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ZhUAK 7303
GTP 7303
KZKM 7303
SKP 7303
KKKKKK 7304
UPOPD 7304
SZhKAOM 7304

Құқық философиясы

Философия права

Law philosophy

Академиялық хат

Академическое письмо

Academic writing

Ғылыми зерттеу әдістері

Методы научных исследований

Research methods

Мемлекеттік басқаруды жаңғырту
Әкімшілк құқық пен іс жүргізудің
қазіргі кездегі мәселелері

Модернизация государственного управления
Современные проблемы административного
права и процесса
Конституционная безопасность РК

Modernization of public administration
Modern issues of administrativa law and
proceeding
Constitutional security of the RK

ҚР Конституциялық қауіпсіздік
Профилирующие дисциплины ПД
Қылмыстық
құқықтың
қазіргі Современные
проблемы
уголовного
мәселелері
законодательства
Сот
сараптамасының
өзекті Актуальные проблемы судебной экспертизы
мәселелері
Криминалистикалық
зерттеудің Теория,
методология
и
практика
теориясы,
методологиясы
және криминалистических исследований
тәжірибесі
Жаһандану
және
трансұлттық Глобализация
и
транснациональная
қылмыс
преступность
Казіргі
замандағы Современные криминологические проблемы
криминологиялылық мәселелері
Құқық
қорғау
қызметінің Уголовно-правовое
обеспечение
қылмыстық-құқықтық
правоохранительной деятельности
қамсыздандыру
Сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы Актуальные
проблемы
противодействия

Modern problems of criminal legislation
Relevant issues of forensic enquiry
Theory, methodology and practice of forensic
processing
Globalization and transnational criminality
Modern criminological problems
Criminal law support for law enforcement

Relevant issues of corruption crossing
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Код
дисциплины
KF7201
FP 7201

әрекеттің өзекті мәселелері
Қылмыстық құқықбұзушылықтың
алдын алудың теориясы
Жазаның
белгіленуі
және
орындалуының өзекті мәселелері
Қылмыстық сот жүргізудің өзекті
мәселелері
Қылмыстық құқық бұзушылықтарды
саралау мәселелері
Ювеналды
юстицияөзекті
мәселелері
Мемлекеттік
басқармада
заңды
қамсыздандырудың мәселелері

коррупции
Теория
профилактики
уголовных
правонарушений
Актуальные проблемы назначения и исполнения
наказания
Актуальные
проблемы
уголовного
судопроизводства
Проблемы
квалификации
уголовных
правонарушений
Актуальные проблемы ювенальной юстиции
Проблемы
обеспечения
государственном управлении

законности

в

Theory of criminal offences
Relevant issues of punishment imposition and
execution
Relevant issues of criminal proceedings
Problems of qualification of criminal offenses
Actual problems of juvenile justice
Issues of legitimacy
management

providing

in

state

Пән атауы

Наименование дисциплины

Name of the discipline

Құқық философиясы
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәннің негізгі мақсаты құқық мәселелерінің
философиялық-теориялық
мазмұнын
түсіну
дағдысын дамыту, абстрагирлеу, талдау және
жалпылау деңгейінің жоғары болуын болжайтын
ғылыми сұрақтарды қою және талқылау. Құқық
философиясының
әдіснамасын
меңгеру
магистрантқа
экономикалық-құқықтық
коллизиялардың ағымдағы жағдайы бойынша
Аналитик және сарапшы ретінде әрекет етуге
мүмкіндік береді. Құқықтық сананың қазіргі жайкүйін сенімді диагностикалау магистрантқа оның
динамикасының
негізгі
ерекшеліктерін
бағдарлауға, экономикалық қызметті құқықтық
қамтамасыз етудің маңызды міндеттерін шешу
жолдарын негізді түрде болжауға мүмкіндік
береді. Аталған мақсатқа сәйкес осы Пәннің
міндеттері қазіргі үдерістер мен құбылыстарда
Құзыретті бағдар беруді қамтамасыз ететін

Философия права
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Основной целью дисциплины является
развитие навыков понимания философскотеоретического содержания проблем права,
умения ставить и обсуждать научные
вопросы, предполагающие высокую степень
абстрагирования,
анализа
и обобщения
обширного
эмпирического
материала
и теоретического материала более низких
ступеней
обобщения.
Владение
методологией философии права призвано
обеспечить
магистранту
возможность
выступать в качестве аналитика и эксперта
по текущим
ситуациям экономикоправовых коллизий.
Уверенное
диагностирование
текущего
состояния
правосознания
позволит
магистранту
ориентироваться в ключевых особенностях
его динамики, обоснованно прогнозировать

Law philosophy
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The main purpose of the discipline is to develop skills
of understanding the philosophical and theoretical
content of legal problems, the ability to raise and
discuss scientific questions that involve a high degree
of abstraction, analysis and generalization of extensive
empirical material and theoretical material of lower
levels of generalization. Knowledge of the
methodology of the philosophy of law is intended to
provide the master's student with the opportunity to act
as an analyst and expert on current situations of
economic and legal conflicts. Confident diagnosis of
the current state of legal awareness will allow the
master's student to navigate the key features of its
dynamics, reasonably predict ways to solve urgent
problems of legal support of economic activity. In
accordance with this goal, the tasks of this discipline
are a consistent development by professional
international lawyers of a system of philosophical
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философиялық санаттар мен қағидаттар жүйесін
кәсіби халықаралық құқықтық-түзетушілердің
жүйелі меңгеруін білдіреді. Бұл оларға іскерлік
кәсіби қарым-қатынасты жылдам әрі табысты
жүзеге асыруға мүмкіндік береді, іскерлік
белсенділікті құқықтық реттеудің жалпы және
нақты проблемаларын шешудің тарихи және
теориялық модельдерінің ерекшеліктерін білу
негізінде іскерлік коммуникация дағдыларын
нығайтады.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к, Калимбекова А.Р.
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AH 7202
AP 7202

Академиялық хат
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
"Академиялық хат" пәнінің мақсаты-кәсіби
құзыреттілікті қалыптастыру және аналитикалық
мәтіндік қызметпен байланысты коммуникативтік
құзыреттілікті
кеңейту;
докторанттардың
лингвистикалық және прагматикалық ойлау
дағдыларын қалыптастыру, тілдің экспрессивті
бірліктерін талдай білу және коммуникацияның
мақсаттары мен шарттарына байланысты қажетті
бірлікті таңдауды сауатты жүзеге асыру. Курстың
міндеті-академиялық
жанрлардың
ерекшеліктерімен таныстыру – Аннотация,
реферат, аналитикалық шолу, сондай-ақ ғылыми
оқиға туралы хабарламалар (конференциялар)));
мәтіндерді аналитикалық өңдеудің негізгі
мақсаттарын анықтау; кәсіби тақырып бойынша
мәтіндерді талдауды үйрету. Курсты оқу
докторанттарға ғылыми деректер базасында

пути решения насущных задач правового
обеспечения экономической деятельности.
В соответствии с указанной целью задачи
данной дисциплины представляют собой
последовательное
освоение
профессиональными правовикамимеждународниками системы философских
категорий и принципов, обеспечивающих
компетентную ориентацию в современных
процессах
и явлениях.
Это
позволит
им быстрее
и успешнее
осуществлять
деловое
профессиональное
общение,
укрепит навыки деловой коммуникации
на основе знания специфики исторических
и теоретических моделей решения общих
и конкретных
проблем
правового
регулирования деловой активности.
Руководитель
программы:
к.ю.н.,
Калимбекова А.Р.
Академическое письмо
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель курса «Академическое письмо» формирование
профессиональной
компетенции
и
расширение
коммуникативной компетенции, связанной с
аналитической текстовой деятельностью;
формирование у докторантов навыков
лингвистического
и
прагматического
мышления,
умений
анализировать
экспрессивные единицы языка и грамотно
осуществлять выбор нужной единицы в
зависимости
от
целей
и
условий
коммуникации. Задача курса – познакомить
с особенностями академических жанров
(аннотации,
реферата,
аналитического
обзора, а также сообщения о научном
событии
(конференции));
определить
основные цели аналитической обработки

categories and principles that provide competent
orientation in modern processes and phenomena. This
will allow them to quickly and successfully carry out
business professional communication, strengthen their
business communication skills based on knowledge of
the specifics of historical and theoretical models for
solving General and specific problems of legal
regulation of business activity.
Program Manager: candidate of legal Sciences
Kalimbekova A. R.

Academic writing
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The aim of the Academic Letter course is to develop
professional competence and expand communication
competence related to analytical textual activities;
forming the doctoral students skills of linguistic and
pragmatic thinking, the ability to analyze expressive
units of language and competently make the choice of
the right unit depending on the goals and conditions of
communication. The aim of the course is to introduce
the peculiarities of academic genres (annotations,
abstracts, analytical review, as well as reports about a
scientific event (conference)); Identify the main
objectives of text analysis. teach to analyze texts on
professional subjects. Studying the course will allow
doctoral students to carry out professional activities
related to the search for information in scientific
databases, analysis and reference of texts, work with
different genres of academic writing. Requirements for
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ақпарат іздеуге, мәтіндерді талдауға және
реферациялауға, академиялық жазудың түрлі
жанрларымен жұмыс істеуге байланысты кәсіби
қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Пәнді
меңгеру нәтижесіне қойылатын талаптар: пәнді
меңгеру нәтижесінде докторанттарда келесі
кәсіби құзіреттіліктер қалыптасуы тиіс: бастапқы пікірді дәл қабылдауға ықпал ететін
мәтінді талдау әдістемесін меңгерген; анықтамалық,
арнайы
әдебиетте
және
компьютерлік желілерде ақпаратты іздестіруді
қоса алғанда, мәтінмен жұмыс істеу әдістемесін
меңгерген. Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі
керек: - қазіргі ақпараттық кеңістіктегі мәтіндерді
аналитикалық
өңдеудің
мақсаттары
мен
міндеттерін; - аннотацияның, рефераттың,
аналитикалық шолудың, ғылыми хабардың
жанрлық-стилистикалық
сипаттамаларын;
аннотация мен рефератты коммуникативті
ұйымдастыру принциптерін; - шолуларды жазу
ережелерін.; меңгеруі керек: - ғылыми, ғылымитехникалық және ғылыми-көпшілік мәтіндерге
стилистикалық талдау жүргізу; - Кәсіби ақпарат
саласы мәтінінің стилистикалық және жанрлық
тиістілігін анықтау; - мәтіннің стилистикалық
элементтерін анықтау; - мәтіннің семантикалық
талдауын жүргізу және оның негізгі сөздерін
бөліп шығару; - сөйлеу мәнерлілігін анықтау; мәтіннің мазмұнын Аннотация, рефераттар,
шолулар түрінде беру; меңгеруі керек: - мәтінді
мағыналық талдау тәсілдерін; - мәтінді
коммуникативтік Талдау әдістемесін; - аннотация
және реферат жанрларын.
Бағдарлама жетекшісі

текстов; научить анализировать тексты по
профессиональной тематике. Изучение курса
позволит докторантам
осуществлять
профессиональную деятельность, связанную
с поиском информации в научных базах
данных, анализом и реферированием
текстов, работой с различными жанрами
академического письма. Требования к
результатам освоения дисциплины: В
результате
освоения
дисциплины
у
докторантов
должны
формироваться
следующие профессиональные компетенции:
- владеет методикой анализа текста,
способствующей
точному
восприятию
исходного
высказывания;
владеет
методикой работы с текстом, включая поиск
информации в справочной, специальной
литературе и компьютерных сетях. В
результате изучения дисциплины студент
должен:
знать:
цели
и
задачи
аналитической
обработки
текстов
в
современном
информационном
пространстве; - жанрово-стилистические
характеристики
аннотации,
реферата,
аналитического обзора, научного сообщения;
- принципы коммуникативной организации
аннотации и реферата; - правила написания
обзоров; уметь: - проводить стилистический
анализ научных, научно-технических и
научно-популярных текстов, - определять
стилистическую
и
жанровую
принадлежность
текста
сферы
профессиональной информации; - выделять
стилеобразующие элементы текстов, проводить семантический анализ текста и
выделять его ключевые слова; - определять
средства
речевой выразительности;
передавать содержание текстов в форме
аннотаций, рефератов, обзоров; владеть: приемами смыслового анализа текста; -

the results of discipline: As a result of the mastery of
discipline, doctoral students should form the following
professional competences: - owns a method of text
analysis, which contributes to the accurate perception
of the original statement; - owns the method of
working with text, including the search for information
in reference, special literature and computer networks.
As a result of the study of discipline, the student
should: know: - the goals and tasks of analytical
processing of texts in the modern information space; genre-stylistic characteristics of annotation, abstract,
analytical review, scientific communication; Principles
of communicative organization of annotations and
abstracts; Review rules to be able: - to conduct stylistic
analysis of scientific, scientific, technical and nonfiction texts - to determine the stylistic and genre
affiliation of the text sphere of professional
information; - highlight the style-forming elements of
texts - to conduct semantic analysis of the text and
highlight its keywords; Identify the means of speech
expressiveness; Transfer the contents of texts in the
form of annotations, abstracts, reviews; own: - by the
techniques of semantic analysis of the text; The method
of communicative analysis of the text; - genres of
annotation and abstract.
Program Manager:
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GZA 7203
MNI 7203

Ғылыми зерттеу әдістері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәнді игерудің мақсаты: докторанттардың
мәселелерді ғылыми зерттеу әдістері бойынша
теориялық және қолданбалы білім алуы, ғылым
саласында танымдық іс-әрекет дағдылары бар
мамандарды даярлау, Ғылыми іс-әрекет мазмұны,
оның әдістері мен білім нысандары туралы терең
түсініктерді қалыптастыру.
Бұл пән кәсіби дайындықтың орталық бөлігі
болып табылады, ал курс пәнаралық сипатқа ие.
Бұл пәнді білу докторанттардың зерттеу
тәжірибесінен, докторанттардың ғылыми-зерттеу
жұмыстарынан
кейін
өту,
докторлық
диссертацияға дайындық үшін қажет.
Бағдарлама жетекшісі з.ғ.к, Бейсенова А.У.
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MBZh 7204
MGU 7204

Мемлекеттік басқаруды жаңғырту
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәнді
оқытудың
мақсаты:
экономиканы
мемлекеттік басқару және әлеуметтік саланы
дамытудың мәнін, әдістерін, ұйымдастырылуын,
принциптері мен механизмдерін оқыту болып
табылады.
Қысқаша
мазмұны:
мемлекеттік
басқару
негіздерін және оны жетілдіру бағыттарын білу
"Қазақстан-2050"
Стратегиясының
маңызды

методикой
коммуникативного
анализа
текста; - жанрами аннотации и реферата.
Руководитель программы:
Методы научных исследований
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Целью освоения дисциплины Методы
научных исследований являются: получение
докторантами теоретических и прикладных
знаний по методам научного исследования
проблем,
подготовка
специалистов,
имеющих
навыки
познавательной
деятельности в сфере науки, формирование
глубоких представлений о содержании
научной деятельности, её методах и формах
знания.
Данная дисциплина является центральной
частью профессиональной подготовки, а
курс имеет междисциплинарный характер.
Знание данной дисциплины необходимо для
последующего
прохождения
исследовательской практики докторантов,
научно-исследовательской
работы
докторантов, подготовка к докторской
диссертации.
Руководитель
программы:
к.ю.н.,
Бейсенова А.У.
Модернизация
государственного
управления
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины: Целью
дисциплины является изучение сущности,
методов,
организации,
принципов
и
механизмов государственного управления
экономикой и развитием социальной сферы.
Краткое содержание:
Знание основ
государственного управления и направлений

Research methods
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The aim of the discipline is to obtain theoretical and
applied knowledge from the methods of scientific
research of problems, to train specialists with cognitive
skills in the field of science, to form deep ideas about
the content of scientific activity, its methods and forms
of knowledge.
This discipline is a central part of training and the
course is interdisciplinary. Knowledge of this
discipline is necessary for the subsequent passage of
research practice of doctoral students, research work of
doctoral students, preparation for doctoral thesis.
Program Manager: candidate of legal Sciences
Beisenova A.U.

Modernization of public administration
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
Discipline Study: The purpose of the discipline is to
study the essence, methods, organization, principles
and mechanisms of public management of the economy
and social development.
Summary: Knowledge of the basics of public
administration and the directions of its improvement is
necessary to train a new generation of professional
managers in order to implement one of the most
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басымдықтарының бірін жүзеге асыру-негізгі
функцияларға дейін шектелген кәсіби мемлекетті
құру мақсатында маман - басқарушылардың жаңа
буынын дайындау үшін қажет. Басқарудың
барлық деңгейлерінде, шаруашылық жүргізудің
барлық буындарында ағымдағы жұмысты
перспективамен үнемі салыстыра алатын,
оңтайлы
шешімдер
қабылдай
алатын
мамандардың рөлі артады.
Бағдарлама жетекшісі доктор PhD Уварова
Н.В.
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AKIZhKKM 7205
SPAPP 7205

Әкімшілкқұқық
пен
ісжүргізудіңқазіргікездегімәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер:
Мемлекеттік
басқармада
заңды қамсыздандырудың мәселелері
Пәнді оқытудың мақсаты:
Докторанттарға
әкімшілік құқық пен іс жүргізудің қазіргі кездегі
мәселелері жайлы білімдердің тиісті көлемін
беру, оларды өз бетінше зерттеулерге және
әкімшілік – құқықтық сферада сабақ беруге
даярлау
Қысқаша мазмұны:
Әкімшілік құқық дамудың ретроспективасы
Әкімшілік құқық пәні, әдісі, жүйе мәселелері
Мемлекеттік
әкімшілігі
органдарының
ұйымдастырылуы, қызмет ету мәселелері
Мемлекеттік
қызметтің
қазіргі
таңдағы
мәселелері
Әкімшілік құқықтық нысандар мен әдістер
мәселелері
Әкімшілік жауапкершілік мәселелері
Әкімшілік процесс мәселелері
Күтілетінзерттеунәтижелері:
Білім:

его совершенствования необходимо для
подготовки
нового
поколения
профессионалов-управленцев
с
целью
реализации
одного
из
важнейших
приоритетов стратегии «Казахстан-2050» построения профессионального государства,
ограниченного до основных функций. На
всех уровнях управления, во всех звеньях
хозяйствования
возрастает
роль
специалистов,
умеющих
постоянно
соотносить
текущую
работу
с
перспективами, принимать оптимальные
решения.
Руководитель программы: доктор PhD
Уварова Н.В.
Современные
проблемы
административного права и процесса
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: Проблемы обеспечения
законности в государственном управлении
Цель изучения дисциплины:
Предоставление докторантам необходимого
объема знаний о современных проблемах
административного права и процесса,
подготовка
их
к
самостоятельным
исследованиям
и
преподаванию
в
административно-правовой сфере.
Краткое содержание:
Ретроспектива 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 методов.
Проблемы
административной

important priorities of the strategy "Kazakhstan-2050"
- the construction of a professional state, limited to the
main functions. At all levels of management, in all
parts of the economy, the role of specialists who are
able to constantly relate current work with prospects, to
make the best decisions increases.
Program Manager: PhD Uvarova N.V.

Modern issues of administrativa law and
proceeding
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: Issues of legitimacy providing in state
management
The purpose of the study of discipline:
Giving doctoral students the necessary amount of
knowledge about the current problems of
administrative law and process, preparing them for
independent research and teaching in the administrative
and legal sphere.
Summary:
Retrospective of the development of administrative
law.
Problems of the subject, method and system of
administrative law.
Problems of the organization and activities of public
administration bodies.
Modern problems of public service.
Problems of administrative forms and methods.
Administrative liability problems.
Administrative process problems.
Expected results of the study:
Knowledge:
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- Әкімшілік
құқық
негізін
қалануы
ерекшелікері және даму кезеңдері;
- Мемлекеттік әкімшілік ұйымдастырылудың
қазіргі таңдағы мәселелері;
- Мемлекеттік қызметтің қазіргі таңдағы
мәселелері;
- Жемқорлыққа бөгет жасаудың әкімшілік
құқықтық мәселелері;
- Әкімшілік құқықтық нысандар мен әдістердің
негізгі мәселелері;
- Әкімшілік процесс мәселелері;
- Әкімшілік жауапкершілік және әкімшілік
құқықбұзушылықтар жөніндегі істер бойынша
өңдіріс мәселелері.
Қабілеттері:
- Әкімшілік
құқықтық
зерттеулерге
салыстырмалы құқықтық және сыни қарап талдау
жасау;
- Мемлекеттік
органдардың
әкімшілік
қызметтің ерекшеліктерін түсіну;
- Басқарушылық шешімдер мен әрекеттерін
бағалау және талдау;
- Жеке және заңды тұлғалардың құқықтар,
бостандықтар, мүдделерін қорғаудың әкімшілік
құқықтық құралдарды бағалау;
- Басқарушылық қызметтің тиімді әкімшілік
құқықтық нысандар мен тәсілдерін тандау;
- Әкімшілік процесстің күрделілігін және
көпқырлығын
түсіну.
Дағдылары:
- Басқарушылық
қызметтің
құқықтық
мәселелерді зерттеу;
- Әкімшілік құқықтық проблематика бойынша
жария сөйлеу;
- Мемлекеттік басқару аясында нормативтік
құқықтық және жеке актілерді әзірлеу;
- Әкімшілік құқық аясында мамандарды
даярлау;
- Нормативтік құқықтық актілер жобаларына
заңи сараптаманы жүргізу, соның ішінде

ответственности.
Проблемы административного процесса.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:
- исторические особенности зарождения и
этапы развития административного права;
- современные проблемы организации
государственной администрации;
- современные проблемы государственной
службы;
- административно-правовые проблемы
противодействия коррупции;
- основные проблемы административноправовых форм и методов;
- проблемы административного процесса;
проблемы
административной
ответственности и производства по делам об
административных правонарушениях.
Умения:
- сравнительно-правовой и критический
анализ
административно-правовых
исследований;
понимание
особенностей
административной
деятельности
государственных органов;
- оценка и анализ управленческих решений и
действий;
оценка
административно-правового
инструментария защиты прав, свобод,
интересов физических и юридических лиц;
- выбор эффективных административноправовых форм и методов управленческой
деятельности;
- понимание сложности и многомерности
административного процесса.
Навыки:
исследования
правовых
проблем
управленческой деятельности;
публичных
выступлений
по
административно-правовой проблематике;

The historical features of the origin and stages of the
development of administrative law;
The current problems of the organization of public
administration;
Modern problems of public service;
Administrative and legal challenges to anti-corruption;
The main problems of administrative forms and
methods;
Administrative process problems
Problems of administrative responsibility and
proceedings in cases of administrative offences.
Skills:
Comparative legal and critical analysis of
administrative and legal studies;
Understanding the
specifics
of
government
administrations;
Evaluation and analysis of management decisions and
actions;
Assessment of administrative and legal tools for the
protection of rights, freedoms, interests of individuals
and legal entities;
The choice of effective administrative and legal forms
and management methods;
Understanding the complexity and multidimensionality
of the administrative process.
Skills:
Research into the legal problems of management;
Public speaking on administrative and legal issues;
Develop regulatory and individual acts in public
administration;
Training of specialists in administrative law;
Legal review of draft regulations, including in order to
identify provisions that contribute to the creation of
conditions for corruption;
Interpretations of various legal acts in the
administrative and legal sphere.
Competence:
The ability to research independently in the
administrative and legal sphere;
The ability to teach administrative and legal
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жемқорлыққа жол ашатын және жағдай
тудыратын ережелерді аңықтау;
- Әкімшілік құқықтық аясында құқықтық
актілерге түсінік беру.
Құзіреттері:
Әкімшілік құқық аясында өз бетінше зерттеулер
жүргізуге қабілеті;
Әкімшілік құқықтық пәндер бойынша сабақ беру
қабілеті;
Әкімшілік құқық аясында норма тудырушы
қызметке қатысу қабілеті;
мемлекеттік әкімшілік әрекет ету немесе әрекет
етпеу, әкімшілік құқықтық сферада жеке қолдану
актілерге, нормативтік құқықтық актілерге
құқықтық баға беру қабілеті.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ,к., ассоц.проф.
Калимбекова А.Р.
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KRKK7205
KBRK 7205

Конституциялық қауіпсіздік
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер:
Мемлекеттік
басқармада
заңды қамсыздандырудың мәселелері
Пәнді оқыту мақсаты:
Оқу курсының негізгі мақсаты – сараптамалық
ойлау қабілетін қалыптастыру және дамыту,
Қазақстанның қазіргі саяси өміріне бағдарлану
және дамыған құқықтық және саяси жүйеде
жинаған тәжірибесін қолдана алу және қайта

- разработки нормативных правовых и
индивидуальных
актов
в
сфере
государственного управления;
- подготовки специалистов в области
административного права;
- проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них
положений,
способствующих созданию
условий для проявления коррупции;
- толкования различных правовых актов в
административно-правовой сфере.
Компетенции:
способность
к
самостоятельным
исследования в административно-правовой
сфере;
способность
вести
преподавание
административно-правовых дисциплин;
способность
участвовать
в
нормотворческой
деятельности
в
административно-правовой сфере;
- способность предоставлять правовую
оценку нормативных правовых актов, актов
индивидуального
применения
в
административно-правовой сфере, действий
и
бездействия
государственной
администрации.
Руководитель
программы:
д.ю.н.,
Р.А.Подопригора
Конституционная безопасность
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: Проблемы обеспечения
законности в государственном управлении
Цель изучения дисциплины:
Основная цель курса - формирование и
развитие способностей к аналитическому
мышлению, ориентации в современной
политической жизни Казахстана и умения
применять и переоценивать накопленный

disciplines;
The ability to participate in rule-making in the
administrative and legal sphere;
The ability to provide a legal assessment of regulations,
acts of individual application in the administrative and
legal sphere, actions and inaction of the public
administration.
Program manager: Doctor of Law R.A.Podoprigora

Constitutional security of the RK
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: Issues of legitimacy providing in state
management
The purpose of the study of discipline:
The main goal of the course is to develop and develop
the ability to think analytically, orientation in modern
political life of Kazakhstan and the ability to apply and
overestimate the accumulated experience in the light of
the development of the legal and political system and
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бағалай алу,
өзінің зияткерлік әлеуетін
мемлекеттік басқаруда тиімді пайдалану.
Қысқаша мазмұны:
Конституциялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
проблемаларын ғылыми зерттеу мәселесі, ең
алдымен, дүниежүзінің барлық дерлік елдерін
қамтыған экономикалық және рухан-имандылық
дағдарысымен байланысты, сонымен қатар,
әртүрлі
сипаттағы
ішкі
және
сыртқы
қайшылықтардың өсуімен де байланысты. Бұл
демократиясы енді аяққа тұрып келе жатқан
мемлекеттердің конституциялық құрылысты
қорғау мен ұлттық егемендікті қамтамасыз етудің
анағұрлым тиімді құралдарын издеуін қажет
етеді.
Конституционализм
идеялары
жеткілікті
деңгейде дамымаған қазіргі таңдағы Қазақстан
үшін конституциялық қауіпсіздікті қамтамасыз
ету оның егенмендігін арықарай бекіту үшін,
әлемдік кеңістікке ықпалдасу және басқарудың
поликратиялық үлгісін орнату үшін маңызды
болып табылады.
Пәннің мазмұны құқықтық, экономикалық,
экологиялық, халықаралық, әскери, саяси,
ақпараттық және басқа да аспектілерді қамтиды.
Қазақстанда
конституциялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз етудің тиімді механизмін жасау
қажеттілігі ең жоғарғы құндылығы адам және
оның құқықтары мен бостандықтары болып
табылатын, құқықтық теңдік туралы нормалар
барынша жүзеге асырылатын, саяси және
экономикалық
плюрализм
орын
алатын
демократиялық, құқықтық және әлеуметтік
мемлекет құру сияқты объективтік міндеттерден
туындайды.
Мемлекет конституциялық идеяларды жариялап
қана қоймай, оның іс жүзңнде жүзеге асуына
бағытталған шынайы алғышарттар жасауы қажет,
Конституцияның
«ұйқыдағы»
нормаларына
шынайы құқықтық өмір беретін нормативтік

опыт в свете развития правовой и
политической системы и изменяющейся
практики, эффективно использовать свой
интеллектуальный потенциал в процессе
государственного управления.
Краткое содержание:
Проблема научного исследования проблем
обеспечения
конституционной
безопасности, прежде всего, связана с
экономическим и духовно-нравственным
кризисом, охватившим практически все
страны мира, а также ростом внутренних и
внешних
противоречий
различного
характера, что заставляет страны молодой
демократии искать более эффективные
инструменты защиты конституционного
строя и обеспечения национального
суверенитета.
Для современного Казахстана, в котором
недостаточно
развиты
идеи
конституционализма,
обеспечение
конституционной безопасности является
важнейшим
условием
дальнейшего
утверждения
его
суверенитета,
интеграции в мировое пространство и
построение
поликратической
модели
правления.
Своим содержанием
оно охватывает
юридические,
экономические,
экологические, международные, военные,
политические, информационные и
иные
аспекты.
Необходимость
создания
эффективных
механизмов обеспечения конституционной
безопасности
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

changing practices, to effectively use their intellectual
potential in the process of public administration.
Summary:
The problem of scientific research on constitutional
security problems is primarily related to the economic
and spiritual and moral crisis that has engulfed
virtually every country in the world, as well as the
growing internal and external contradictions of various
kinds, which forces the countries of young democracy
to seek more effective tools to protect the constitutional
order and ensure national sovereignty.
For modern Kazakhstan, where the ideas of
constitutionalism are not sufficiently developed,
ensuring constitutional security is the most important
condition for further assertion of its sovereignty,
integration into the world space and the construction of
a polycratic model of government.
Its content covers legal, economic, environmental,
international, military, political, information and other
aspects.
The need to create effective mechanisms for ensuring
constitutional security is objectively conditioned by the
tasks of building a democratic, legal and social state in
Kazakhstan, where the highest values are the person of
his right and freedom, the fuller implementation of the
norms on legal equality, political and economic
pluralism.
The state should not only declare constitutional ideas,
but also create real preconditions aimed at
implementing its provisions, adopt timely regulations
that give the "sleeping" norms of the Constitution real
legal life.
Expected results of the study:
Knowledge: General theoretical provisions affecting
the institution of constitutional security; Differences
between different types of security (economic,
national, information, etc.); Risks and threats to
constitutional development; The regulatory framework
for the organization and activities of the highest
authorities as subjects of constitutional security;
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құқықтық актілерді дер кезінде қабылдауы қажет.
Күтілетін нәтижелер:
Білім: конституциялық қауіпсіздік институтына
қатысты
жалпы
теориялық
ережелер,
қауіпсіздіктің түрлері (экономикалық, ұлттық,
ақпараттық
және
т.б.)
арасындағы
айырмашылықтар, конституциялық дамудың
тәуекелдері мен қауіптері, конституциялық
қауіпсіздіктің субъектілері ретіндегі мемлекеттік
биліктің жоғары органдарының ұйымдастырылуы
мен қызметінің нормативтік құқықтық базасын.
Іскерлік: алған білімін практикалық қызметте
қолдану,
қолданыстағы
конституциялық
заңнамаға
түсінік
беру
және
олардың
конституциялылығына сараптамалық қорытынды
беру.
Дағдысы: аталған пәнмен оқып танысқан
докторанттар Конституция нормаларына түсінік
беру,
нормативтік
құқықтық
актілердің
конституциялылығына сараптама жасау дағдысын
меңгерулері қажет. Сонымен қатар, бұл пәнмен
оқып танысу құқықтық ойлаудың қалыптасуымен
байланысты кәсіби құзыреттіліктерді меңгеруге
ықпал етеді, білім алу мотивациясын дамытады,
даулы құқықтық жағдайлар бойынша өзіндік
құқықтық ұстанымын жасауға ынталандырады.
Құзыреттер:
Докторант
төмендегідейжалпы
мәдени
құзыреттілікке қол жеткізуі қажет (ЖҚ):
Өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік
маңызын ұғынады, кәсіби құқықтық сананың
жоғары деңгейіне қол жеткізген;
Кәсіби міндеттерін адал орындауға, заңгер
этикасының қағидаларын сақтауға қабілетті;
ойлау мәдениетін, ақпаратты талдау, қабылдау
және түйіндеу қабілетін меңгерген, мақсат қою
және оған жетудің жолдарын таңдай алады;
ауызша және жазбаша сөздерін логикалық
тұрғыдан дұрыс, дәлелді және анық жеткізе
біледі;

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:
Знания: Общие теоретические положения,
затрагивающие институт конституционной
безопасности; различия между различными
видами
безопасности
(экономической,
национальной, информационной и др); риски
и угрозы конституционного развития;
нормативно-правовую базу организации и
деятельности
высших
органов
государственной власти как субъектов
конституционной безопасности;
Умения: применять полученные знания в
практической
деятельности;
толковать
действующее
конституционное
законодательство;
давать
экспертные
заключения на предмет конституционности
Навыки: Докторанты, изучившие данную
дисциплину, должны овладеть навыками по
толкованию норм Конституции, проведению
экспертизы нормативных правовых актов на
предмет конституционности. Кроме того,
изучение
дисциплины
способствует
приобретению
профессиональных
компетенций, связанных с формированием
правового
(юридического)
мышления,
развивает
мотивацию
к
обучению,
стимулирует
выработку
собственных
правовых позиций по спорным правовым
ситуациям.
Компетенции:

Skills: apply the knowledge in practice; Interpret the
current constitutional legislation; give expert opinions
on constitutionality
Skills: Doctors who have studied this discipline must
master the skills to interpret the rules of the
Constitution, conduct an examination of regulations on
the constitutionality. In addition, the study of discipline
contributes to the acquisition of professional
competencies related to the formation of legal (legal)
thinking, develops motivation to learn, stimulates the
development of their own legal positions on
controversial legal situations.
Competence:
The doctoral student must have the following general
cultural competencies (OK):
aware of the social significance of his future
profession, has a sufficient level of professional legal
awareness;
able to perform professional duties in good faith, to
observe the principles of ethics of a lawyer;
possesses a culture of thinking, is capable of
generalizing, analyzing, perceiving information, setting
a goal and choosing ways to achieve it;
is able to logically correct, reasoned and clearly build
oral and written speech;
has a culture of behavior, is ready to cooperate with
colleagues, work in a team;
has an intolerant attitude to corrupt conduct, respects
the law and the law;
strives for self-development, professional development
and skill;
able to use the basic provisions and methods of social,
humanities and economic sciences in social and
professional tasks;
Able to analyze socially relevant problems and
processes;
is able to understand the essence and importance of
information in the development of the modern
information society, to be aware of the dangers and
threats that arise in this process, to comply with the
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өзін-өзі ұстау мәдениеті жоғары, әріптестерімен
тіл табысуға, ұжыммен жұмыс істеуге қабілетті;
жемқорлық әрекеттеріне жол бермейді, заң мен
құқықты құрметтейді;
өзін-өзі дамытуға, біліктілігі мен кәсіби
шеберлігін жоғарылатуға ұмтылады;
әлеуметтік және кәсіби міндеттерді шешуде
әлеуметтік, гуманитарлық және экономикалық
ғылымдардың негізгі ережелері мен әдістерін
қолдана алады;
әлеуметтік маңызды мәселелер мен үрдістерге
талдау жасауға қабілетті;
қазіргі
ақпараттық
қоғамының
дамуы
барысында ақпараттың маңызы мен мәнін
түсінеді, одан келетін қауіп, қатерді ұғынады,
ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын,
соның ішінде, мемлекеттік құпияны сақтайды.
Докторант
төмендегідейкәсіби
құзыреттілікке қол жеткізуі қажет (КҚ):
Өзінің кәсіби қызметінің саласына қарай
нормативтік құқықтық актілерді жасауға қатыса
алады;
Құқықтық санасының, құқықтық ойлауының
және құқықтық мәдениетінің жоғары деңгейінің
арқасында кәсіби құызметті жүзеге асыра алады;
Құқық субьектілерінің заңнаманы сақтауын
қамтамасыз етуге қабілетті;
Заңға сай құқықтық әрекеттер жасауға және
шешімдер қабылдауға қабілетті;
Кәсіби қызметінде нормативтік құқықтық
актілер
қабылдауға,
материалдық
және
процессуалдық құқық нормаларын жүзеге
асыруға қабілетті;
Фактілер мен мән-жайларды дұрыс заңи
саралауға;
құқықтық
құжаттарды
дайындауға
дағдыланган;
заңдылық пен құқықтық тәртіпті, тұлғаның,
қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз
ету бойынша қызметтік міндеттерін орындауға

Докторант должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
осознает социальную значимость своей
будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания;
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 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;
способен использовать 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, в том числе
защиты государственной тайны;
Докторант должен обладать следующими
профессиональными
компетенциями
(ПК):
способен
участвовать
в
разработке
нормативно-правовых актов в соответствии с

basic requirements of information security, including
the protection of state secrets;
The doctoral student must have the following
professional competencies (PC):
Is able to participate in the development of regulations
in accordance with the profile of his professional
activities;
able to carry out professional activities on the basis of
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
Able to enforce the law by the subjects of law;
Able to make decisions and take legal action in
accordance with the law;
able to apply regulations, implement the rules of
material and procedural law in professional activities;
able to legally correctly qualify facts and
circumstances;
he has the skills to prepare legal documents;
ready to perform official duties to ensure the rule of
law, the security of the individual, society, the state;
able to respect the honor and dignity of the individual,
to respect and protect the rights and freedoms of the
individual and the citizen;
able to detect, suppress, disclose and investigate crimes
and other offences;
Program manager: candidate of legal Sciences
Karayev A.A.
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дайын;
жеке адамдардың қадір-қасиеті мен ар-намысын
құрметтеу, адам мен азаматтардың құқықтары
мен бостандықтарын сақтауға қабілетті;
қылмысты
және
басқа
да
құқық
бұзушылықтарды анықтауға, алдын алуға, ашуға
және тергеуге қабілетті;
сыбайлас жемқорлық әрекеттерін анықтауға,
оған баға беруге және оның алдын алуға
атсалысуға қабілетті.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., Калимбекова
А.Р.
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KZZM 7301
SPUZ 7301

Қылмыстық құқықтың қазіргі мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: Құқық қорғау қызметінің
қылмыстық-құқықтық қамсыздандыру, Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы әрекеттің өзекті мәселелері,
Қылмыстық құқықбұзушылықтың алдын алудың
теориясы,
Жазаның
белгіленуі
және
орындалуының өзекті мәселелері, Қылмыстық сот

профилем
своей
профессиональной
деятельности;
способен осуществлять профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания, правового мышления и
правовой культуры;
способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства субъектами права;
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;
владеет навыками подготовки юридических
документов;
готов
к
выполнению
должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства;
способен уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина;
способен выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления
и
иные
правонарушения;
Руководитель программы: К.ю.н., Караев
А.А.
Современные
проблемы
уголовного
законодательства
Объем в кредитах ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты:
Уголовно-правовое
обеспечение
правоохранительной
деятельности,
Актуальные
проблемы
противодействия
коррупции,
Теория
профилактики уголовных правонарушений,

Modern problems of criminal legislation
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: Criminal Law Enforcement, Current
Anti-Corruption Problems, Theory of Criminal
Offences Prevention, Current Problems of Sentencing
and Execution, Current Problems of Criminal Justice,
Criminal Offences Skills Problems, Current Problems
of Juvenile Justice
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өндірісінің өзекті мәселесі, Қылмыстық құқық
бұзушылықтарды саралау мәселелері, Ювеналды
юстиция өзекті мәселелері
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., Саматова Г.Б.

8

SSOM 7302
APSE 7302

Сот сараптамасының өзекті мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: Құқық қорғау қызметінің
қылмыстық-құқықтық қамсыздандыру, Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы әрекеттің өзекті мәселелері,
Қылмыстық құқықбұзушылықтың алдын алудың
теориясы,
Жазаның
белгіленуі
және
орындалуының өзекті мәселелері, Қылмыстық сот
өндірісінің өзекті мәселесі, Қылмыстық құқық
бұзушылықтарды саралау мәселелері, Ювеналды
юстиция өзекті мәселелері
Пәнді оқытудың мақсаты: сот сараптамасының
процесуалдық нысандағы заңда көзделген
арнаулы
ғылыми
білім
институтының
қылмыстық, азаматтық және әкімшілік сот ісін
жүргізу қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін
арналған сот экспертологиясының ғылыми
білімнің дербес саласы ретінде жүйелі ұғымды
қалыптастыру болып табылады.
Қысқаша мазмұны: осы пәнді оқу сот
сараптамасының жалпы теориясының мәні мен
міндеттері туралы дұрыс ұғым алу болып
табылады; сот ісін жүргізудегі арнаулы ғылыми
білімді
қолдану
нысаны
ретіндегі
сот
сараптамасы туралы түсінік; сот сараптамаларын
жіктеудің
өзекті
мәселері;
Қазақстан
Республикасындағы сот-сараптамалық мекемелер
туралы,
сот
сараптамасын
тағайындау
ұйымдастыру мәселелері бойынша білім алу. Осы
пәнді оқу шеңберінде, сондай-ақ сараптаманы
сотта тағайындау және жүргізу ерекшеліктері, сот

Актуальные
проблемы
назначения
и
исполнения
наказания,
Актуальные
проблемы уголовного судопроизводства,
Проблемы
квалификации
уголовных
правонарушений, Актуальные проблемы
ювенальной юстиции
Руководитель
программы:
К.ю.н.,
Саматова Г.Б.
Актуальные
проблемы
судебной
экспертизы
Объем в кредитах ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты:
Уголовно-правовое
обеспечение
правоохранительной
деятельности,
Актуальные
проблемы
противодействия
коррупции,
Теория
профилактики уголовных правонарушений,
Актуальные
проблемы
назначения
и
исполнения
наказания,
Актуальные
проблемы уголовного судопроизводства,
Проблемы
квалификации
уголовных
правонарушений, Актуальные проблемы
ювенальной юстиции
Целью
дисциплины
является
формирование
у
докторантов
систематизированного представления
о
судебной
экспертологии
как
самостоятельной отрасли научного знания,
призванной удовлетворять потребности
уголовного,
гражданского
и
административного судопроизводства в
эффективном применении предусмотренного
законодательством института специальных
научных знаний в процессуальной форме
судебной экспертизы.
Краткое содержание: изучение данной
дисциплины заключается в получении
правильного представления о сущности и
задачах общей теории судебных экспертиз;
представлениях о судебной экспертизе как

Program manager:
Samatova G.B.

candidate of legal Sciences

Relevant issues of forensic enquiry
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: Criminal Law Enforcement, Current
Anti-Corruption Problems, Theory of Criminal
Offences Prevention, Current Problems of Sentencing
and Execution, Current Problems of Criminal Justice,
Criminal Offences Skills Problems, Current Problems
of Juvenile Justice
The aim of the discipline is to develop a systematic
view of forensic expertise as an independent branch of
scientific knowledge, designed to meet the needs of
criminal, civil and administrative proceedings in the
effective application of the law-provided institute of
special scientific knowledge in the procedural form of
forensic examination.
Summary: The study of this discipline is to get the
right idea of the essence and objectives of the general
theory of forensics; notions of forensics as a form of
application of specialized scientific knowledge in the
judicial process; topical issues of classification of
forensic examinations; learning about expert
institutions in the Republic of Kazakhstan, problems of
organizing the appointment of forensics. The study of
this discipline also considers the topical issues of the
appointment and production of forensic examination,
the specifics of the appointment and the proceedings of
the examination in court. Attention is paid to the
problems related to forensics and procedural status of
the participants of the trial, the current problems of the
legal status of the judicial expert, as well as the
methodical basis of the study
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сараптамасын тағайындау және жүргізудің өзекті
мәселелері қарастырылады. Сот сараптамасына
және процеске қатысушылардың процессуалдық
мәртебесіне, сот сарапшысының құқықтық
мәртебесінің өзекті мәселелеріне, сондай-ақ
сараптамалық зерттеу жүргізудің әдістемелік
негіздеріне назар аударылады
Күтілетін зерттеу нәтижелері:
Осы пәнді оқыған студенттер:
біліп алулары керек:
- сот сараптамасын тағайындау және жүргізудің
өзекті мәселелерін;
қылмыстық-процестік,
азаматтықпроцессуалдық және әкімшілік сот ісін
жүргізудегі сот сараптамасы институтынын
құқықтық реттеу ерекшеліктерін;
сот-сараптама
қызметі
субъектілерінің
құқықтары мен міндеттерін.
біліп үйренулері керек:
- сот сараптамасының нақты класын, тегін, түрін
тағайындау туралы қаулы шығаруды;
- сараптамалық зерттеу объектілерін анықтауды;
- сарапшыға қойылатын сұрақты сауатты
құрастыру;
- жүргізілген зерттеудің нәтижелерін бағалау
және оларды нақты іс бойынша дәлелдеу
барысында пайдалануды.
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;

форме применения специальных научных
знаний в судопроизводстве; актуальных
вопросах
классификации
судебных
экспертиз; получение знаний об экспертных
учреждениях в Республике Казахстан,
проблемах
организации
назначения
судебной экспертизы. В рамках изучения
данной дисциплины также рассматриваются
актуальные
вопросы
назначения
и
производства
судебной
экспертизы,
особенности назначения и производства
экспертизы в суде. Уделяется внимание
проблемам,
касающимся
судебной
экспертизы и
процессуального статуса
участников
процесса,
актуальным
проблемам правового статуса судебного
эксперта, а также методических основ
производства экспертного исследования
Ожидаемые результаты изучения
В результате магистрант должен:
Знать:
актуальные проблемы назначения и
производства судебных экспертиз;
особенности
правового
регулирования
института
судебной
экспертизы
в
отраслях
уголовнопроцессуального,
гражданского
процессуального
и административного
судопроизводства;
права и обязанности субъектов
судебно-экспертной деятельности.
Уметь:
составить
постановление
о
назначении
судебной
экспертизы
определенного класса, рода, вида;
определить объекты экспертного
исследования;
грамотно сформулировать вопросы
эксперту;
оценить результаты проведенного

Expected study results
As a result, the undergraduate must:
To know:
Current problems of appointment and production of
forensic examinations;
Features of legal regulation of the Institution of
Forensic Examination in the criminal procedure, civil
procedural and administrative proceedings;
The rights and responsibilities of forensic experts.
To be able to:
To make an order on the appointment of a forensic
examination of a certain class, kind, species;
Identify the objects of expert research;
- competently formulate questions to the expert;
To assess the results of the study and to use them in the
process of proof in a particular case.
To own: - skills of professional activity on the basis of
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
Skills to use the basic principles of decision-making
and legal action in accordance with the law;
Skills in the use of basic principles of the application of
regulations, implementation of the rules of material and
procedural law in professional activities;
Skills of correct qualification of facts and
circumstances;
Skills in the preparation of legal documents;
Principles and norms of respect for the honour and
dignity of the individual, respect and protection of the
rights and freedoms of the individual and the citizen;
Methods and methods of detection, suppression,
disclosure and investigation of crimes and other
offences;
Competence:
- General Cultural Competence (OK):
To perform professional duties in good faith, to
observe the principles of ethics of a lawyer;
To own a culture of thinking, the ability to generalize,
analyze, perceive information, set a goal and choose
how to achieve it;
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құқықтық
құжаттарды
дайындауға
дағдылануды;
- адамдар мен азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын сақтау және қорғау, адамдардың
ар-намыс және қадір-қасиетін 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
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

исследования и использовать их в процессе
доказывания по конкретному делу.
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;

- is able to logically, rationally and clearly build oral
and written speech;
He has an intolerant attitude to corrupt behaviour and
respects law and law;
strives
for
self-development,
professional
development and skill.
Professional Competence (PC):
Capable of professional activities based on developed
legal awareness, legal thinking and legal culture;
It is capable of making decisions and taking legal
action in accordance with the law;
- able to apply regulations, implement the rules of
material and procedural law in professional activities;
- is able to legally correctly qualify facts and
circumstances;
To have the skills to prepare legal documents;
- able to respect the honor and dignity of the individual,
to respect and protect the rights and freedoms of the
individual and the citizen;
Is able to detect, suppress, disclose and investigate
crimes and other offences;
Is able to identify, assess and facilitate corrupt conduct;
It is able to properly 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
Mushatova K.A.

16

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
мінез-құлықтықты
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 қабілетті.
Бағдарламаның жетекшісі: з.ғ.к., Мушатова
К.А.

9

KZTMT 7302
TMPKI 7302

Криминалистикалық зерттеудің теориясы,
методологиясы және тәжірибесі
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер жоқ
Постреквизиттер: Құқық қорғау қызметінің
қылмыстық-құқықтық қамсыздандыру, Сыбайлас

- стремится к саморазвитию, повышению
своей квалификации и мастерства.
- 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.,
Мушатова К.А.
Теория, методология и практика
криминалистических исследований
Объем в кредитах:ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты:
Уголовно-правовое
обеспечение
правоохранительной

Theory, methodology and practice of forensic
processing
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: Criminal Law Enforcement, Current
Anti-Corruption Problems, Theory of Criminal
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жемқорлыққа қарсы әрекеттің өзекті мәселелері,
Қылмыстық құқықбұзушылықтың алдын алудың
теориясы,
Жазаның
белгіленуі
және
орындалуының өзекті мәселелері, Қылмыстық сот
өндірісінің өзекті мәселесі, Қылмыстық құқық
бұзушылықтарды саралау мәселелері, Ювеналды
юстиция өзекті мәселелері
Пәнді
оқытудың
мақсаты:докторанттарда
(магистрантарда)
қылмыстарды
ашуда
криминалистиикалық
зерттеулер
мен
сот
сараптамаларын қолдану бойынша дағдылар мен
ептіліктер білім жүйесін дағдаландыру. Бұл
жалпы мақсат жеке міндеттерді зерттеу
процесінде шешу жолмен нақтыланады
Қысқаша
мазмұны:
Бұл
пән
криминалистикадағы
жеткіліксіз
дамыған
қылмыстылықпен күрестің өзекті мәселелерін
жан-жақты үйрену болып табылады. Пәннің
қысқаша мазмұны дәлелдемелік ақпараттарды
алудың қайнар көздерінің бірі болып табылатын
арнаулы ғылыми білімдерді қолданудың нысыны
сот сараптамасымен анықталады. Бағдарламада
сот ісін жүргізудегі арнаулы ғылыми білімдерді
қолдануды
құқықтық
реттеуге
және
криминалистиикалық
зерттеулер
мен
сот
сараптамаларының негізгі түрлерінің заманауи
мүмкіндіктеріне үлкен назар аударылған. Сондайақ, сот сараптамаларының ең көп тараған және
маңызды криминалистикалық және басқа да
түрлерін ұйымдастыру, тағайындау және жүргізу
мәселелері
енгізілген.
Қылмыстық
және
азаматтық істер бойынша дәлелдеу барысындағы
сот сараптамаларының рөлі.
Міндеттер: докторанттарды (магистранттарды)
криминалистиикалық
зерттеулер
мен
сот
сараптамаларының жаңа бағыттарымен, оның
қазіргі заманғы жіктелу түрлерімен, қылмыстық
және азаматтық істер бойынша дәлелдеу
барысындағы рөлімен, сот ғылымының әр пәнінің
ғылыми негіздерімен, сот сараптамасының әрбір

деятельности,
Актуальные
проблемы
противодействия
коррупции,
Теория
профилактики уголовных правонарушений,
Актуальные
проблемы
назначения
и
исполнения
наказания,
Актуальные
проблемы уголовного судопроизводства,
Проблемы
квалификации
уголовных
правонарушений, Актуальные проблемы
ювенальной юстиции
Целевое
назначение
дисциплины
выработать у докторантов систему знаний,
навыков и умений по использованию
криминалистических
исследований
и
судебных
экспертиз
в
раскрытии
преступлений.
Эта
общая
цель
конкретизируется путем решения в процессе
изучения частных задач.
Краткое содержание: Данная дисциплина
является
углубленным
освоением
актуальных
проблем
борьбы
с
преступностью,
которые
недостаточно
разработаны
в
криминалистике.
Определяется тем, что представляющая
названный
институт
такая
форма
применения специальных научных знаний,
как судебная экспертиза является одним из
источников получения доказательственной
информации. В программе уделено большое
внимание
современным
возможностям
основных
видов
криминалистических
исследований и судебных экспертиз и
правовой
регламентации
применения
специальных
научных
знаний
в
судопроизводстве. Также включены 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.

Offences Prevention, Current Problems of Sentencing
and Execution, Current Problems of Criminal Justice,
Criminal Offences Skills Problems, Current Problems
of Juvenile Justice
The purpose of the discipline is to develop a system of
knowledge, skills and skills in the use of forensic
research and forensic examinations in solving crimes.
This common goal is fleshed out through private tasks.
Summary: This discipline is an in-depth study of
current crime-fighting problems that are not
sufficiently developed in criminology. It is determined
by the fact that the institution representing the
institution is such a form of application of special
scientific knowledge as forensics is one of the sources
of evidence. The program pays great attention to the
current findings of the main types of forensic research
and forensic examinations and legal regulation of the
application of special scientific knowledge in the
judicial process. Also included are the issues of the
organization, appointment and production of the most
common and significant forensic and other types of
forensic examinations. The role of forensic
examinations in the process of proving in criminal and
criminal cases.
The tasks of introducing doctoral students (masters)
with new areas of forensic research and forensic
examination, the classicization of its modern types, the
role in the process of proof in criminal and religious
cases, the scientific basis of each subject forensic
science, the general provisions underlying each type of
forensic examination.
Expected results of the study:
Doctors who have studied this discipline should:
know: The methodology of forensic expert knowledge, the
logic of expert thinking and the psychology of
cognitive activity of the forensic expert;
Forensic and forensic tasks;
The basics of the teaching on methods and techniques
of forensic research and forensics (the basis of expert
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түрінің негізінде жатқан жалпы ережелермен
таныстыру.
Зерттеуден күтілетін нәтижелер:
Осы пәнді оқыған студенттер, біліп алулары
керек:
- сот-сараптамалық білімдердің әдістемелігін,
сараптамалық ойлаудың логикасын және сот
сарапшысының
танымдық
қызметінің
психологиясын;
- криминалистиикалық зерттеулер мен сот
сараптамасының мідеттерін;
- криминалистиикалық зерттеулер мен сот
сараптамасының (сараптамалық технологиялар
негіздерін) әдістері мен әдістемесі туралы ілімнің
негіздерін;
- жеке криминалистік теориялар негізін:
криминалистік идентификацияның теориясын
мен кримингалистік диагностика теориясын;
сарапшының
қорытындысындағы
тұжырымдардың нысандарын;
- сарапшы қорытындысының құрылымы мен
мазмұнын,
оны
тергеуші
мен
соттың
бағалауының
шарттарын
(критерийлерін),
тұжырымдардың нысандарын;
біліп үйренулері керек:
- алынған теориялық білімдерді практикалық
қызметте қолдануды;
- сот сараптамалары мен зерттеулер жүргізу
барысында
сараптамалық
технологияларды
пайдалануды;
- сараптамалық міндеттерді шешу барысында
ғылыми негізделген әдістерді және сараптамалық
әдістемелерді қолдануды;
меңгерулері керек:
- сот сараптамасының түсініктеме аппаратын
және сот сарапшысының кәсіптік тілін;
- криминалистиикалық зерттеулер мен сот
сараптамасындағы ақпараттарлы жүйелеудегі
қолданылатын тәсілдерді;
- криминалистиикалық зерттеулердің нәтижелері

Задачи
ознакомление докторантов (
магистрантов ) с новыми направлениями
криминалистических
исследований
и
судебных экспертиз, классификацией ее
современных видов, ролью в процессе
доказывания по уголовным и гражданским
делам, научных основах каждой предметной
судебной науки, общими положениями,
лежащими в основе каждого вида судебной
экспертизы.
Ожидаемые результаты изучения:
Докторанты,
изучившие
данную
дисциплину, должны:
знать: - методологию судебно-экспертного знания,
логику экспертного мышления и психологию
познавательной деятельности судебного
эксперта;
- задачи криминалистических исследований
и судебной экспертизы;
- основы учения о методах и методиках
криминалистических
исследований
и
судебной экспертизы (основы экспертной
технологии);
- основы частных криминалистических
теорий:
теории
криминалистической
идентификации
и
теории
криминалистической диагностики;
- формы выводов в заключении эксперта;
- структуру и содержание заключения
эксперта, критерии его оценки следователем
и судом;
уметь:
- применять полученные теоретические
знания в практической деятельности;
- пользоваться экспертными технологиями
при производстве судебных экспертиз и
исследований;
- применять научно обоснованные методы и
экспертные методики в процессе решения

technology);
The basics of private forensic theories: the theory of
forensic identification and the theory of forensic
diagnostics;
Forms of conclusions in the expert's opinion;
The structure and content of the expert's opinion, the
criteria for its evaluation by the investigator and the
court;
Be able to:
Apply the theoretical knowledge gained in practical
activities;
To use expert technology in forensic examinations and
research;
Apply evidence-based methods and expert techniques
in the process of solving expert tasks;
Own:
The conceptual apparatus of forensics and professional
vocabulary of the forensic expert;
Techniques used in the systematization of information
in forensic research and forensics;
Logical forms in drawing conclusions from forensic
studies;
By means of modern information technology, in
conducting expert research and preparing an expert's
opinion.
To use principles and norms of respect for the honor
and dignity of the individual, respect and protection of
the rights and freedoms of the individual and the
citizen;
As a result of the training, the doctoral student must
have the skills
Professional activities based on developed legal
awareness, legal thinking and legal culture;
Use the basic principles of decision-making and legal
action in accordance with the law;
Use the basic principles of the application of
regulations, implementation of the rules of material and
procedural law in professional activities;
The correct qualification of facts and circumstances;
Preparing legal documents;
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бойынша тұжырымдарды құрудағы логикалық
нысандарды;
- сарапшы қорытындысын дайындауда және
сараптамалық зерттеулерді жүргізу кезінде
заманауи
ақпараттық
технологитялар
құралдарын;
- адамдар мен азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын қорғау, адамдардың ар-намыс
және қадір-қасиетін құрметтеу принциптері мен
нормаларын пайдалануды.
Оқудың нәтижесі бойынша доктороант мына
дағдыларға ие болуы 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 саралау;
- құқықтық құжаттарды дайындау;
- әртүрлі құқықтық актілерді түсіндіру.
және құзыреттерге ие болуы керек:
- жалпымәдениеттік құзыреттер (МҚ):
- кәсіби міндеттерді адал орындау, заңгердің
этика қағидаттарын сақтау;
- мақсаттарды алдыға қоя білу және оларға қол
жеткізудің жолдарын таңдау, ойлау мәдениетін,
жинақтау,
талдау
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

экспертных задач;
владеть:
понятийным
аппаратом
судебной
экспертизы и профессиональной лексикой
судебного эксперта;
приемами,
используемыми
при
систематизации
информации
вкриминалистических
исследований и
судебной экспертизе;
- логическими формами при построении
выводов
по
результатам
криминалистических исследований;
средствами
современных
информационных
технологий
при
проведении экспертных исследований и
подготовке заключения эксперта.
- использоватьпринципы и нормы уважения
чести и достоинства личности, соблюдения и
защиты прав и свобод человека и
гражданина;
По результатам обучения докторант
должен обладать навыками
- 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.
и компетенциями:
- общекультурные компетенции (ОК):

Interpretations of various legal acts.
and competences:
- General Cultural Competence (OK):
to perform professional duties in good faith, to observe
the principles of ethics of a lawyer;
own a culture of thinking, the ability to generalize,
analyze, perceive information, set a goal and choose
how to achieve it;
is able to logically correct, reasoned and clearly build
oral and written speech;
to be intolerant of corrupt behaviour, respectful of law
and law;
strives for self-development, professional development
and skill development.
Professional Competence (PC):
to carry out professional activities on the basis of
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
Make decisions and take legal action in accordance
with the law;
Apply regulations, implement the rules of material and
procedural law in professional activities;
legally correct facts and circumstances;
To have the skills to prepare legal documents;
respect the honor and dignity of the individual, respect
and protect the rights and freedoms of the individual
and the citizen;
Identify, suppress, disclose and investigate crimes and
other offences;
Identify, assess and facilitate corrupt conduct;
to properly and fully reflect the results of professional
activities in legal and other documentation;
interpret various legal acts.
Program manager candidate of legal Sciences
Brushkovsky K.B.
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шеберлігін арттыруға ұмтылу.
- кәсіби құзыреттер (КҚ):
кәсіби қызметті дамыған құқықтық сана,
құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет
негізінде жүзеге асыру;
заңды іс-әрекеттерді дәл заңға сәйкестікте жасау
және шешім қабылдау;
кәсіби
қызметте
материалдық
және
процессуалдық құқық нормаларын іске асыру,
құқықтық-нормативтік
актілерді
қолдану;фактілер мен мән-жайларды дұрыс
саралау;
құқықтық құжаттарды дайындау дағдыларын
игеру;
адамдар мен азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын қорғау, адамдардың ар-намыс
және қадір-қасиетін құрметтеу;
қылмыстарды
және
өзге
де
құқық
бұзушылықтарды анықтау, алдын алу, ашу және
тергеу;
сыбайлас
жемқорлықтық
мінез-құлықтықты
анықтау, баға беру және оның жолын кесуге
ықпал ету;
кәсіби қызметтің нәтижелерін заңгерлік және өзге
де құжаттамаларда дұрыс және толық көрсету;
әртүрлі құқықтық актілерді түсіндіру.
Бағдарламаның
жетекшісі:
з.ғ.к.,
Брушковский К.Б.

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.
- профессиональные компетенции (ПК):
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
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10

ZhUAK 7303
GTP 7303

Жаһандану және трансұлттық қылмыстылық
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер:жоқ
Постреквизиттер: Құқық қорғау қызметінің
қылмыстық-құқықтық қамсыздандыру, Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы әрекеттің өзекті мәселелері,
Қылмыстық құқықбұзушылықтың алдын алудың
теориясы,
Жазаның
белгіленуі
және
орындалуының өзекті мәселелері, Қылмыстық сот
өндірісінің өзекті мәселесі, Қылмыстық құқық
бұзушылықтарды саралау мәселелері, Ювеналды
юстиция өзекті мәселелері
Пәнді
оқтудың
мақсаты:доктораттардың
әртүрлі қылмыстық-құқықтық, процессуалдық
қызметті
реттейтін
ҚР
қолданыстағы
заңнамаларын оқып зерттеуі. Докторанттарда
терең теориялық білімді қалыптастыру және осы
негізде сот және құқық қорғау органдарына
жүктелген міндеттерді тиімді жүзеге асыру үшін
қажет дағдылары мен білімдерін ұялату
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 сондайақ 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,

юридической и иной документации;
толковать различные правовые акты.
Руководитель
программы:
к.ю.н.,
Брушковский К.Б.
Глобализация
и
транснациональная
преступностью
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты:
Уголовно-правовое
обеспечение
правоохранительной
деятельности,
Актуальные
проблемы
противодействия
коррупции,
Теория
профилактики уголовных правонарушений,
Актуальные
проблемы
назначения
и
исполнения
наказания,
Актуальные
проблемы уголовного судопроизводства,
Проблемы
квалификации
уголовных
правонарушений, Актуальные проблемы
ювенальной юстиции
Цель дисциплины изучение докторантами
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

Globalization and transnational criminality
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: Criminal Law Enforcement, Current
Anti-Corruption Problems, Theory of Criminal
Offences Prevention, Current Problems of Sentencing
and Execution, Current Problems of Criminal Justice,
Criminal Offences Skills Problems, Current Problems
of Juvenile Justice
The purpose of the discipline is to study the doctoral
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
instilling on this basis of the strong skills and skills
they need to effectively fulfill the tasks assigned to the
judicial and law enforcement agencies.
Summary: The study of this discipline is to gain a
correct understanding of the concept and the main
organized forms of crime, the problems of
distinguishing between forms of complicity in crime,
as well as perceptions of the concept and varieties of a
transnational criminal organization and its peculiarities.
The study of this discipline also examines the current
state of organized crime in Kazakhstan. Attention is
being paid to money laundering, its transnational
nature and regional characteristics; transnational
trafficking in women and children; transnational drug
trafficking, the global scale and trends of the drug
trade, its development, the form of complicity in drugrelated crimes, and control of it.
Particular attention is paid to combating organized
crime and the main areas of control over organized
crime.
Expected study results
As a result, the doctoral student must:
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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 қылмыстық-құқықтық
және
процессуалдық
қызметке
қатысты
нормативтік – құқықтық актілерді;
біліп үйренулері керек:
- қылмыстарды саралау саласында 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 қадір-қасиетін құрметтеудің
принциптері мен нормаларын пайдалануды;

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 докторант 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;
- 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

Know: - basic legislation and regulations - legal acts
relating to criminal - legal and procedural activities
To be able: - to properly apply the criminal law in the
field of the qualification of crimes, as well as to carry
out various preventive measures of a pre-emptive
nature;
To understand and represent the essence, content and
basic forms of interaction of different law enforcement
agencies in the implementation of preventive work;
To raise the level of legal culture and legal knowledge.
To own: - skills of professional activity on the basis of
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
Skills to use the basic principles of decision-making
and legal action in accordance with the law;
Skills in the use of basic principles of the application of
regulations, implementation of the rules of material and
procedural law in professional activities;
Skills of correct qualification of facts and
circumstances;
Skills in the preparation of legal documents;
Principles and norms of respect for the honour and
dignity of the individual, respect and protection of the
rights and freedoms of the individual and the citizen;
Methods and methods of detection, suppression,
disclosure and investigation of crimes and other
offences;
Competence:
- General Cultural Competence (OK):
To perform professional duties in good faith, to
observe the principles of ethics of a lawyer;
To own a culture of thinking, the ability to generalize,
analyze, perceive information, set a goal and choose
how to achieve it;
- is able to logically, rationally and clearly build oral
and written speech;
He has an intolerant attitude to corrupt behaviour and
respects law and law;
strives
for
self-development,
professional
development and skill.
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- 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
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
мінез-құлықтықты

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):
- способен
осуществлять
профессиональную деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и правовой культуры;
- способен
принимать
решения
и
совершать юридические действия в точном

Professional Competence (PC):
Capable of professional activities based on developed
legal awareness, legal thinking and legal culture;
It is capable of making decisions and taking legal
action in accordance with the law;
- able to apply regulations, implement the rules of
material and procedural law in professional activities;
- is able to legally correctly qualify facts and
circumstances;
To have the skills to prepare legal documents;
- able to respect the honor and dignity of the individual,
to respect and protect the rights and freedoms of the
individual and the citizen;
Is able to detect, suppress, disclose and investigate
crimes and other offences;
Is able to identify, assess and facilitate corrupt conduct;
It is able to properly 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
Brushkovsky K.B.
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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 қабілетті.
Бағдарламаның
жетекшісі:
з.ғ.к.,
Брушковский К.Б..

11

KZKM 7303
SKP 7303

Казіргі
замандағы
криминологиялылық
мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер:жоқ
Постреквизиттер: Құқық қорғау қызметінің
қылмыстық-құқықтық қамсыздандыру, Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы әрекеттің өзекті мәселелері,
Қылмыстық құқықбұзушылықтың алдын алудың
теориясы,
Жазаның
белгіленуі
және
орындалуының өзекті мәселелері, Қылмыстық сот
өндірісінің өзекті мәселесі, Қылмыстық құқық
бұзушылықтарды саралау мәселелері, Ювеналды
юстиция өзекті мәселелері
Пәнді оқытудың мақсаты: Отандық және
шетелдік криминология дамуының негізгі

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.,
Брушковский К.Б.
Современные
криминологические
проблемы
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты:
Уголовно-правовое
обеспечение
правоохранительной
деятельности,
Актуальные
проблемы
противодействия
коррупции,
Теория
профилактики уголовных правонарушений,
Актуальные
проблемы
назначения
и
исполнения
наказания,
Актуальные
проблемы уголовного судопроизводства,
Проблемы
квалификации
уголовных
правонарушений, Актуальные проблемы
ювенальной юстиции

Modern criminological problems
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: Criminal Law Enforcement, Current
Anti-Corruption Problems, Theory of Criminal
Offences Prevention, Current Problems of Sentencing
and Execution, Current Problems of Criminal Justice,
Criminal Offences Skills Problems, Current Problems
of Juvenile Justice
The purpose of the study of discipline:
To consider the key areas of development of domestic
and foreign criminology, to study the most important
problems of countering crime and its effective
prevention.
Summary:
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бағыттарын
қарап,
қылмыс және оның тиімді алдын алуға қарсы ең
маңызды мәселелерді зерттеу.
Қысқаша
мазмұны:
Қазіргі заманғы криминологияның негізгі
бағыттары; Криминология саласындағы анықтау
проблемасы; Қылмыскер тұлғасы; Қылмыстың
шығу тегі мәселесі; Криминогендік тұлғаның
сипаттамаларын сәйкестендіру; Қазіргі заманғы
алдын алу және құқық бұзушылықтың алдын алу;
Күтілетін зерттеу нәтижелері:
Білім:
- Криминологиялық зерттеулер ұйымдастыру
методикасы мен құқық бұзушылықтың алдын алу
әдістерінің ерекшеліктері; Қылмыстың алдын алу
(профилактика)
саласындағы
мемлекеттік
саясатты дамыту және жетілдіру бағыттары;
Қабілеттері:
- Алдын алу жұмыстары барысында нақты
қылмыскердің
ерекшеліктерін
талдау;
қылмыс жасаған адаммен қарым-қатынас кезiнде
криминологиялық
және
психологиялық
құралдарын қолдану;қылмыстардың алдын алу
мен
анықтау
мәселелерін
талдауда
өз
тұжырымдарын
сенімді
ұсына
алу.
Дағдылары: Криминологиялық маңызы бар
қылмыстық,
қылмыстық-процессуалдық
заңнамалармен және т.б. нормативтік актілермен
өздігінше жұмыс істеу; ғылыми-зерттеушілік
және практикалық қызметті ұйымдастыру;
ғылыми зерттеу мен практикалық қызмет кезінде
барынша маңызы бар қылмыстық мінез-құлық
түсініктерін қолдану;
Құзіреттері:
құзыретті болу:
жылдам жаңарту және ақпараттық ағымдардың
өсу жағдайында ғылыми және педагогикалық
қызмет
саласында;
теориялық және тәжірибелік криминологиялық
зерттеулер жүргізу бойынша; ғылыми-зерттеу

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 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
научноисследовательскую
и
практическую

The main areas of thought in modern criminology; The
problem of definition in criminology; The identity of
the perpetrator; The problem of criminal genesis;
Identification of criminal personality characteristics;
Modern Crime Prevention and Prevention
Expected results of the study:
Knowledge:
Features of the organization of criminological research
and crime prevention; the direction of development and
improvement of public policy in the area of crime
prevention (prevention);
Skills:
To analyze the specifics of a particular offender in the
course of preventive work; Use criminological and
psychological tools when working with the perpetrator
of the crime; reasoned to present its conclusions on the
problems of definition and prevention of crimes.
Skills:
- Independently work with criminal, criminalprocedural
legislation,
other
regulations
of
criminological importance; To organize research and
practice activities; Apply the most significant concepts
of criminal behaviour in research and practice;
Competence:
Be competent:
in the field of scientific and scientific and educational
activities in the context of rapid renewal and growth of
information flows;
theoretical and experimental
criminological research;
In setting and solving
theoretical and applied problems in scientific research;
in conducting a professional and comprehensive
analysis of criminal and criminological problems;
In
interpersonal communication and human resource
management; In the matters of university training of
specialists; In the examination of scientific projects and
research; to ensure continued professional growth.
Program manager: candidate of legal Sciences
Aikumbekov N.R.
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теориялық және қолданбалы міндеттерді қою
және шешуде;
қылмыстық құқық және
криминология проблемаларды кәсіби және жанжақты талдау жүргізуде; тұлғааралық қарымқатынас және адам ресурстарын басқару
мәселелері бойынша; университетте оқыту
мәселелерінде;
жобалар
мен
зерттеулер
сараптамасы жүргізуінде; үздіксіз кәсіби өсуін
қамтамасыз ету үшін.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., Айкумбеков Н.Р.

12

KKKKKK 7304
UPOPD 7304

Құқық қорғау қызметінің қылмыстыққұқықтық қамсыздандыру
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: Қылмыстық құқықтың қазіргі
мәселелері,
Сот
сараптамасының
өзекті
мәселелері,
Криминалистикалық
зерттеудің
теориясы, методологиясы және тәжірибесі,
Жаһандану және трансұлттық қылмыс, Казіргі
замандағы криминологиялылық мәселелері
Постреквизиттер: жоқ
Пәнді оқытудың мақсаты:докторонттарда сот
билігі туралы, құқыққорғау органдары туралы
және Қазақстан Республикасында соттар мен
құқыққорғау
органдарының
жұмыстарын
ұйымдастыру
туралы
тұрақты
білімдерді

деятельность; применять наиболее значимые
концепции
преступного поведения
в
научных исследованиях и практической
деятельности;
Компетенции:
быть компетентным:
в области научной и научно-педагогической
деятельности
в
условиях
быстрого
обновления и 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.,
Айкумбеков Н.Р.
Уголовно-правовое
обеспечение
правоохранительной деятельности
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: Современные проблемы
уголовного законодательства, Актуальные
проблемы судебной экспертизы, Теория,
методология
и
практика
криминалистических
исследований,
Глобализация
и
транснациональная
преступность,
Современные
криминологические проблемы
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины: выработка у
докторантов устойчивых знаний о судебной
власти, правоохранительной деятельности,

Criminal law support for law enforcement
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: Contemporary criminal law problems,
current forensic problems, theory, methodology and
practice of forensic research, Globalization and
transnational crime, Modern criminological problems
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline is to develop a
strong knowledge among doctoral students about the
judiciary, law enforcement, justice, court organization
and law enforcement organizations in the Republic of
Kazakhstan.
Summary: Discipline examines and examines the
historical aspects of the Judicial Reform process in the
Republic, the analysis and understanding of the reasons
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қалыптастыру.
Қысқаша
мазмұны:
Пән
түсіну
үшін
реформалау нәтижесінде таратылды немесе
өзгертілген, іс-шаралар мен мекемелердің
генезисі
құрылған,
сот
реформасы
Республикасының мемлекеттік қызметтің осы
түрінің реформалау және оның ұйымдық
жүйесінің әкелді себептерін талдау және түсіну
жүзеге
асырылады
тарихи
аспектілерін
зерттеумен байланысты мәселелерді қарастыру
және зерттеу болып табылады Қазақстандағы сот
реформасының ағымдағы жағдайы.
Зерттеуде
күтілетін
нәтижелері:
болып
докторанттарға сот жүйесінің және оның негізгі
ұғымдары мен сот жүйесінің терминология
туралы білімді сомасын беруге бар сот және
құқыққорғау органдарының ұйымды анықтау мен
нормативтік-құқықтық актілер туралы мәлімет
алу.
Білімі: - сот жүйесі мен олардың өзара Әділет
тұжырымдамасы;
Сот
билігініңконституциялықнегіздері
(принциптері);
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы сот
жүйесін ұйымдастыру;
- судьялар мен алқабилер мәртебесі;
- сотқа дейінгі тергеп-тексеру, адвокаттардың,
нотариустардың, замануй Қазақстандағы заң
қызметі
мен
прокуратура
органдарының
ұйымдастыру мәселесі;
- Қазақстан Республикасында, сондай-ақ басқа да
бірқатар елдерде сот жүйесін ұйымдастыру
мәселелері және құқық қорғау органдары мен
шет елдердің құқыққорғау қызметі туралы
мәліметтер қарастырылған.
Іскерлігі: - сот құрылысы туралы заңнаманы
талдау;
- дұрыс және анық соттың құзыретін және
қызметін ұйымдастыруды реттейтін, олардың
нормативтік құқықтық актілеріне, Қазақстан

правосудии,
организации
суда
и
правоохранительных органов в Республике
Казахстан.
Краткое
содержание:Дисциплина
рассматривает и изучает вопросы, связанные
с исследованием исторических аспектов
проводимой
в
Республике
судебной
реформы, анализом и осмыслением причин,
повлекших реформирование этого вида
государственной
деятельности
и
ее
организационной системы, генезиса явлений
и институтов, созданных, упраздненных,
либо
измененных
в
результате
реформирования,
позволяющих
понять
современное состояние судебной реформы в
Казахстане.
Ожидаемые
результаты
изучения:заключаются в том, чтобы дать
докторанту сумму знаний об основных
понятиях и терминологии судоустройства,
нормативные правовые акты, определяющие
организацию суда и правоохранительных
органов.
Знания:
- понятие судебной власти и правосудия, их
соотношение;
- конституционные основы (принципы)
судебной власти;
- организацию действующей судебной
системы в Республике Казахстан:
- статус судей и присяжных заседателей;
- проблемы организации прокуратуры,
органов
досудебного
расследования,
адвокатуры,
нотариата,
юридической
службы в современном Казахстане;
- проблемы организации судебной системы
и правоохранительных органов в Республике
Казахстан, а также в некоторых других зарубежных государствах
Умения:
анализировать

that led to the reform of this type of state activity and
its organizational system, the genesis of the phenomena
and institutions created, abolished or altered as a result
of the reform, allowing to understand the current state
of judicial reform in Kazakhstan.
Expected results of the study: to give the doctoral
student the amount of knowledge about the basic
concepts and terminology of the court, the regulations
that determine the organization of the court and law
enforcement agencies.
Knowledge:
The concept of the judiciary and justice, their
relationship;
The constitutional basis (principles) of the judiciary;
The organization of the current judicial system in the
Republic of Kazakhstan:
The status of judges and jurors;
Problems of the organization of the prosecutor's office,
pre-trial investigation bodies, the bar, the notary, the
legal service in modern Kazakhstan;
Problems with the organization of the judiciary and
law enforcement agencies in the Republic of
Kazakhstan, as well as in some other foreign countries
Skills: - to analyze the ship's legislation; - competently
and clearly state their judgments on the theory of the
court, supporting them with reference to the norms of
regulations, first of all the Constitution of the Republic
of Kazakhstan, the CP "On the judicial system and the
status of judges" and others, regulating the competence
and organization of the court and law enforcement
agencies; To formulate and substantiate your point of
view on the contentious issues of the science of the
court.
Skills:
Dealing with regulations;
Analysis of legal norms and legal relations;
Analysis of law enforcement and judicial practice.
Competence:
- General Cultural Competence (OK):
to perform professional duties in good faith, to observe
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Республикасының «Сот жүйесі және судьялардың
мәртебесі туралы» Конституциялық Заң күші бар
заңын ең алдымен Конституция ережелерін
сілтеме қолдауымен теориясы бойынша пікір
және басқа да білдіруге және. құқық қорғау
органдары;
- даулы мәселелер ғылым сот жүйесі туралы өз
пікірлерін тұжырымдау және негіздеу.
Дағдылары:
- нормативтік құқықтық актілермен жұмыс;
- құқықтық нормаларды және құқықтық
қатынастардың талдау;
- құқыққорғаужәне сот практикасынталдау.
Құзыреттілігі:
- жалпы мәдени құзыреттілік (OK):
- 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;
- өзін-өзі дамыту үшін ұмтылады, олардың
дағдылары мен шеберлігін арттыру.
- кәсіби құзыреттілік (ПК):
- 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;

судоустройственное законодательство;
грамотно и четко излагать свои суждения по
теории судоустройства, подкрепляя их
ссылкой на нормы нормативных правовых
актов, в первую очередь Конституции
Республики Казахстан, КЗРК «О судебной
системе и статусе судей» и др.,
регулирующих компетенцию и организацию
суда и правоохранительных органов;
формулировать и обосновывать свою точку
зрения по спорным вопросам науки
судоустройства.
Навыки:
- работы с нормативными правовыми
актами;
- анализа правовых норм и правовых
отношений;
- анализа правоприменительной и судебной
практики.
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):
способен осуществлять профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания, правового мышления и

the principles of ethics of a lawyer;
own a culture of thinking, the ability to generalize,
analyze, perceive information, set a goal and choose
how to achieve it;
is able to logically, correctly, reasoned lye and clearly
build oral and written speech;
has an intolerant attitude to corrupt conduct, respects
the law and the law;
strives for self-development, professional development
and skill development.
Professional Competence (PC):
able to carry out professional activities on the basis of
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
Able to make decisions and take legal action in
accordance with the law;
able to apply regulations, implement the rules of
material and procedural law in professional activities;
able to legally correctly qualify facts and
circumstances;
To have the skills to prepare legal documents;
able to respect the honor and dignity of the individual,
to respect and protect the rights and freedoms of the
individual and the citizen;
able to detect, suppress, disclose and investigate crimes
and other offences;
is able to identify, assess and facilitate corrupt
behaviour;
able to properly and fully reflect the results of
professional activities in
legal
and other
documentation;
able to interpret various legal acts.
Program manager: Doctor of Law Jursimbayev
S.K.
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- құқықтық құжаттарды дайындау білікті болуы;
- жеке, құрмет ар-намысы мен қадір-қасиетін
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.д., Журсимбаев С.К.
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SZhKAOM 7304
APPK 7304

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттің
өзекті мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: Қылмыстық құқықтың қазіргі
мәселелері,
Сот
сараптамасының
өзекті
мәселелері,
Криминалистикалық
зерттеудің
теориясы, методологиясы және тәжірибесі,
Жаһандану және трансұлттық қылмыс, Казіргі
замандағы криминологиялылық мәселелері
Постреквизиттер: жок
Пәнді
оқытудың
мақсаты:студенттерге
сыбайлас жемқорлық сипаттағы кешенді ұғым,

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:
д.ю.н.,
Журсимбаев С.К.
Актуальные проблемы противодействия
коррупции
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: Современные проблемы
уголовного законодательства, Актуальные
проблемы судебной экспертизы, Теория,
методология
и
практика
криминалистических
исследований,
Глобализация
и
транснациональная
преступность,
Современные
криминологические проблемы
Постреквизиты: нет

Relevant issues of corruption crossing
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: Contemporary criminal law problems,
current forensic problems, theory, methodology and
practice of forensic research, Globalization and
transnational crime, Modern criminological problems
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline:
Give students a comprehensive view of the nature of
corruption, the challenges and prospects for the
development and application of state anti-corruption
strategies and the specifics of independent anti-
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мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрестің стратегиясы мен тәуелсіз сыбайлас
жемқорлыққа қарсы бастамалар нақты іске асыру
келешегі мен проблемалары туралы түсінік беру.
Қысқаша мазмұны: сыбайлас жемқорлықтың
проблемасы: түсінігі және түрлері; сыбайлас
жемқорлықтың
анықтауыштары; сыбайлас
жемқорлықтың
экономикалық
сипаты;
семқорлықтық
мінез-құлық
үшін
жауапкершіліктің
нысаны түрлері; сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрестегі мемлекет пен
қоғамның стратегиясы; сыбайлас жемқорлық
нысандарының негізгі көріністері; сыбайлас
жемқорлықтың әлеуметтік салдары; Қазақстан
Республикасындағы
сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы күрестің негіздері; сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес бойынша шетелдік тәжірибе.
Күтілетін зерттеу нәтижелері:Білім: сыбайлас
жемқорлық
әлеуметтік-құқықтық
сипаттағы
құбылыс ретінде; сыбайлас жемқорлықтың
себептері, шарттары мен факторлары; сыбайлас
жемқорлық мінез-құлықтың механизмі; сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-шаралар.
Қабілеттері:қылмыстық
және
әлеуметтік
статистиканы дербес зерттеу;
сыбайлас
жемқорлыққа әлеуметтік-экономикалық талдау
әдістерін жүргізуді еркін меңгеру; сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы
күрес
саласындағы
заңнаманы талдау; жарияланған және мұрағаттық
қылмыстық істер бойынша құқық қорғау
органдарының сыбайлас жемқорлықтың алдын
алу тиімділігін бағалау; сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес бойынша ұсынымдар беру, талдау
және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру.
Дағдылары:сыбайлас жемқорлықтың қазіргі
заманғы заңнама мен әлеуметтік жағдайына
криминологиялық талдау жасау; сыбайлас
жемқорлықтық
қылмыстар
мен
құқық
бұзушылықтардың кәсіби алдын алу; зерттелген
мәселелер бойынша көпшілік алдында сөз сөйлеу.

Цель изучения дисциплины:
Дать
обучающимся
комплексное
представление о природе коррупции, о
проблемах и перспективах разработки и
применения
государственных
антикоррупционных стратегий и специфике
реализации
независимых
антикоррупционных инициатив.
Краткое содержание:
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:
Знания:
Природы
коррупции
как
социальноправового 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
научно-

corruption initiatives.
Summary:
The problem of corruption: the concept and the views;
Determinants of corruption; The economic nature of
corruption; Forms and types of responsibility for
corrupt conduct; Anti-corruption strategy of society
and the state; The main forms of corruption; The social
consequences of corruption; The basics of countering
corruption in Kazakhstan; Foreign experience in
countering corruption.
Expected results of the study:
Knowledge:
The nature of corruption as a social and legal
phenomenon; Causes, conditions and factors of
corruption; a mechanism for corrupt conduct; anticorruption measures.
Skills:
Independently investigate criminal and social statistics;
freely master sociological and economic methods of
analysis of corruption; analyze anti-corruption
legislation; assess the effectiveness of law enforcement
prevention on archival and published criminal cases;
make anti-corruption recommendations, and carry out
analytical and research work.
Skills:
Criminological analysis of the corruption component of
modern legislation and social situation; Professional
prevention of corruption crimes and offences; public
speaking on the issues under study.
Competence:
Be competent:
in the field of scientific and scientific and educational
activities in the context of rapid renewal and growth of
information flows;
theoretical and experimental
criminological research;
In setting and solving
theoretical and applied problems in scientific research;
in conducting a professional and comprehensive
analysis of criminal and criminological problems;
In
interpersonal communication and human resource
management; In the matters of university training of
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Құзіреттері: жылдам жаңарту және ақпараттық
ағымдардың өсу жағдайында ғылыми және
педагогикалық қызмет саласында; теориялық
және тәжірибелік криминологиялық ғылыми
зерттеулер жүргізу кезінде; ғылыми зерттеулерде
теориялық
және
қолданбалы
мәселелерді
тұжырымдау мен шешуде; қылмыстық құқықтық
және криминологиялық проблемалары кәсіби
және жан-жақты талдау жүргізуде; тұлғааралық
қарым-қатынас және адам ресурстарын басқару
мәселелері бойынша; жоғарғы оқу орындарында
мамандарды дайындау мәселелерінде; ғылыми
жобалар мен зерттеулерге сараптама жүргізуде;
үздіксіз кәсіби өсуді қамтамасыз етуде құзыретті
болу.
Бағдарламаның жетекшісі: з.ғ.к., Котова Н.К.
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KKAAT 7305
TPUP 7305

Қылмыстық құқықбұзушылықтың алдын
алудың теориясы
Кредит саны: ECTS 4
Пререквизиттер: Қылмыстық құқықтың қазіргі
мәселелері,
Сот
сараптамасының
өзекті
мәселелері,
Криминалистикалық
зерттеудің
теориясы, методологиясы және тәжірибесі,
Жаһандану және трансұлттық қылмыс, Казіргі
замандағы криминологиялылық мәселелері

исследовательскую работу.
Навыки:
Криминологического
анализа
коррупционной
составляющей
современного
законодательства
и
социальной ситуации; профессиональной
профилактики
коррупционных
преступлений
и
правонарушений;
публичного выступления по изучаемым
вопросам.
Компетенции:
быть компетентным:
в области научной и научно-педагогической
деятельности
в
условиях
быстрого
обновления и 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.
Теория
профилактики
уголовных
правонарушений
Объем в кредитах: ECTS 4
Пререквизиты: Современные проблемы
уголовного законодательства, Актуальные
проблемы судебной экспертизы, Теория,
методология
и
практика
криминалистических
исследований,
Глобализация
и
транснациональная

specialists; In the examination of scientific projects and
research; to ensure continued professional growth.
Program Manager: candidate of legal Sciences
Kotova N.K.

Theory of criminal offences
The volume in credits: 4 ECTS
Prerequisites: Contemporary criminal law problems,
current forensic problems, theory, methodology and
practice of forensic research, Globalization and
transnational crime, Modern criminological problems
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline:
Develop crime prevention methodology and develop a
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Постреквизиттер: жок
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 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
зорлық-зомбылық, 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

преступность,
Современные
криминологические проблемы
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:
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

set of criminological knowledge, skills and skills
needed in practical activities to prevent criminal
offences and conduct scientific criminological studies
and develop a crime prevention system.
Summary:
Socially-economic, ideological and moral basis for the
prevention of crime and its legal regulation. The
concept and the types of pre-emptive activity. Subjects
and the organization of the crime warning. Preventing
certain types of crime.
Expected results of the study:
Knowledge:
Know the principles and organization of the state's
crime prevention activities; legal and institutional
frameworks for preventing the most dangerous
criminal offences for society - minors, recidivism,
organized and violent, against property related to drug
trafficking and psychotropic substances, terrorist
activities, etc.; law enforcement as a subject of
international cooperation.
Skills:
To be able to organize and conduct criminological
research; to analyze the state of crime, to assess its
trends depending on changes in the socio-political and
economic life of the state, society, individual cities and
towns; Identify the criminological relationships and
interdependence seuses of certain types of crime;
Predict the behaviour of perpetrators; to plan and
implement preventive measures to prevent the
commission of crimes in a certain area.
Skills:
Gathering, systemating and analysing information on
criminal and administrative offences, various negative
social phenomena related to crime, and perpetrators of
offences; Assessment of a criminal situation in a
specific area or object; Crime forecasts;
prioritizing anti-criminal warning activities.
Competence:
Be competent:
in the field of scientific and scientific and educational
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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 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 жанжақты талдау қылмыстық-құқықтық және
криминологиялық проблемалары; мәселелерінде
тұлғааралық
қарым-қатынас
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.

криминологические
исследования;
анализировать состояние преступности,
оценивать ее тенденции в зависимости от
изменений
социально-политической
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 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

activities in the context of rapid renewal and growth of
information flows;
theoretical and experimental
criminological research;
In setting and solving
theoretical and applied problems in scientific research;
in conducting a professional and comprehensive
analysis of criminal and criminological problems;
In
interpersonal communication and human resource
management; In the matters of university training of
specialists; In the examination of scientific projects and
research; to ensure continued professional growth.
Program Manager: candidate of legal Sciences
Kotova N.K.
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ZhOTOM 7305
APNIN 7305

Жазаның тағайындалуы және орындалуының
өзекті мәселелері
Кредит саны: ECTS 4
Пререквизиттер: Қылмыстық құқықтың қазіргі
мәселелері,
Сот
сараптамасының
өзекті
мәселелері,
Криминалистикалық
зерттеудің
теориясы, методологиясы және тәжірибесі,
Жаһандану және трансұлттық қылмыс, Казіргі
замандағы криминологиялылық мәселелері
Постреквизиттер: жок
Пәнді оқу мақсаты:
- докторанттардың жазаның тағайындалуы және
орындалуының теориялық даулы мәселелері
бойынша ғылыми ойлауын және олардың заңмен
шешу жолдарын қалыптастыру;
- қылмыстық-құқықтық және қылмыстық атқару
заңнамасы нормаларының сауатты және тиімді
қолданылуын,
оларға
түсінік
беруін
қалыптастыру;
құқықтық мәдениеттің жоғары деңгейін
қалыптастыру, құқықтық тәртіп және қылмыстық
заңды құрметтеу
Қысқаша мазмұны: «Жазаның тағайындалуы
және орындалуының өзекті мәселелері» пәні оқу
пәні ҚР Қылмыстық кодексіне 2014 жылдың 3
шілдесінде енгізілген концептуалды өзгерістерді
ескере отырып қылмыстық құқықтың негізгі
ұғымдары
мен
институттарын
оқытады.
Теориялық даулы мәселелерге және құқықтық
нормалардың қолданылу тәжірибесіне ерекше
көңіл аударылады.
Күтілетін нәтижелер:

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.
Актуальные проблемы назначения и
исполнения наказания
Объем в кредитах: ECTS 4
Пререквизиты: Современные проблемы
уголовного законодательства, Актуальные
проблемы судебной экспертизы, Теория,
методология
и
практика
криминалистических
исследований,
Глобализация
и
транснациональная
преступность,
Современные
криминологические проблемы
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины:
- формирование у докторантов научного
мышления по теоретически дискуссионным
вопросам
назначения
и
исполнения
наказания и законодательного их решения
выработка
умений
грамотного и
эффективного
применения
соответствующих норм уголовного и
уголовно-исполнительного
законодательства, их интерпретации
выработка высокого уровня правовой
культуры, уважительного отношения к
правопорядку и уголовному закону
Краткое
содержание:
Дисциплина
«Актуальные проблемы назначения и
исполнения
наказания»
изучает
возникновение, становление и развитие
института
назначения
и
исполнения
наказания
с
учетом
концептуальных
изменений, внесенных Уголовным кодексом

Relevant issues of punishment imposition and
execution
The volume in credits: 4 ECTS
Prerequisites: Contemporary criminal law problems,
current forensic problems, theory, methodology and
practice of forensic research, Globalization and
transnational crime, Modern criminological problems
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline:
- formation of scientific thinking among doctoral
students on theoretically debatable issues of sentencing
and execution of punishment and their legislative
decision
Develop the skills of competent and effective
application of relevant criminal and criminal-executive
legislation, their interpretation
Develop a high level of legal culture, respect for law
and order and criminal law
Summary: Discipline "Actual Problems of Sentencing
and Execution of Punishment" examines the
emergence, formation and development of the
institution of sentencing and execution, taking into
account the conceptual changes made by the Criminal
Code of July 3, 2014, introduced on January 1, 2015.
Expected results of the study:
Knowledge: current criminal and criminal procedure
legislation of kazakhstan, Regulations of the Supreme
Court of Kazakhstan on the appointment and execution
of punishments, judicial and investigative practice.
Skills: correct interpretation and application of the
legal rules governing the general and special provisions
of the appointment and execution of punishments, as
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Білім: ҚР қолданыстағы қылмыстық заңнамасы.
ҚР Жоғары сотының қылмыстық істер бойынша
нормативтік қаулылары, сот-тергеу тәжірибесі.
Іскерлік: заға дұрыс түсінік беру, қылмыстық
құқық бұзушылықтарды саралау, ққылмыстық
құқық бұзушылық жасаған адамның қылмыстық
жауаптылығының шектеріне ықпал ететін
қылмыстық құқықтың басқада институттарын
қолдану.
Дағдысы:
ғылыми ойлау, теориялық даулы
мәселелерді, заңдағы кемшіліктерді, қылмыстыққұқықтық нормалардың қайшылықтарын тану,
анықтау.
Құзыреттілік: заң және басқа да нормативтік
актілермен
жұмыс
жасау,
тұлғалардың
қылмыстық жауаптылығы туралы мәселенің
практикалық шешімі, азаматтарға құқықтық
көмек көрсету, қылмыстық-құқықтық мәселелерді
арықарай зерттеу
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., Cаматова Г.Б.

РК от 3 июля 2014 г., введенного в действие
с 1 января 2015 г. Внимание акцентируется
на наиболее теоретически дискуссионных
вопросах
и
практики
применения
соответствующих
правовых
норм,
рассматриваются предложения по их
совершенствованию.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания: действующего уголовного и
уголовно-процессуального законодательства
РК,
Нормативных
постановлений
Верховного Суда
РК по вопросам
назначения и исполнения наказаний,
судебно- следственной практики.
Умения:
правильного
толкования
и
применения правовых норм , регулирующих
общие и специальные положения назначения
и исполнения наказаний, а также других
предписаний закона, влияющих на пределы
уголовной
ответственности
лиц,
совершивших уголовное правонарушение и
способствующих соблюдение законности
при отправлении правосудия.
Навыки: научного мышления, распознания
теоретически
спорных
положений,
законодательных
пробелов,
коллизий
уголовно-правовых
и
уголовноисполнительных норм
Компетенции: работа с законодательными и
другими нормативными правовыми актами,
практическое решение вопросов
об
уголовной
ответственности
лиц,
совершивших уголовное правонарушение,
оказание
соответствующей
правовой
помощи
гражданам,
дальнейшее
исследование проблем совершенствования
института
назначения
и
исполнения
наказания и повышения его эффективности
противодействия преступности.
Руководитель
программы:
к.ю.н.,

well as other regulations of the law, affecting the limits
of criminal liability of persons who have committed a
criminal offence and contribute to the observance of
the rule of law in the administration of justice.
Skills: scientific thinking, recognition of theoretically
controversial provisions, legislative gaps, conflicts of
criminal-legal and criminal-executive rules
Competence: working with legislation and other
regulations, practical solutions to criminal liability
issues for offenders, providing appropriate legal
assistance to citizens, further research into the
problems of improving the institution of sentencing and
execution of punishment and improving its
effectiveness in countering crime.
Program manager: candidate of legal Sciences
Samatova G.B.
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KSOOM 7306
APUS 7306

Қылмыстық сот өндірісініңөзектімәселесі
Кредит саны: ECTS 4.
Пререквизиттер: Қылмыстық құқықтың қазіргі
мәселелері,
Сот
сараптамасының
өзекті
мәселелері,
Криминалистикалық
зерттеудің
теориясы, методологиясы және тәжірибесі,
Жаһандану және трансұлттық қылмыс, Казіргі
замандағы криминологиялылық мәселелері
Постреквизиттер: жок
Пәндің
оқудың
мақсаты:
Қазақстан
Республикасының
қылмыстық
іс
жүргізу
заңнамасының өзекті мәселелері толық зерттеу;
қылмыстарды ашу және алдын алуға бағытталған
анықтау органдары қылмыстық іс жүргізу
қызметін реттейтін қылмыстық iс жүргiзу заңына,
алдын ала тергеу, қылмыстық қудалау, сот
талқылауы, қылмыстық істер және қылмыс
жасағаны үшiн кiнәлi адамдар жазадан тергеу
докторлық білім алу. 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 қылмыс
дайындау және жасағаны туралы ақпаратты және
сот ісін жүргізудің институтын тексеру үшін
өндірістен, қылмыстық сот төрелігі процесінің
сипаты мен мақсаттарының дұрыс идеясын,
қылмыстық іс жүргізу, негізгі принциптерін,
дәлелдемелер теориясы, сотқа дейінгі іс жүргізу
тәртібін алу болып табылады, мәселелер әсіресе
қылмыстық істердің жекелеген санаттары өндіру
үшін апелляциялық соттар мен орындалудан
бұрын сынақ және сот талқылауы, жаңадан

Саматова Г.Б.
Актуальные
проблемы
уголовного
судопроизводства
Объем в кредитах ECTS 4
Пререквизиты: Современные проблемы
уголовного законодательства, Актуальные
проблемы судебной экспертизы, Теория,
методология
и
практика
криминалистических
исследований,
Глобализация
и
транснациональная
преступность,
Современные
криминологические проблемы
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины: подробное
изучение актуальных проблем уголовнопроцессуального
законодательства
Республики
Казахстан;получение
докторантами
знаний
об
уголовнопроцессуальном
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
уголовнопроцессуального 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: изучение данной
дисциплины заключается в получении
правильного представления о сущности и
задачах
уголовного
судопроизводства,

Relevant issues of criminal proceedings
The volume in credits: 4 ECTS
Prerequisites: Contemporary criminal law problems,
current forensic problems, theory, methodology and
practice of forensic research, Globalization and
transnational crime, Modern criminological problems
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline: a detailed study
of the current problems of the criminal procedure law
of the Republic of Kazakhstan; the receipt of doctoral
students knowledge about the criminal procedure
legislation governing the criminal-procedural activities
of the investigative bodies, the preliminary
investigation, the prosecutor's office, the court aimed at
solving and preventing crimes, the trial of criminal
cases and the punishment of those responsible for the
crime. Within the framework of this discipline, the
topical issues of criminal procedure and criminal
proceedings related to the adoption of the CPC of
kazakhstan, which came into force on January 1, 2015,
namely the legal situation of the subjects of the
criminal process, the requirements imposed on these
subjects, the content and forms of activities of the pretrial investigation and court bodies are being studied.
Summary: The study of this discipline consists in
obtaining a correct understanding of the essence and
objectives of criminal proceedings, the basic principles
of the criminal process, the theory of evidence, the
order of pre-trial proceedings in the case, starting with
the verification of the information on the impending
and committed crime and the initiation of the case, the
issues of trial and trial, the proceedings before the
courts of appeal and execution of the sentence, the
proceedings in the cassation and the resumption of
cases in the newly opened circumstances specifics of
proceedings in certain categories of criminal cases.
The expected results of the study are to give doctoral
students an amount of knowledge about the current
problems of criminal procedure law.
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ашылған
мән-жайлар
бойынша
істерді
кассациялық және қайта бастау өндіріс.
Зерттеуде күтілетін нәтижелер: қылмыстық іс
жүргізу құқығының өзекті мәселелері туралы
докторанттарға білім сомасын беруге болады.
Нәтижесінде, докторанттар тиіс:
білуі керек:
- 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 біліктілігін
негізгі принциптері;
- заңды құжаттарды дайындау үшін негізгі
ережелері;
- жеке, құрметтеу және адамның және азаматтың
құқықтары мен бостандықтарын қорғау оның
абыройы мен қадір құрметтеу қағидаттары мен
нормаларын;
- анықтау, жолын кесу, ашу және қылмыстар мен
басқа да құқық бұзушылықтар тергеу әдістері мен
тәсілдері;
- әр түрлі нормативтік құқықтық актілердің
ережелерін түсіндіру үшін.
Іскерлігі: - 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;

основных принципах уголовного процесса,
теории доказательств, порядка досудебного
производства
по
делу,
начиная
с
производства проверки информации о
готовящемся и совершенном преступлении и
возбуждения дела, вопросах предания суду и
судебного разбирательства, разбирательства
дела в судах апелляционной инстанции и
исполнения приговора, производства в
порядке кассации и возобновления дел по
вновь
открывшимся
обстоятельствам,
особенности производства по отдельным
категориям уголовных дел.
Ожидаемые
результаты
изучения
заключаются в том, чтобы дать докторантам
сумму знаний об актуальных проблемах
уголовно-процессуального права.
В результате докторант 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;

As a result, the doctoral student must:
To know:
The basic principles of professional activity based on
developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
The basic principles of decision-making and legal
action in accordance with the law;
The basic principles of the application of regulations,
implementation of the rules of material and procedural
law in professional activities;
The basic principles of correct qualification of facts
and circumstances;
The basic rules for the preparation of legal documents;
Principles and norms of respect for the honor and
dignity of the individual, respect and protection of the
rights and freedoms of the individual and the citizen;
Methods and methods of detection, suppression,
disclosure and investigation of crimes and other
offences;
Rules for interpreting various legal acts.
To be able to: to carry out professional activities on the
basis of developed legal awareness, legal thinking and
legal culture;
Use the basic principles of decision-making and legal
action in accordance with the law;
Use the basic principles of the application of
regulations, implementation of the rules of material and
procedural law in professional activities;
Use the basic principles of correct qualification of facts
and circumstances;
The basic rules for the preparation of legal documents;
To use principles and norms of respect for the honor
and dignity of the individual, respect and protection of
the rights and freedoms of the individual and the
citizen;
Use methods and methods of detection, suppression,
disclosure and investigation of crimes and other
offences;
Use the rules of interpretation of various legal acts.
To own: - skills of professional activity on the basis of
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- фактілер мен жағдайлардың дұрыс біліктілігін
негізгі принциптерін пайдалану;
- құқықтық құжаттарды дайындау үшін негізгі
ережелері;
- жеке, құрметтеу және адамның және азаматтың
құқықтары мен бостандықтарын қорғау арнамысы
мен
қадір-қасиетін
құрметтеу
принциптері мен нормаларын пайдалану;
- анықтау, жолын кесу, ашу және қылмыстар мен
басқа да құқық бұзушылықтар тергеу әдістері мен
әдістерін пайдалану;
- құқықтық актілерді түсіндіру түрлі ережелерін
пайдаланыңыз.
Дағдысы: - әділ сот төрелігі дамыған
мағынасында, құқықтық ойлауды және құқықтық
мәдениетті негізінде кәсіби қызмет дағдыларын;
- заңға қатаң сәйкес заңды іс-әрекеттерді шешім
қабылдау және орындау негізгі принциптерін
қолдану;
- 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;
Құзыреттілігі:
- жалпы мәдени құзыреттілік (OK):
- адал, кәсіби міндеттерін орындау құқықтық
этика принциптерін ұстануға;
- меншікті ойлау мәдениеті, синтездеу қабілеті,
талдау, ақпаратты қабылдау, мақсат қою және
оған қол жеткізу жолдарын таңдау;
- ол ауызша және жазбаша тілін салу қисынды

- правила толкования различных правовых
актов.
Уметь: - осуществлять профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания, правового мышления и
правовой культуры;
использоватьосновные
принципы
принятия
решения
и
совершения
юридических
действий
в
точном
соответствии с законом;
использоватьосновные
принципы
применения нормативных правовых актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
использоватьосновные
принципы
правильной
квалификации
фактов
и
обстоятельств;
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

developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
Skills to use the basic principles of decision-making
and legal action in accordance with the law;
Skills in the use of basic principles of the application of
regulations, implementation of the rules of material and
procedural law in professional activities;
Skills of correct qualification of facts and
circumstances;
Skills in the preparation of legal documents;
Principles and norms of respect for the honour and
dignity of the individual, respect and protection of the
rights and freedoms of the individual and the citizen;
Methods and methods of detection, suppression,
disclosure and investigation of crimes and other
offences;
Competence:
- General Cultural Competence (OK):
To perform professional duties in good faith, to
observe the principles of ethics of a lawyer;
To own a culture of thinking, the ability to generalize,
analyze, perceive information, set a goal and choose
how to achieve it;
- is able to logically, rationally and clearly build oral
and written speech;
He has an intolerant attitude to corrupt behaviour and
respects law and law;
strives
for
self-development,
professional
development and skill.
Professional Competence (PC):
Capable of professional activities based on developed
legal awareness, legal thinking and legal culture;
It is capable of making decisions and taking legal
action in accordance with the law;
- able to apply regulations, implement the rules of
material and procedural law in professional activities;
- is able to legally correctly qualify facts and
circumstances;
To have the skills to prepare legal documents;
- able to respect the honor and dignity of the individual,
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шынайы және айқын дәлелдер алады;
- құқық және заң құрметпен сыбайлас жемқорлық
мінез-құлық бағытында төзімсіздік, ма;
- Өзін-өзі дамытуға ұстанады, олардың
дағдылары мен шеберлігін арттыру.
- Кәсіби құзыреттілік (Пк):
- Бұл әділет дамыған мағынасында, құқықтық
ойлауды және құқықтық мәдениетті негізінде
кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті;
- Шешімдер қабылдау және заңға қатаң сәйкес
заңдық шаралар қабылдай алады;
Дұрыс заңдық фактілер мен мән-жайлар жіктеле
алады;
- Құқықтық құжаттарды дайындауға білікті болу;
- Жеке, құрмет ар-намысы мен қадір-қасиетін
құрметтеуге және адамның және азаматтың
құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін
алады;
- Қылмыс және өзге де құқық бұзушылықтар,
анықтау, алдын алу, ашып көрсетуі тиіс және
тергеу алады;
- Анықтау, сыбайлас жемқорлық мінез-бағалау
және оның жолын кесу үшін меңгереді;
- Дұрыс және толық құқықтық және басқа да
құжаттама кәсіби жұмысының нәтижелерін
көрсету үшін алады;
- Әр түрлі құқықтық актілерді түсіндіру алады.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.д., Журсимбаев С.К.

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):
- 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

to respect and protect the rights and freedoms of the
individual and the citizen;
Is able to detect, suppress, disclose and investigate
crimes and other offences;
Is able to identify, assess and facilitate corrupt conduct;
It is able to properly and fully reflect the results of
professional activities in
legal
and other
documentation;
- able to interpret various legal acts.
Program manager: Doctor of Law Jursimbayev
S.K.
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Қылмыстық құқықбұзушылық біліктілігінің
теориялық және құқықтық қолданудың
мәселелері
Кредит саны: ECTS 4
Пререквизиттер: Қылмыстық құқықтың қазіргі
мәселелері,
Сот
сараптамасының
өзекті
мәселелері,
Криминалистикалық
зерттеудің
теориясы, методологиясы және тәжірибесі,
Жаһандану және трансұлттық қылмыс, Казіргі
замандағы криминологиялылық мәселелері
Постреквизиттер: жок
Пәнді оқытудың мақсаты:
Қалыптастыру докторанттарды терең білімді
ғылыми негізде саралау қылмыстық құқық
бұзушылықтар және кәсіби қызметтің лауазымды
адамдарының, құқық қорғау органдарының,
сатып алу біліктерін қолдануға сәйкес келетін
білімді тәжірибеде жағдайларда имитирующих
бұл қызмет дағдыларын дамыту-өз бетінше

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:
д.ю.н.,
Журсимбаев С.К.
Проблемы квалификации уголовных
правонарушений
Объем в кредитах: ECTS 4
Пререквизиты: Современные проблемы
уголовного законодательства, Актуальные
проблемы судебной экспертизы, Теория,
методология
и
практика
криминалистических
исследований,
Глобализация
и
транснациональная
преступность,
Современные
криминологические проблемы
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины:
Формирование у докторантов углубленных
знаний о научных основах квалификации
уголовных
правонарушений
и
профессиональной
деятельности
должностных лиц правоохранительных
органов, приобретение умений применять

Problems of qualification of criminal offenses
The volume in credits: 4 ECTS
Prerequisites: Contemporary criminal law problems,
current forensic problems, theory, methodology and
practice of forensic research, Globalization and
transnational crime, Modern criminological problems
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline:
Formation of advanced knowledge among doctoral
students about the scientific basis of criminal offences
and professional activities of law enforcement officials,
acquisition of the ability to apply the relevant
knowledge in practice and in situations that simulate
these activities, the development of the skills of
independent research and pedagogical activities.
Summary:
Assessment of the state and analysis of the practice of
criminal qualifications, the socio-legal importance of
qualifications, official and informal qualification rules,
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ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызмет.
Қысқаша мазмұны:
Жай-күйін бағалау практикасын талдау және
біліктілікті қылмыстық құқық бұзушылықтардың
Әлеуметтік-құқықтық маңызы біліктілігін, Ресми
және бейресми ережелер біліктілікті көздері
қылмыстық-құқықтық
нормаларын,
қолданылатын саралау кезінде; қылмыстық құқық
бұзушылық құрамы және оның маңызын саралау;
сыныптама қылмыс құрамының белгілері;
қылмыстық іс жүргізу реттеу өзгерістер.
Күтілетін зерттеу нәтижелері:
Білім:
-білуге тиіс: нормативтік базаны біліктілігін
қылмыстық құқық бұзушылықтар; прецедентную
тәжірибесін саралау; ережелері мен шектері
түсіндіру Қылмыстық кодексі баптарының ҚР
анықталады қылмыстар құрамын әдістемесін;
шешімдерді
практикалық
тапсырмаларды
қолдану нормалары материалдық және іс жүргізу
қылмыстық құқық саралау кезінде ресімдеу
тәртібі; шығару туралы қылмыстарды саралаудың
құқық қолдану актілері.
Қабілеттері:
- білуі: дұрыс түсіндіру және біліктілікпен
қолдануға қылмыстық-құқықтық ұйғарымдар
беруге; тұжырымдауға негізделген және дәлелді
ұсыныстар мен тәжірибесін жетілдіру бойынша
қылмыстық-құқықтық реттеу қоғамдық қарымқатынастар; ғылыми зерттеулер жүргізу іс
жүзінде маңызды мәселелерді құқық қолдану
қылмыстық
істер
бойынша.
Дағдылары:
- дағдыларын игеру, талдау, әр түрлі құқықтық
құбылыстарды, заң фактілерін және қылмыстыққұқықтық нормалар мен құқықтық қарымқатынастар объектілері болып табылатын кәсіби
қызмет.
Құзіреттері:
- құзыретті болуы тиіс:

соответствующие знания на практике и в
ситуациях, имитирующих эту деятельность,
развитие навыков самостоятельной научноисследовательской
и
педагогической
деятельности.
Краткое содержание:
Оценка состояния и анализ практики
квалификации уголовных правонарушений,
Социально-правовое
значение
квалификации,
Официальные
и
неофициальные правила квалификации,
источники
уголовно-правовых
норм,
применяемых при квалификации; состав
уголовного правонарушения и его значение
для
квалификации;
классификация
признаков состава преступления; уголовнопроцессуальное регулирование изменения
квалификации.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:
- знать: нормативную базу квалификации
уголовных правонарушений; прецедентную
практику квалификации; правила и пределы
толкования статей Уголовного кодекса РК,
где
определяются
составы
уголовных
правонарушений;
методику
решений
практических
задач применения
норм
материального и процессуального уголовного
права
при
квалификации;
порядок
оформления
вывода
о
квалификации
преступлений в правоприменительных актах.
Умения:
уметь:
правильно
толковать
и
квалифицированно
применять
уголовноправовые
предписания;
формулировать
обоснованные и убедительные предложения
и рекомендации по совершенствованию
практики уголовно-правового регулирования
общественных отношений;
проводить
научные исследования практически значимых

sources of criminal law applied in qualifications; The
composition of the criminal offence and its significance
for qualification; Classification of signs of the crime;
criminal procedure regulation of skill changes.
Expected results of the study:
Knowledge:
Know: the regulatory framework for the qualification
of criminal offences; Case practice qualifications; rules
and limits of interpretation of articles of the Criminal
Code of Kazakhstan, which determine the composition
of criminal offences; a method of solving the practical
problems of applying the rules of material and
procedural criminal law in qualifications; how to draw
up a finding on the qualification of crimes in law
enforcement acts.
Skills:
To be able to interpret and apply criminal regulations
correctly; To formulate reasonable and convincing
proposals and recommendations to improve the
practice of criminal regulation of public relations; to
conduct scientific research on the almost significant
problems of law enforcement in criminal cases.
Skills:
To have the skills to analyze various legal phenomena,
legal facts and criminal norms and legal relations that
are the objects of professional activity.
Competence:
Be competent:
in the field of scientific and scientific and educational
activities in the context of rapid renewal and growth of
information flows;
theoretical and experimental
criminological research;
In setting and solving
theoretical and applied problems in scientific research;
in conducting a professional and comprehensive
analysis of criminal and criminological problems;
In
interpersonal communication and human resource
management; In the matters of university training of
specialists; In the examination of scientific projects and
research; to ensure continued professional growth.
Program manager: candidate of legal Sciences
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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 жанжақты талдау қылмыстық-құқықтық және
криминологиялық проблемалары; мәселелерінде
тұлғааралық
қарым-қатынас
және
адам
ресурстарын басқару; жоо мамандарды дайындау
мәселесінде;
Бағдарлама жетекшісі: З.ғ.к., Котова Н.К.
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UUOM 7307
APUU 7307

Ювеналды юстиция өзектімәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: Қылмыстық құқықтың қазіргі
мәселелері,
Сот
сараптамасының
өзекті
мәселелері,
Криминалистикалық
зерттеудің
теориясы, методологиясы және тәжірибесі,
Жаһандану және трансұлттық қылмыс, Казіргі
замандағы криминологиялылық мәселелері
Постреквизиттер: жок
Пәнді
оқыту
мақсаты:
Қазақстан
Республикасының халықаралық қатынастарының

проблем правоприменения по уголовным
делам.
Навыки:
- владеть навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов и
уголовно-правовых
норм
и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности.
Компетенции:
быть компетентным:
в области научной и научно-педагогической
деятельности
в
условиях
быстрого
обновления и 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.
Актуальные
проблемы
ювенальной
юстиции
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: Современные проблемы
уголовного законодательства, Актуальные
проблемы судебной экспертизы, Теория,
методология
и
практика
криминалистических
исследований,
Глобализация
и
транснациональная
преступность,
Современные
криминологические проблемы

Kotova N.K.

Actual problems of juvenile justice
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: Contemporary criminal law problems,
current forensic problems, theory, methodology and
practice of forensic research, Globalization and
transnational crime, Modern criminological problems
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline is to gain
knowledge about the historical aspects of the
international relations of the Republic of Kazakhstan,
as well as the generally accepted principles and norms
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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
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
мән-жайлар бойынша қарайтын сот түсініледі.
Күтілетін нәтижелер: докторанттарға ювеналды
әділеттің өзекті мәселелері туралы білім беру.
Пәнді оқып, докторанттар:
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,

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 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 докторантам
сумму знаний об актуальных проблемах
ювенальной юстиции
Докторанты, изучив дисциплину должны:
знать:
- основные принципы ювенальной юстиции
Республики Казахстан;
уметь:
решать
юридические
проблемы,
возникающие в процессе взаимодействия
овладеть:

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 governments. Juvenile Justice is a
specialized judicial and legal system for the protection
of the rights of minors, created to reconcile a minor
with a victim without trial. The juvenile court is
defined by the court, which, within its competence,
considers cases as a court of first, second instance, in
the order of supervision and under newly discovered
circumstances, where one of the parties are minors.
Expected study results: to give doctoral students the
amount of knowledge about the current problems of
juvenile justice
Doctors who have studied discipline should:
To know:
The basic principles of juvenile justice in the Republic
of Kazakhstan;
Be able to:
Solve legal problems arising from interaction
Master:
The skills to work with regulations;
Skills in analysing legal norms and legal relations;
Law enforcement and judicial practice analysis skills.
Competence:
to perform professional duties in good faith, to observe
the principles of ethics of a lawyer;
own a culture of thinking, the ability to generalize,
analyze, perceive information, set a goal and choose
how to achieve it;
is able to logically, correctly, reasoned lye and clearly
build oral and written speech;
has an intolerant attitude to corrupt conduct, respects
the law and the law;
strives for self-development, professional development
and skill development.
able to carry out professional activities on the basis of
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қабылдау, мақсат қою және оған қол жеткізу
жолдарын таңдау қабілетін меңгеру;
ауызша және жазбаша сөйлеуді қисынды, дәлелді
және айқын құра алады;
сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік мінезқұлыққа ие, құқық пен заңға 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.
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MBZKM 7307
POZGU 7307

Мемлекеттік
басқармада
қамсыздандырудың мәселелері
Кредит саны: ECTS 5

заңды

- 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 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.
Проблемы обеспечения законности в
государственном управлении
Объем в кредитах: ECTS 5

developed legal awareness, legal thinking and legal
culture;
Able to make decisions and take legal action in
accordance with the law;
able to apply regulations, implement the rules of
material and procedural law in professional activities;
able to legally correctly qualify facts and
circumstances;
Program manager: candidate of legal Sciences
Samatova G.B.

Issues of legitimacy providing in state management
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: Contemporary criminal law problems,
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Пререквизиттер: Әкімшілк құқық пен іс
жүргізудің қазіргі кездегім әселелері, ҚР
конституциялық
қауіпсіздік.
Постреквизиттер: жок
Пәнді оқудың мақсаты:
«Мемлекеттік
басқарудағы
заңдылықты
қамқамтамасыз
етудің
мәселелері»
пәнін
оқытудың мақсаты білім алушыларда адам және
азамат құқықтарына қатысты мемлекеттік басқару
және заңдылықты қамтамасыз ету аясында білім
алушыларда қажетті құқықтық білімдері жүйесін
қалыптастыру болып табылады; мемлекеттік
басқару аясында заңдылықты сақтау жөнінде заң
тұрғысынан пікір талас тудырушы мәселелер
бойынша, өзекті теориялық мәселелер бойынша
докторанттарда
ғылыми
ойлау
қабілетін
қалыптастыру; құқықтық мәдениеттің жоғары
деңгейін, құқықтық тәртіп пен заңға қадірлеуді
қалыптастыру;
мемлекеттік басқару аясында
білім
алушыларда
білімдер
жүйесін
қалыптастыру; мемлекеттік басқару аясында
заңдылықты қамтамасыз ету тәжірибесімен білім
алушыларды таныстыру; адам құқықтарын жүзеге
асырумен байланыста мемлекеттік басқару
аясында
заңдылықты
сақтау
заңнамасын
түсіндіру
және
қолдануға
қатысты
тыңдаушыларда
дағдыларды
қалыптастыру;
мемлекеттік басқару аясында
заңнамасын
қолдану барысында білім алушыларда тәуелсіз
ойлау мен осы дағдыларын дамытып, осы
дағдыларын пайдалана білу.
Қысқаша мазмұны:
«Мемлекеттік
басқарудағы
заңдылықты
қамқамтамасыз
етудің
мәселелері»
курс
мемлекеттік басқару аясында заңдылықты
сақтаудың өзекті
мәселелерін көрсетеді.
Мемлекеттік басқару жүйесі кез келген
мемлекеттің қызмет етудің элементі болып
табылады. Оған қоса әлеуметтік құқықтық
құндылықтардың, соның ішінде адам және азамат

Пререквизиты: Современные проблемы
административного права и процесса,
Постреквизиты: нет
Методологические проблемы юридической
науки,
Современные
проблемы
административного права и процесса
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Проблемы
обеспечения законности в государственном
управлении» является формирование у
обучаемых системы правовых знаний в
сфере государственного управления и
обеспечения законности; анализ норм,
которые затрагивают права и человека и
гражданина, формирование у докторантов
научного мышления по теоретически
дискуссионным
вопросам
соблюдения
законности в сфере государственного
управления и законодательного их решения,
выработка высокого уровня правовой
культуры, уважительного отношения к
правопорядку и
закону,формирование у
обучающихся системы знаний в сфере
государственного управления, ознакомление
обучаемых с практикой
обеспечения
законности в сфере государственного
управления и проблемами в этой сфере,;
формирование у обучаемых умений по
толкованию
и
применению
норм
законодательства в сфере государственного
управления
во
взаимосвязи
с
осуществлением прав человека; развитие у
обучаемых
способностей
к
самостоятельному мышлению и умению
использовать
эти
способности
при
применении законодательства в сфере
государственного
управления.
Краткое содержание:
Курс «Проблемы обеспечения законности в
государственном управлении» показывает

current forensic problems, theory, methodology and
practice of forensic research, Globalization and
transnational crime, Modern criminological problems
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline:
The purpose of the study of the discipline "Problems of
law enforcement in public administration" is to develop
a system of legal knowledge in the sphere of public
administration and the rule of law; analysis of norms
that affect the rights of both the individual and the
citizen, the formation of scientific thinking among
doctoral students on theoretically debatable issues of
respect for the rule of law in the sphere of public
administration and their legislative decision, the
development of a high level of legal culture, respect for
the rule of law and the law, the formation of a system
of knowledge among students in public administration,
the introduction of trainees with the practice of
ensuring the rule of law in public administration and
problems in this area ,; The formation of training skills
in interpreting and applying public administration
legislation in conjunction with the implementation of
human rights; the development of the training's ability
to think independently and to use these abilities in the
application of legislation in the sphere of public
administration.
Summary:
The course "Problems of Ensuring the Rule of Law in
Public Administration" shows the current problems of
ensuring the rule of law in the sphere of public
administration. However, the importance of social and
legal values has also increased, with the rights and
freedoms of the individual and the citizen at the
forefront. Legal science raises questions about the rule
of law, reform of public administration, protection and
protection of basic human rights and freedoms.
Because without knowledge of the concept of legality,
the concept of public administration and the problems
of its functioning, human rights, without knowledge of
the regulations governing public administration and not
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құқықтар мен бостандықтар бірінші орынға
шығатын, маңызы арта түседі. Заң ғылымында
заңдылықты қамтамасыз ету, мемлекеттік
басқаруды реформалау, адам негізгі құқықтар мен
бостандықтарды қорғау мәселелері көтеріледі.
Заңдылық түсінігі, мемлекеттік басқару және оны
жүзеге асыру мәселелері түсінігі, адам құқықтары
жайлы білімдерінсіз, мемлекеттік басқару
реттеуші нормативтік құқықтық актілерді білмей
заң заңдылық, гуманизм, демократия, т.б.
қағидаларды ұстанып жұмыс істеу мүмкін емес.
Зерттеуде күтілетін нәтижелер:
Студент теориялық білім алу және пән бойынша
қажетті дағдыларды меңгеруге және түсінік
болуы үшін дайын болады; соған қоса құқық
қорғау қызметі барысында білімді қолдану және
пайдалану;
құқықтың
басқа
қосалқы
салаларыменм осы саланың байланыстылығы;
мемлекеттік басқару аясындағы құқықтық қайнар
көздерінің аясында жүйесі мен мазмұны туралы
білімдер алады.
Білімі:
Осы пәнді оқыған докторанттар, білуі тиіс:
- заңдылық пен мемлекеттік басқару түсініктерін
аңықтау;
- заң әдебиетіндегі заңдылық пен мақсаттылық
түсініктер ара қатынасы;
- заңдылықты бағалау санаттары;
мемлекеттік
басқаруда
заңдылық
пен
мақсаттылық түсініктердің қарама қайшылылығы
мен ажырату мәселелері;
- заң жоғары күші қағидасы мен оның
мемлекеттік басқаруда көрініс табу нысандары;
-мемлекеттік басқару аясында заңнамасында
заңдылық рөлін зерттеу;
-мемлекеттік саясаттың мемлекеттік басқару
реформалаумен өзара байланысы, тәуелділігі мен
өзара әрекеттесуі;
- құжатты ұйымдастыру және құжаттандыру
тәртібі;

актуальные
проблемы
обеспечения
законности в сфере государственного
управления.Государственное
управлениеявляется важным элементом
функционирования любого государства.
Однако также возросло значение социальноправовых ценностей, среди которых на
первое место ставятся права и свободы
человека и гражданина. В юридической
науке поднимаются вопросы обеспечения
законности,
реформирования
государственного управления, охраны и
защиты основных прав и свобод человека.
Потому что без знаний понятия законности,
понятия государственного управления и
пробем
его функционирования,
прав
человека, без знаний нормативных правовых
актов,
регулирующих
государственное
управление и не только, невозможно
работать в соответствии с принципами
законности, гуманизма, демократизма и т.д.
Ожидаемые результаты изучения:
Обучаемый будетготовым к получению
теоретических
знаний,
а
также
приобретению необходимых практических
навыков по данной дисциплине и иметь
представление: о целях применения и
использования
знаний
в
процессе
правоохранительной
деятельности;
о
системе и содержании правовых источников
в сфере государственного управления.
Знания:
Докторанты,
изучившие
данную
дисциплину, должны знать:
- определение понятия законность и
государтвенное управление;
- соотношение понятий законность и
целесообразность в правовой литературе;
- критерии оценки законности;
проблема
разграничения
и

only, it is impossible to work in accordance with the
principles of legality, humanism, democracy, etc.
Expected results of the study:
The trainee will be ready to acquire theoretical
knowledge, as well as acquire the necessary practical
skills in the discipline and have an understanding of the
purpose of applying and using knowledge in the law
enforcement process; about the system and the content
of legal sources in public administration.
Knowledge:
Doctors who have studied this discipline should know:
Definition of the concept of legality and state
governance;
The relationship between the concepts of legality and
expediency in the legal literature;
Criteria for assessing the rule of law;
The problem of delineating and contrasting the notions
of legality and expediency in public administration;
The principle of the rule of law and the form of its
reflection in public administration;
Exploring the role of legality in public administration
legislation;
The relationship, interdependence and interaction of
public policy with the reform of public administration;
The established procedure for documenting and
documenting;
Basic rules and procedures for the preparation,
registration, registration and storage of official
documents.
Operate legal concepts and categories;
It is correct to draw up and issue legal documents;
- to set, formalize and solve with the use of computer
equipment various service tasks.
Competence:
The mastery of discipline contributes to the acquisition
of the following general cultural competencies:
to perform professional duties in good faith, to observe
the principles of ethics of a lawyer;
To own a culture of thinking, the ability to generalize,
analyze, perceive information, set a goal and choose
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- ресми құжаттарды дайындау, тіркеу, есепке алу
және сақтау үшін негізгі ережелері мен рәсімдері.
- заңды түсініктер мен санаттарға жұмыс;
- дұрыс құқықтық құжаттарды дайындау және
орындау;
- орнату үшін түсулері және компьютерлік
жабдықтар,
түрлі
кеңсе
тапсырмаларын
пайдалану шешу.
Іскерлігі:
- құқықтық терминология;
- құқықтық актілер заңнамаларымен жұмыс стеу
қасиеттері;
- кәсіби қызметінің тиісті қызмет салаларында заң
үстемдігі жүзеге асыруға тиісті ақпаратты жинау
және өңдеу қасиеттері;
- өнімділігі басқару процесінде құпиясын талдау
мен техникалық қызмет көрсету және сақтау;
- кәсіби қызметте пайдаланылатын құқықтық
ақпарат алу және ақпараттық-анықтамалық
жүйелер мен деректер базасымен жұмыс істеу;
- жеке, құрметтеу және адамның және азаматтың
құқықтары мен бостандықтарын қорғау арнамысы
мен
қадір-қасиетін
құрметтеу
принциптері мен нормаларын пайдалану;
қылмыстар
мен
басқа
да
құқық
бұзушылықтардың алдын алу тәсілдерін және
әдістерін пайдалану;
- құқықтық актілерді түсіндіру түрлі ережелерін
пайдалана білуге тиістісіздер.
Дағдысы:
- әділ сот төрелігі 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;

противопоставления понятий законности и
целесообразности
в
государственном
управлении;
- принцип верховенство закона и формы его
отражения в государственном управлении;
исследование роли законности в
законодательстве в сфере государственного
управления;
взаимосвязь,
взаимозависимость
и
взаимодействие государственной политики с
реформированием
государственного
управления;
- установленный порядок организации
документирования и документооборота;
- основные правила и порядок подготовки,
оформления, учета и хранения служебных
документов.
- оперировать юридическими понятиями и
категориями;
- правильно составлять и оформлять
юридические документы;
- ставить, формализовать и решать с
использованием компьютерной техники
различные служебные задачи.
Умения владеть
- юридической терминологией;
-навыками работы с правовыми актами;
-навыками сбора и обработки информации,
имеющей значение для реализации правовых
норм
в
соответствующих
сферах
профессиональной деятельности;
-навыками обеспечения и соблюдение
режима секретности в процессе служебной
деятельности;
работы
с
правовыми
информационно-поисковыми
и
информационно-справочными системами и
базами
данных,
используемыми
в
профессиональной деятельности.
- с учетом опыта умение разработать
политически
взвешенный,
правильный

how to achieve it;
The ability to work with different sources of
information.
The ability to communicate orally and in writing;
The ability to protect information for official use
To be intolerant of corrupt behaviour, to respect the
law and the law;
strives
for
self-development,
professional
development and skill.
Program manager: candidate of legal Sciences
Kalimbekova A. R.
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- фактілер мен мән-жайлар дұрыс жіктеу;
- құқықтық құжаттарды дайындау;
- әр түрлі құқықтық актілерді түсіндіру.
Құзыреті:
Пәнді меңгерудің барысында келесідей жалпы
мәдени құзыреттілікті қалыптастырады:
- кәсіби міндеттерін орындау құқықтық этика
принциптерін ұстануға;
- меншікті ойлау мәдениеті, синтездеу қабілеті,
талдау, ақпаратты қабылдау, мақсат қою және
оған қол жеткізу жолдарын таңдау;
- түрлі ақпарат көздерімен жұмыс істей білу;
- ауызша және жазбаша қарым-қатынас
мүмкіндігі;
- жеке пайдалануға арналған ақпаратты қорғауды
қамтамасыз ету қабілеті;
- құқық және заң құрметпен сыбайлас жемқорлық
мінез-құлық бағытында төзімсіздік, болуы;
- өзін-өзі дамытуға ұстанады, олардың дағдылары
мен шеберлігін арттыру.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., Калимбекова
А.Р.

подход к проблемам исполнения наказаний.
использоватьпринципы и нормы уважения
чести и достоинства личности, соблюдения и
защиты прав и свобод человека и
гражданина;
- использоватьметоды испособы пресечения
преступлений и иных правонарушений;
использоватьправила
толкования
различных правовых актов.
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:
Освоение
дисциплины
способствует
приобретению следующих общекультурных
компетенций:
добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики
юриста;
владеть
культурой
мышления,
способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения;
- способность работать с различными
источниками
информации;
- способность к устной и письменной
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коммуникации;
- способность обеспечить защиту
сведений для служебного пользования;
- иметь нетерпимое отношение к
коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону;
- стремится к саморазвитию, повышению
своей квалификации и мастерства.
Руководитель
программы:
к.ю.н.,
Калимбекова А.Р.
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