне сай
кәсіби міндеттемелерді орындау ;
ойлау өз мәдениеті , синтездеу , талдау ,
ақпаратты қабылдау қабілеті , мақсат қою
және оған қол жеткізу жолдарын таңдау ;
Ол ауызша және жазбаша тілін салу
қисынды шынайы және айқын дәлелдер
алады;
заң және құқық құрметпен , сыбайлас
жемқорлық
мінез-құлық
бағытында
төзімсіздік бар;
өзін-өзі дамыту үшін ұмтылады , олардың
дағдылары мен шеберлігін арттыру.
әділ сот төрелігі дамыған мағынасында ,
құқықтық ойлауды және құқықтық
мәдениетті негізінде кәсіби қызметті
жүзеге асыруға ;
шешімдер қабылдау және заңға қатаң
сәйкес заңды шаралар қабылдауға ;
кәсіптік қызметінде материалдық және
процессуалдық заң ережелерін жүзеге
асыру , құқықтық актiлердi қолдануға ;
фактілер мен мән-жайларды заңдық

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;

Competencies:
conscientiously fulfill professional duties, observe
the principles of ethics of a lawyer;
own a culture of thinking, the ability to
generalize, analyze, perceive information, set
goals and choose ways to achieve it;
able to logically correctly, reasonedly and clearly
build oral and written speech;
have an intolerant attitude towards corrupt
behavior; respects law and law;
strives for self-development, improving their
skills and mastery.
to carry out professional activities on the basis of
a developed legal consciousness, legal thinking
and legal culture;
make decisions and perform legal actions in strict
accordance with the law;
apply normative legal acts, implement the norms
of substantive and procedural law in professional
activities;
legally correct to qualify facts and circumstances;
have skills in preparing legal documents;
to respect the honor and dignity of the individual,
to observe and protect the rights and freedoms of
man and citizen;
identify, suppress, disclose and investigate
criminal and other offenses;
identify, evaluate corruption behavior and
contribute to its suppression;
correctly and fully reflect the results of
professional activity in legal and other
documentation;
interpret various legal acts.
Program manager: candidate of legal Sciences
Samatova G.B..
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дұрыс жіктеле ;
құқықтық құжаттарды дайындау білікті
болуы ;
Жеке тұлғаның ар-намысы мен қадірқасиетін құрметтеуге құрметтеу және
адамның және азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын қорғау ;
анықтау , алдын алу , ашып көрсетуі тиіс
және қылмыстық және басқа да құқық
бұзушылықтарды ;
жемқор мінез- бағалау және оның жолын
кесу үлес қосып , анықтау ;
дұрыс және толық құқықтық және басқа
да құжаттама кәсіби жұмыс нәтижелерін
көрсетеді ;
түрлі -құқықтық актілерді түсіндіру .
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., Саматова
Г.Б.
Қылмыстық
құқықбұзушылық
мәселесін алдын алу шаралары
Кредит саны: ECTS 3
Пререквизиттер:жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәнді оқытудың мақсаты:
Жұмыс
методологиясын
игеру
қылмыстың алдын-алу және уяснение
кешенді криминологиялық білім, білік
және дағдыларды қажетті, практикалық
қызмет,
қылмыстық
құқық
бұзушылықтардың алдын алу және өткізу
ғылыми криминологиялық зерттеулер
және
іс-шаралар
әзірлеу
қылмыстылықтың алдын алу.
Қысқаша мазмұны:
- Әлеуметтік-экономикалық, идеялықадамгершілік негізін қылмыстылықтың
алдын алу және оны құқықтық реттеу.
Түсінігі
және
түрлері
ескерту.
Субъектілері
және
ұйымдастыру
қылмыстылықтың алдын алу. Ескерту

толковать различные правовые акты.
Руководитель программы: к.ю.н., Саматова Г.Б

Проблемы
профилактики
уголовных
правонарушений
Объем в кредитах: ECTS 3
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины:
Освоение
методологии
предупреждения
преступности
и
уяснение
комплекса
криминологических знаний, умений и навыков,
необходимых в практической деятельности по,
профилактике уголовных правонарушений и
проведении
научных
криминологических
исследований и разработке системы мер
предупреждения преступности.
Краткое содержание:
- Социально-экономические, идейно-нравственные
основы предупреждения преступности и его
правовое регулирование. Понятие и виды предупредительной
деятельности.
Субъекты
и
организация
предупреждения преступности.
Предупреждение отдельных видов преступности.
Ожидаемые результаты изучения:

Problems of the Prevention of Criminal
Offenses
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of studying the discipline:
- Mastering the crime prevention methodology
and understanding the complex of criminological
knowledge, skills needed in practical activities for
the prevention of criminal offenses and
conducting scientific criminological research and
developing a system of crime prevention
measures.
Summary:
- Socio-economic, ideological and moral
principles of crime prevention and its legal
regulation. The concept and types of preventive
activity. Subjects and the organization of crime
prevention. Prevention of certain types of crime.
Expected Study Results:
Knowledge:
- Know the principles and organization of state
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жекелеген түрлерін қылмыс.
Күтілетін зерттеу нәтижелері:
Білім:
- Принциптерін білу және қызметін
ұйымдастыруды мемлекет қылмыстың
алдын
алу;
құқықтық
және
ұйымдастырушылық негіздері алдын алу
үшін ең қауіпті және қоғамның
қылмыстық құқық бұзушылықтар кәмелетке
толмағандар,
рецидивті,
ұйымдастырылған
және
зорлықзомбылық, меншікке қарсы, заңсыз
айналымына
байланысты
есірткі
құралдары мен психотроптық заттардың,
террористік қызметпен және т. б.; құқық
қорғау органдарының қызметі, субъектісі
ретінде, халықаралық ынтымақтастық.
Қабілеттері:
- Білу ұйымдастыруға және өткізуге
криминологиялық зерттеу; жағдайын
талдау қылмыс бағалау, оның үрдістері
байланысты өзгерістер әлеуметтік-саяси
және экономикалық өміріне мемлекеттің,
қоғамның, жекелеген қалалар мен елді
мекендер; анықтау криминологиялық
өзара байланысы мен өзара тәуелділігі,
жекелеген қылмыс түрлерін; құлқын
болжау тұлғалар жасайтын қылмыстар;
жоспарлауға және жүзеге асыруға жол
бермеу бойынша алдын алу, қылмыс
жасалған белгілі бір аумақта.
Дағдылары:
- Жинау, жүйелеу және талдау ақпарат
туралы қылмыстық және әкімшілік құқық
бұзушылық,
әр
түрлі
жағымсыз
әлеуметтік құбылыстар, байланысты
қылмысқа
қарсы
күрес,
адамдар
жасайтын құқық бұзушылық бағалау;
криминогендік жағдай белгілі бір
аумақтағы немесе объект; қылмыстылық

Знания:
- Знать принципы и организацию деятельности
государства по предупреждению преступности;
правовые
и
организационные
основы
предупреждения наиболее опасных для общества
уголовных правонарушений - несовершеннолетних,
рецидивных, организованных и насильственных,
против собственности, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, с террористической деятельностью и др;
деятельность правоохранительных органов, как
субъекта международного сотрудничества.
Умения:
Уметьорганизовывать
и
проводить
криминологические исследования; анализировать
состояние преступности, оценивать ее тенденции в
зависимости
от
изменений
социальнополитической и экономической жизни государства,
общества, отдельных городов и населенных
пунктов; выявлять криминологические взаимосвязи
и
взаимозависимости
отдельных
видов
преступлений; прогнозировать поведение лиц,
совершающих преступления; планировать и
осуществлять профилактические мероприятия по
недопущению совершения преступлений на
определенной территории.
Навыки:
- Сбора, систематизации и анализа информации об
уголовных и административных правонарушениях,
различных негативных социальных явлениях,
связанных с преступностью, о лицах, совершающих
правонарушения; оценки криминогенной ситуации
на определенной территории или объекте; прогноза
показателей преступности;
определения приоритетов антикриминогенной
предупредительной деятельности.
Компетенции:
быть компетентным:
в области научной и научно-педагогической
деятельности в условиях быстрого обновления и

crime
prevention
activities;
legal
and
organizational framework for the prevention of
the most dangerous criminal offenses for society minors, recidivism, organized and violent, against
property related to the illicit trafficking of
narcotic drugs and psychotropic substances,
terrorist activities, etc. the activities of law
enforcement agencies as a subject of international
cooperation.
Be able to:
- Be able to organize and conduct criminological
research; analyze the state of crime, evaluate its
trends depending on changes in the socio-political
and economic life of the state, society, individual
cities and settlements; identify criminological
relationships and interdependencies of certain
types of crimes; Predict the behavior of
perpetrators plan and implement preventive
measures to prevent the commission of crimes in
a certain territory.
Skills:
- Collection, systematization and analysis of
information on criminal and administrative
offenses, various negative social phenomena
related to crime, on persons committing offenses;
assessment of the criminal situation in a certain
territory or facility; crime rate forecast;
prioritization of anti-crime prevention activities.
Competencies:
in the field of scientific and scientific-pedagogical
activity in the conditions of rapid updating and
growth of information flows; in conducting
theoretical and experimental criminological
research; in the formulation and solution of
theoretical and applied problems in scientific
research; in conducting a professional and
comprehensive analysis of criminal law and
criminological problems; in matters of
interpersonal communication and human resource
management; in matters of university training of
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көрсеткіштерінің болжамын;
басымдықтарын
айқындау
антикриминогенной ескерту қызметі
Құзіреттері:
құзыретті болуы тиіс:
ғылыми және ғылыми-педагогикалық
қызметі жағдайында тез жаңару мен өсуді
ақпараттық ағындардың; теориялық және
экперименталдық
криминологиялық
ғылыми зерттеулер; қою мен шешуде
теориялық және қолданбалы мәселелерді
ғылыми зерттеу жүргізуге, кәсіби және
жан-жақты талдау қылмыстық-құқықтық
және криминологиялық проблемалары;
мәселелерінде
тұлғааралық
қарымқатынас және адам ресурстарын басқару;
жоо мамандарды дайындау мәселесінде;
өткізу ғылыми зерттеулер мен жобаларды
сараптамадан;
үнемі
кәсіби
өсуді
қамтамасыз етуде.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., Котова
Н.К.
Конституционная юстиция
Кредит саны: ESTC 3
Пререквизиттер: жоқ
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

роста информационных потоков; в проведении
теоретических
и
экспериментальных
криминологических научных исследований;
в
постановке и решении теоретических и прикладных
задач в научном исследовании; в проведении
профессионального и всестороннего анализа
уголовно-правовых и криминологических проблем;
в вопросах межличностного общения и управления
человеческими ресурсами; в вопросах вузовской
подготовки
специалистов;
в
проведении
экспертизы научных проектов и исследований; в
обеспечении
постоянного
профессионального
роста.
Руководитель программы: к.ю.н., Котова Н.К.

specialists; in the examination of scientific
projects and research; in ensuring continuous
professional growth.
Program Manager: candidate of legal Sciences
Kotova N.K.

Конституциялық юстиция
Кредиты ESTC 3
Пререквизиты: нет
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

Constitutional Justice
The volume in credits: 3 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of studying the discipline: is to
study the institution of constitutional control as an
important element of the mechanism of state
power and an instrument for protecting the rights
and freedoms of citizens at the present stage,
expanding the legal horizons of undergraduates,
increasing their legal culture, acquiring
knowledge and skills necessary for working in
legal specialties.
Summary The discipline "Constitutional justice
at the present stage" studies and examines the
basic laws of the formation and development of
the institution of constitutional control in
Kazakhstan and foreign countries. The need to
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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 іс-қимылын құқықтық негіздері;
Заң талаптарына сәйкестігіне мәселелері
қорытынды шешім, құқықтық мәселелер
бойынша
түсіндіру
және
консультациялық
пікір
актілер,
конституциялық бақылау институтын
дамыту
перспективаларын
конституциялық
соттары
мен
конституциялық кеңестер ұйымдастыру
және іс- құқықтық базаны жасау кезінде;
Істей білуі тиіс: тәжірибеде өз білімдерін
қолдану;

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 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

create effective mechanisms for protecting the
Constitution is objectively determined by the
tasks of building a democratic, legal and social
state in Kazakhstan, where the highest values are
people of their rights and freedoms, more
complete implementation of the norms of legal
equality, political and economic pluralism. The
state should not only declare constitutional ideas,
but also create real prerequisites aimed at
implementing its provisions, timely adopt
normative legal acts that give the “sleeping”
constitutional norms a real legal life.
Expected results of the study: Students who
have studied this discipline acquire:
Knowledge: General theoretical provisions
affecting the institution of constitutional review,
its main stages and characteristics; legal basis for
the interaction of constitutional control bodies
with political authorities; compliance with the
requirements of the rule of law in making final
decisions, interpretative acts and providing
opinions on legal issues; prospects for the
development of the institution of constitutional
review; regulatory framework for the organization
and activities of constitutional courts and
constitutional councils;
Be able to: apply the acquired knowledge in
practical activities;
interpret current constitutional law;
explain the regulatory resolutions of the
Constitutional Council of the Republic of
Kazakhstan.
give expert opinions on constitutionality
Skills: undergraduates who have studied this
discipline must master the skills to interpret the
norms of the Constitution, to conduct an
examination of normative legal acts on the subject
of constitutionality.
Competencies: In addition, the study of the
discipline promotes the acquisition by students of
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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.
Замануй
ювеналды
юстиция
мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәнді
оқыту
мақсаты:
Қазақстан
Республикасының
халықаралық
қатынастарының тарихи аспектілері,
сондай-ақ халықаралық құқықтың жалпы
танылған принциптері мен нормалары
туралы
білім
алу және
оларды
қылмыстық процесте қолдану мәселелері.
Қысқаша
мазмұны:
кәмелетке
толмағандардың
қылмыстылық
проблемасы қазіргі Ресейде өзекті болып
қалуда, сондықтан ювеналды әділет
дамуының
болашағы
заңнамалық,
атқарушы, сот және жергілікті өзін-өзі
басқару
органдарының
күштеріне
қосымшаның басты нүктесі болып

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.

professional competencies related to the
formation of legal (legal) thinking, develops
motivation for learning, and stimulates the
development of their own legal positions in
controversial legal situations.
Program Manager: candidate of legal Sciences
Karaev A.A.

Современные проблемы ювенальной юстиции
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты:нет
Постреквизиты:нет
Цель изучения дисциплины: получение знаний об
исторических аспектах международных отношений
Республики Казахстан, а также общепризнанных
принципов и норм международного права и
проблемы их применения в уголовном процессе.
Краткое содержание: Проблема преступности
несовершеннолетних остается актуальной в
современной России,
поэтому перспективы
развития ювенальной юстиции является главной
точкой
приложения
сил
законодательных,
исполнительных, судебных и органов местного
самоуправления. Ювенальная юстиция – это
специализированная судебно-правовая система
защиты прав несовершеннолетних, созданная для
примирения несовершеннолетнего с потерпевшим
без судебного разбирательства. Под ювенальным

Current issues of juvenile justice
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the discipline: to gain
knowledge about the historical aspects of
international relations of the Republic of
Kazakhstan, as well as generally recognized
principles and norms of international law and the
problems of their application in the criminal
process.
Summary: The problem of juvenile delinquency
remains relevant in modern Russia, so the
prospects for the development of juvenile justice
is the main point of application of the forces of
legislative, executive, judicial and local
authorities. Juvenile justice is a specialized
judicial-legal system for protecting the rights of
minors, created to reconcile a minor with a victim
without a trial. A juvenile court means a court
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табылады.
Ювеналды
әділет-бұл
кәмелетке
толмағанды
сот
талқылауынсыз
жәбірленушімен
татуластыру үшін құрылған кәмелетке
толмағандардың құқықтарын қорғаудың
мамандандырылған сот-құқықтық жүйесі.
Ювеналдық сот деп өз құзыреті шегінде
істерді бірінші, екінші сатыдағы сот
ретінде, қадағалау тәртібімен және
Тараптардың бірі кәмелетке толмағандар
болып табылатын жаңадан ашылған мәнжайлар бойынша қарайтын сот түсініледі.
Күтілетін нәтижелер: магистранттарға
ювеналды әділеттің өзекті мәселелері
туралы білім беру.
Пәнді оқып, магистранттар:
білуге:
- Қазақстан Республикасының ювеналды
әділет негізгі принциптері;
білу:
- өзара іс-қимыл барысында туындайтын
заңдық мәселелерді шешу
меңгеру:
- нормативтік құқықтық актілермен
жұмыс істеу дағдысы;
- құқықтық нормалар мен құқықтық
қатынастарды талдау дағдысы;
- құқық қолдану және сот тәжірибесін
талдау дағдысы.
Құзыреттер:
кәсіби
міндеттерді
адал
орындау,
Заңгердің этика қағидаларын сақтау;
ойлау мәдениетін, ақпаратты жалпылау,
талдау, қабылдау, мақсат қою және оған
қол жеткізу жолдарын таңдау қабілетін
меңгеру;
ауызша және жазбаша сөйлеуді қисынды,
дәлелді және айқын құра алады;
сыбайлас
жемқорлыққа
төзбеушілік
мінез-құлыққа ие, құқық пен заңға

судом понимается суд, который в пределах своей
компетенции, рассматривает дела в качестве суда
первой, второй инстанции, в порядке надзора и по
вновь открывшимся обстоятельствам, где одной из
сторон являются несовершеннолетние.
Ожидаемые результаты изучения: заключаются в
том, чтобы дать магистрантам сумму знаний об
актуальных проблемах ювенальной юстиции
Магистранты, изучив дисциплину должны:
знать:
основные принципы ювенальной юстиции
Республики Казахстан;
уметь:
- решать юридические проблемы, возникающие в
процессе взаимодействия
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.
способен
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с

that, within its competence, considers cases as a
court of first or second instance, in the manner of
supervision and due to newly discovered
circumstances, where one of the parties is minors.
Expected results of the study: they are to give
undergraduates a sum of knowledge about the
urgent problems of juvenile justice
Masters of law, having studied the discipline,
must:
know:
- The basic principles of juvenile justice of the
Republic of Kazakhstan;
be able to:
- solve legal problems arising in the process of
interaction
master:
- skills to work with regulatory legal acts;
- skills of analysis of legal norms and legal
relations;
- skills of analysis of law enforcement and
judicial practice.
Competencies:
conscientiously fulfill professional duties, observe
the principles of ethics of a lawyer;
own a culture of thinking, the ability to
generalize, analyze, perceive information, set
goals and choose ways to achieve it;
able to logically, reasonably and clearly build oral
and written speech;
has an intolerant attitude towards corrupt
behavior, respects law and law;
strives for self-development, improving their
skills and mastery.
able to carry out professional activities on the
basis of a developed legal consciousness, legal
thinking and legal culture;
able to make decisions and perform legal actions
in strict accordance with the law;
able to apply regulatory legal acts, implement
substantive and procedural law in professional
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құрметпен қарайды;
өзін-өзі дамытуға, өзінің біліктілігі мен
шеберлігін арттыруға ұмтылады.
дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау
және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби
қызметті жүзеге асыруға қабілетті;
заңға сәйкес шешім қабылдауға және
заңды әрекеттер жасауға қабілетті;
нормативтік
құқықтық
актілерді
қолдануға, кәсіби қызметте материалдық
және іс жүргізу құқығының нормаларын
іске асыруға қабілетті;
фактілер мен жағдайларды заңды түрде
дұрыс саралауға қабілетті;
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., Саматова
Г.Б.
ҚР сот жүесін жетілдірудің замануй
мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәнді оқытудың мақсаты: сот жүйесі
туралы, құқыққорғау қызметі туралы, сот
төрелігі, Қазақстан Республикасындағы
сот және құқыққорғау органдары туралы
магистранттарда тұрақты білімдерді
қалыптастыру.
Қысқаша
мазмұны:
Пән
сот
реформасын
Республикасының
мемлекеттік қызметтің осы түрінің
реформалау және
оның
ұйымдық
жүйесінің құрылып, іс-шаралар мен
мекемелердің генезисі әкелді себептерін
талдау және түсіну жүргізілген тарихи
аспектілерін зерттеумен байланысты
мәселелерді қарастыру және зерттеу
немесе Қазақстандағы сот реформасының
ағымдағы жай-күйін түсіну үшін,
реформалау нәтижесінде өзгертілген.
Оқу нәтижесінде күтілетін нәтижелер:

законом;
способен применять нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
способен юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства;
Руководитель программы: к.ю.н., Саматова Г.Б.

activities;
able to legally qualify facts and circumstances;
Program Manager: candidate of legal Sciences
Samatova G.B.

Современные проблемы совершенствования
судебной системы РК
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты:нет
Постреквизиты:нет
Цель изучения дисциплины: получение знаний об
исторических аспектах международных отношений
Республики Казахстан, а также общепризнанных
принципов и норм международного права и
проблемы их применения в уголовном процессе.
Краткое содержание: Вхождение Республики
Казахстан в мировое сообщество, а также
интернационализация преступности определили
необходимость
рассмотреть
состояние
национальной уголовно-процессуальной системы в
контексте мирового законодательства. В последние
годы в РК наблюдается значительный рост
преступности, в том числе транснациональной. На
фоне проводимых реформ разрастается теневая
экономика.
Создаются
условия
для
криминализации
банковско-финансовой
и
производственной сфер, а также рыночной
экономики и внешнеэкономической деятельности.
В эти процессы втягиваются другие государства.

Modern problems of improving the judicial
system of the Republic of Kazakhstan
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the discipline: to gain
knowledge about the historical aspects of
international relations of the Republic of
Kazakhstan, as well as generally recognized
principles and norms of international law and the
problems of their application in the criminal
process.
Summary: The entry of the Republic of
Kazakhstan into the world community, as well as
the internationalization of crime, determined the
need to consider the state of the national criminal
procedure system in the context of world law. In
recent years, in Kazakhstan there has been a
significant increase in crime, including
transnational crime. Against the background of
ongoing reforms, the shadow economy is
expanding. The conditions are created for the
criminalization of the banking, financial and
industrial sectors, as well as the market economy
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сот және құқыққорғау органдарын
ұйымдастыруды және сот құрылысының
негізгі ұғымдары мен терминология
туралы, өзге де ноормативтік құқықтық
актілер туралы білімдер алудан тұрады.
Білімі: - сот билігінің және сот
төрелігінің
ұғымы,
олардың
арақатынасы;
сот билігінің конституциялық негіздері
(қағидалары);
Қазақстан Республикасы сот жүйесінің
қызметін ұйымдастыру;
Судьялар мен алқа заседательдерінің
мәртебелері;
Прокуратура,
алдын
ала
тергеу
органдары,
адвокатура,
нотариат,
замаунй Қазақстандағы заң қызметтерін
ұйымдастырудың өзекті мәселелері;
ҚР сот жүйесі мен құқыққорғау
органдарын, сондай-ақ өзге шет елдердегі
сот қызметтерін ұйымдастырудың өзекті
мәселелері.
Жасай алуы тиіс:
сот құрылысы туралы заңанаманы
талдау;
сот құрылысы туралы заңнама бойынша,
және сот пен құқыққорғау органдарын
ұйымдастыру мен оның қызметін
реттейтін ҚР Конституциясы, Сот жүйесі
және судьялардың мәртебесі туралы
негізгі
заңдардың
нормаларына
сілтемелер жасап білуге;
сот құрылысы ғылымдары туралы даулы
мәселелер бойынша өз көзқарастарын
қалыптастырып негіздеп білуге тиісті.
Іскерлігі:
нормативтік құқықтық актілермен жұмыс
жасау;
құқықтық нормалар мен құқықтық
қатынастарды алдай білу;

Поэтому в борьбе с преступностью для Республики
особую значимость приобретает взаимодействие с
другими государствами и их помощь.
Ожидаемые результаты изучения: заключаются в
том, чтобы дать магистрантам сумму знаний об
актуальных проблемах уголовного процесса,
связанных с международным сотрудничеством в
сфере уголовного судопроизводства.
Магистранты, изучив дисциплину должны:
знать:
основные принципы международного права и
применения их в уголовном процессе Республики
Казахстан;
правовую
регламентацию
международного
сотрудничества в сфере оказания правовой
помощи.
уметь:
- решать юридические проблемы, возникающие в
процессе взаимодействия с правоохранительными
органами других государств в сфере борьбы с
преступностью.
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

and foreign economic activity. Other states are
being drawn into these processes. Therefore, in
the fight against crime for the Republic of
particular importance is the interaction with other
states and their assistance.
Expected results of the study: they are to give
undergraduates a sum of knowledge about the
urgent problems of the criminal process related to
international cooperation in the field of criminal
justice.
Undergraduates, having studied the discipline,
must:
know:
- The basic principles of international law and
their application in the criminal process of the
Republic of Kazakhstan;
- legal regulation of international cooperation in
the field of legal assistance.
be able to:
- solve legal problems arising in the process of
interaction with law enforcement agencies of
other states in the field of combating crime.
master:
- skills to work with regulatory legal acts;
- skills of analysis of legal norms and legal
relations;
- skills of analysis of law enforcement and
judicial practice.
Competencies:
conscientiously fulfill professional duties, observe
the principles of ethics of a lawyer;
own a culture of thinking, the ability to
generalize, analyze, perceive information, set
goals and choose ways to achieve it;
able to logically, reasonably and clearly build oral
and written speech;
has an intolerant attitude towards corrupt
behavior, respects law and law;
strives for self-development, improving their
skills and mastery.
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құқыққолдану және сот тәжірибесіне
талдау жасау.
Құзіреттері
өзінің кәсіби міндеттемелерін тиісті
деңгейде орындау, заңгер этикасының
қағидаларын сақтауға;
мәдени ойлау қабілеттігін, мәліметтерді
талдау, салыстыру және қабылдау
қабілеттігін және де белгілі бір бағытты
қою мақсаты мен оған жету қабілетін
қалыптастыру;
ауызша және жазбаша сөз сөйлеу
мәнерлерін логикалық тұрғыдан анық,
нақты
және
негізді
ойлауды
қалыптастыру;
сыбайлас жемқорлыққа деген теріс
көзқарасты қалыптастыру, заң мен
құқыққа құрметпен қарауға;
өзін-өзі дамытуға әрекет жасау, өзінің
кәсіби
дәрежесін
мен
деңгейін
жоғарылату.
Құқықтық сана-сезім, құқықтық ойлау
және құқықтық мәдени тұрғыдан даму
негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыруға
қабілетті болуы;
Шешімдерді қабылдауға және кез келген
заңды әрекеттерді нақты заңға сәйкес
жүзеге асыруға қабілетті болуы;
Нормативтік
құқықтық
актілерді
қолданып білуге, өзінің кәсіби қызметі
барысында
материалдық
және
процесуалдық құқықтардың нормаларын
жүзеге асыра білуге қабілетті болуы;
фактілер мен мән-жайларды дұрыс және
заңды тұрғыдан саралауға қабілетті
болуы;
заңды құжаттарды дайындау қабілетіне
ие болу;
тұлғалардың қадір-қаситеі мен ар
намысын
құрметтеу,
адам
мен

квалификации и мастерства.
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;
владеть навыками подготовки юридических
документов;
способен уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина;
способен выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления
и
иные
правонарушения;
способен выявлять, давать оценку коррупционного
поведения и содействовать его пресечению;
способен правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
способен толковать различные правовые акты.
Руководитель программы: к.ю.н., Айкумбеков
Н.Р.

able to carry out professional activities on the
basis of a developed legal consciousness, legal
thinking and legal culture;
able to make decisions and perform legal actions
in strict accordance with the law;
able to apply regulatory legal acts, implement
substantive and procedural law in professional
activities;
able to legally qualify facts and circumstances;
have skills in preparing legal documents;
able to respect the honor and dignity of the
individual, to observe and protect the rights and
freedoms of man and citizen;
able to detect, suppress, disclose and investigate
crimes and other offenses;
able to identify, evaluate corruption behavior and
contribute to its suppression;
able to correctly and fully reflect the results of
professional activities in legal and other
documentation;
able to interpret various legal acts.
Program Manager: candidate of legal Sciences
Aykumbekov N.R.
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азаматтардың
құқықтары
мен
бостандықтарын қорғау мен сақтауға
қабілетті болуы;
қылмыстар
мен
өзге
де
құқықбұзушылықтарды анықтау, тергеу,
ашу және алдын алу қабілетіне ие болу;
жемқорлық әрекетін анықтап оған баға
беру мен оның жолын кесуге қабілетті
болуы;
заң қызметтерінде және белгілі бір
құжаттарда
кәсіби
қызметтерінің
нәтижелерін толық және дұрыс көрсетуге
қабілетті болу;
түрлі құқықтық актілерді талдау мен
талқылауға қабілетті болу.
Бағдарлама
жетекшісі:
з.ғ.к.,
Айкумбеков Н.Р.

Келісілген / Согласовано:
Первый-проректор-проректор по УМР
Директор АД
Декан ВШП Әділет
Лидер-программ
Управляющий партнёр ТОО «Angels Niko Advisory»
Адвокат, Алматинской областной коллегии адвокатов

Дуйсенгулова Н.С.
Казимова А.Х.
Мороз С.П
Акимбекова М.А.
Капацина В.И.
Салпеков А.С.
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