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1. Базалық модульдер / Базовые модули 

1.1 Міндетті модульдер / Обязательные модули 



Ғылыми-

гуманитарлық 

модуль / 

Научно-

гуманитарный 

модуль 

Қазіргі заманғы әлемдегі білім 

беруді дамытудың заманауи 

бағытын түсінуін, өскелең ұрпақты 

тәрбиелеу мен жаңа 

философиясының кәсіби іс-

әрекетіндегі білімді және оны 

қолдануын қалыптастыра білу./ 

Формулировать и выражать свои 

мысли, используя категориальный 

аппарат философии, 
самостоятельно ориентироваться в 

общетеоретических философских 

проблемах, главных философских 

направлениях. 

2 3 1  GTF 5201 /IFN 5201 

/HPS5201 

Ғылым тарихы және 

философиясы / 

История и философия 

науки          /History 

and philosophy of 

science 

БП/ 

БД 

МК/О

К 

2 3 Емтихан 

/экзамен 

Коммуникативті 

модуль 

Коммуникативн

ый  модуль  

Өз көзқарасын, мақсаты мен 

міндетін қысқаша дәлелдеп, 

айқындай алады, оқиғаны 

әңгімелеп немесе кітаптың 

сюжетін мазмұндап және осыған 

байланысты өз ой-пікірін білдіріп, 

тақырыпқа байланысты тілдік 

материал негізінде құрылған 

мәтіндерді түсіндіре алады/Умеет 
кратко обосновать и объяснить 

свои взгляды, намерения  и 

рассказать историю или изложить 

сюжет книги   и выразить к этому 

свое отношение, понимает  тексты, 

построен-ные на   языковом 

материале  по тематике 

2 3 1 ShT 5202                     /IYa 

5202  /FL5202 

Шет тілі                                        

/Иностранный язык         

/Foreign language 

БП/ 

БД 

МК/О

К 

2 3 Емтихан 

/экзамен 



Психологиялық-

педагогикалық 

модуль / 

Психолого-

педагогический 

модуль  

Оқыту мен тәрбие үрдісінің негізгі 

идеяларын, заңдарын, 

заңдылықтарын, ұстанымдарын  

қазіргі технологияларын білу және 

кәсіби әрекетінде пайдалану/ 

Знание и применение на практике 

фундаментальных идей, законов и 

закономерностей, принципов 

процесса обучения и воспитанияв 

профессиональной деятельности 
современных технологий обучения 

и воспитания 

2 3 1 Ped 5203   /Ped 5203    /Ped 

5203 

Педагогика                      

/Педагогика                         

/Pedagogy 

БП/ 

БД 

МК/О

К 

2 3 Емтихан/экзам

ен 

Психология бойынша іс-әрекет, 

дағды және ғылыми білім 

жиынтығының негізгі түсініктерін, 
психологиялық теориялық 

зерттеулердің әдіснамалық 

негіздерін әдістерін, жеке 

тұлғаның қызметі мен дамуының 

негізгі заңдылықтары мен 

құрылымын білу, түсіну және 

ұғыну 

/ Знает и понимает 

фундаментальные факты и 

закономерности психологической 

науки. Владеет теоретико-

методологическими основами, 
методами и методиками 

психологического исследования. 

Понимает и осознает основные 

закономерности и структуры 

функционирования и развития 

личности, общества, деятельности. 

2 3 1 Psi  5204   /Psi  5204  /Psy  

5204 

Психология                      

/Психология                     

/Psychology 

БП/ 

БД 

МК/О

К 

2 3 Емтихан/экзам

ен 

    8 12           8 12   

1.2 Таңдау модульдері / Модули по выбору  



Ғылыми-іргелі 

модуль 1 / 

Научно-

фундаментальн

ый модуль 1 

Құқық теориясының қалыптасқан 

түсініктерін бекіте отырып 

заманауи тұрғыда салыстырмалы 

нәтижелерге қол жеткізу. 

/Закрепляя сформированные 

понятия теории права достич  

результатом путем сравнительного 

подхода  современной теории 

права. 

3 5 1 ZhKTZM 5201 

/SPOTP 5201          

/MPGTL 5201 

Жалпы құқық 

теориясы-ның 

заманауи мәселелері / 

Современные 

проблемы общей 

теории права /Modern 

problems of general 

theory of law  

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ              

3 5 Емтихан  

/экзамен 

Кәсіптік қызметінде білімді 
қолдану және қылмыстық 

құқықтық мәселемен ұштастыру 

және үйлесімділігі негізгі заңдар 

және қылмыстық iс жүргiзу 

нысаны. Мәселелерді тұжырымдау 

мен шешімдерді табу дағдыларын 

қалыптастыру және нығайту / 

Знание и применение в 

профессиональной деятельности 

основных закономерностей 

сочетания и совместимости 

уголовно-правовой материи и 
уголовно-процессуальной формы. 

Формирование и укрепление 

навыков формулирования проблем 

и нахождения путей их решения. 

3 5 1 KKIZhZTTKOM 
5302 

/APPPUUPZ 5302    

/APTPACCPL 5302 

Қылмыстық және 
қылмыстық іс жүргізу 

заңын теориялық 

және тәжірибеде 

қолданудың өзекті 

мәселелері 

/Актуальные 

проблемы 

теоретического и 

практического 

примене-ния 

уголовного и уго-

ловно-
процессуального 

права/Actual problems 

of theoretical and 

practical application of 

criminal and criminal 

procedural law 

БП/ 
БД 

ТК/ 
КВ              

3 5 Емтихан  
/экзамен 

Ғылыми-іргелі 

модуль 1 / 

Научно-

фундаментальн

ый модуль 1 

Альтернативный  

Заманауи қалыптасқан  мемлекет 

теорияларына талдау жасап, 

мемлкеттер дамуындағы жаңа 

бағыттарды интенграциялық 

сипатта ұғыну. /Анализируя 

современные проблемы теории 
государства, уяснит 

интеграционную характеристику 

развития государств 

      MTZM 5201/ 

SPTG   5201/          MPTS 

5201 

Мемлекет 

теориясының 

заманауи мәселелері 

/Современные 

проблемы теории 

государства /Modern 
problems of the theory 

of the state 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ              

    Емтихан  

/экзамен 



Кәмелетке толмағандар арасында 

және жастардың білім беру және 

алдын алу функцияларын жүзеге 

асыру кәсіби қызметінде осы білім 

қолдануды туғызатындығын білу  

/ Знание причин преступности 

несовершеннолетних и молодежи, 

применение этих знаний в 

профессиональной деятельности 

при реализации воспитательной и 
профилактической функций.  

      KTZhKAAOM 5302/ 

APPPNM 

5302/ APPCJYP 5302 

Кәмелетке толмағандар 
мен жасөспірімдердің 

қылмыстылығын алдын 
алудың өзекті 
мәселелері 
/Актуальные проблемы 
предупреждения 
преступности несовер-
шеннолетних и 
молодежи /Actual 

problems of preventing 
criminality of juveniles 
and young people 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ              

    Емтихан  

/экзамен 

Ғылыми-іргелі 

модуль 2 /  

Научно-

фундаментальн

ый модуль 2 

Әкімшілік құқық бұзушылықтар  

үшін заңды жауапкершілік, құқық 

бұзушылықтардың алдын алу, 

заңнаманы бұзған кінәлі жеке және 

заңды тұлғаларға қолданылатын 

мәжбүрлеу шаралары-ның жүйесін 
білу, түсіну және ұғыну. / Знает и 

понимает административную 

ответственность за 

админстративные 

правонарушения, профилактику 

правонарушении,  систему 

принуждения. 

3 5 2 AKBAZh 5203 

/APAO5203/     AOAL 

5203 

Әкімшілік құқық 

бұзушылық және 

әкімшілік 

жауапкершілік 

/Административные 

правонарушения и 
административная 

ответственность 

/Administrative 

offenses and 

administrative liability  

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ              

3 5 Емтихан  

/экзамен 



Криминалистикалық теорияның 

теорияның дамуын азаманауи 

үрдістер, ғылыми-

зерттеужәнеолардыісжүзіндепайда

лану. Сот-

тәжірибесінжетілдірудегі 

заңдылықтардың олардың 

трансформация үшін өтініш 

дағдыларын таңдалған болашақ 

криминалистикалық тәжірибе 
үрдістерінде пайдалану./ Знание 

современных тенденций в 

развитии криминалистической 

теории, применение их в научно-

исследовательской и практической 

деятельности. Умение 

селектировать перспективные 

тенденции, претендующие на их 

трансформацию в закономерности, 

для использования в деле 

усоверше-нствования 

криминалистической практики. 

3 5 2 KKZA 

5204 

/MSKI 

5204 

/KKZA 

5204          /MMFR 5204 

Қазіргі 

криминалистикалық 

зерттеудің әдістемесі 

 / Методология 

современных 

криминалистических 

исследований 

/Methodology of 

modern forensic 

research 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ              

3 5 Емтихан  

/экзамен 

Ғылыми-іргелі 
модуль 2 / 

Научно-

фундаментальн

ый модуль 2 

Альтернативный  

Әкімшілік заңнама-ларды 
дамытудың констит-уциялық 

негізін, оны талдауда мамандар 

мен заңгерлердің қатысуын, актіні 

қабылдау, бекіту және жариялауды 

жетілдіру жолдарын білу, түсіну 

және ұғыну. /Знает и понимает 

констит-уционную основу, участие 

экспертов и юристов в толковании,   

стадии принятия, утверждения и 

опубликования, нормативных 

актов. 

      AZDOM 5203/ 
APRAZ 

5203/      APDAL 5203 

Әкімшілік 
заңнамаларды 

дамытудың өзекті 

мәселелері 

/Актуальные 

проблемы развития 

административного 

законодательства            

/Actual problems of 

development of 

administrative 

legislation 

БП/ 
БД 

ТК/ 
КВ              

    Емтихан  
/экзамен 



Қылмыстық-құқықтық саясат мәнін түсіну 

мен басқа да әлеуметтік құндылықтарды  

адамның және азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарының басымдығы  ретінде 

таниды. Қазақстанның қазіргі қылмыстық-

құқықтық саясат құпиялылығын 

қамтамасыз ету үшін құқықтық жолдарын 

кәсіби қызметінде білімді қолдану, 

азаматтың денсаулығы мен жылжымайтын 

мүлікті, қылмыскерлерге қарсы тұру үшін 

шараларды әзірлеу үшін қылмыстық 

қызметінің жекелеген түрлерін 

криминологиялық  тұрғыдан сипаттауға 

қабілеті./ Понимание сущности 

современной уголовно-правовой политики 

РК, признающей приоритет прав и свобод 

человека и гражданина перед иными 

социальными ценностями. Применение в 

профессиональной деятельности знаний 

правовых способов обеспечения 

неприкосновенности жизни, здоровья и 

собственности гражданина, умение 

составлять криминологические 

характеристики отдельных видов 

преступной деятельности для выработки 

мер противодействия криминалитету 

      ZhAKKKKKKM 

5204/UPKPBPPSh 

5204/CLKPSACAP 5204 

Жеке адамға қарсы 

қылмыстармен 

күресудің қылмыстық 

құқықтық және 

криминологиялық 

мәселелері/ 

Уголовно-правовые и 

криминологические 

проблемы борьбы с 

преступлениями 
против личности                          

/Criminally-legal and 

kriminologicheskie 

problems of struggle 

against crimes against 

the person 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ              

    Емтихан  

/экзамен 

    

1

2 

20     

  

    1

2 

20   

2. Мамандық модульдері / Модули специальности  

2.1  Міндетті модульдер / Обязательные модули 



Ғылыми-кәсіби 

модуль 1/ 

Научно-

профессиональн

ый модуль 1 

Құқықтық талдау әдіснамасы 

дағдыларын қалыптастыру, арнайы 

құралдар мен әдістерді қолдану. 

Стандартты материалдар, сот 

практикасы келісімдер актілеріне, 

құқықтық құжаттармен өздік 

жұмыс шеберлігін дағдылануға 

тәрбиелеу; «құқықтық талдау» 

және «құқықтық сараптама»  

институттары мазмұнын оқып 
игеру..  /Формирование навыков 

методологии правового анализа, 

использования специальных 

средств и способов. Воспитание у 

магистрантов навыков 

самостоятельной работы с 

нормативным материалом, актами 

судебной практики договорами, 

правовыми документами; усвоение 

магистрантами содержания 

институтов «правовой анализ» и 

«юридическая экспертиза».  

2 3 2 KТМ   5301/ МРА 5301/      

MLA 5301 

Құқықтық талдаудың 

методологиясы 

/Методология 

правового анализа 

/Methodology of legal 

analysis 

КП/ 

ПД 

МК/О

К 

2 3 Емтихан  

/экзамен 

  
  

2 3     
  

    
2 3 

  

2.2 Таңдау модульдері / Модули по выбору  

Ғылыми-кәсіби 

модуль 2/ 

Научно-

профессиональн

ый модуль 2 

Азаматтық және азаматтық іс 

жүргізу заңын теориялық және 

тәжірибеде қолданудың заманауи 

тәсілдері мен ғылыми-әдістемелік 

жетістіктерін түсіну, игеру және 

ұғыну. / Формирование навыков 

теории и практики применения 

гражданского и гражданско- 

процессуального законодательства 

в соттвествии современным 
методаи и научно-практическим 

достижением 

9 15 2 AAIZhZTTK  

5301/ 

TPPGGPZ 5301/    

TPCCPL 5301 

Азаматтық және 

азаматтық іс жүргізу 

заңын теориялық 

және тәжірибеде 

қолдану/Теория и 

практика применения 

гражданского и 

гражданско- 

процессуального 

законодательства 
/Theory and practice of 

civil and civil 

procedure legislation 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ              

3 5 Емтихан  

/экзамен 



Заманауи  сот және сот төрелігі 

доктринасын функцияналды 

әділдікті ажырата білу. 

Ұсынымдарын іске асыру 

қалыптастыру үшін назарға басқа 

елдердің оң тәжірибесін ескере 

отырып, кейінгі реформа 

қадамдарына сәйкес сот 

қызметінің жүйесін құру 

дағдыларын дамытуүшін осы білім 
мен дағдыларды қолдану. Знание 

современной доктрины суда и 

правосудия, умение отличать 

функцию правосудия от судебной 

власти. Применение этих знаний и 

умений для выработки навыков 

построения системы судебной 

деятельности сообразно 

постреформенным стадиям, учета 

позитивного опыта зарубежных 

стран для формулирования 

имплементационных 
рекомендаций 

SSBTKUB 5302/ 

TRIPPSS 5302/      CJERP 

5302 

Сот және сот билігі: 

тәжірибесі, қазіргі 

уақыт, болашағы 

 / Cуд и правосудие: 

опыт, реалии, 

перспективы                      

/Court and justice: 

experience, realities, 

prospects 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ              

3 5 Емтихан  

/экзамен 

 Конституциялық юстицияның екі 

моделін талдау, оны Қазақстан 

Республикасында қалыптастыру 

жолдарын айқындау, 

конституциялық бақылауды 

жетілдіру және  осы түсіктерді 

білім алушылар жадында 

дағдыландыру./Анализировать  

двух моделей конституционной 

юстиции,определит пути 

реализации их в РК, развивать 
конституцион-ный  контроль и 

улучшить навыки этих понятии у 

обучающиеся. 

KJsM 5303/ 

PKJs 5303/ PCJ 5303 

Конституциялық 

юстиция мәселелері  

/ Проблемы 

конституционной 

юстиции /Problems of 

constitutional justice 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ              

3 5 Емтихан 

/экзамен 



Ғылыми-кәсіби 

модуль 2/ 

Научно-

профессиональн

ый модуль 2 

Альтернативный 

Азаматтық құқықтық қатынастар 

табиғаты мен мәнінің мәселелерін, 
тәжірибелік қызметке жоғарғы білікті 
маман цивилистерді даярлау, 
қалыптастырудан шығатын жекелеген 
азаматтық құқықтық қатынастардың 
табиғаты мен мәнінінің мәселелерін 
жан жақты терең түсіну. 
/Использование знаний и умений 

природы и сущности гражданского 
правоотношении, поготовки кадров 

    2 AKKM5301/SPGP5301/      

MPCL 5301 

Азаматтық құқықтың 

қазіргі 

мәселелері/Современ

ные проблемы 

гражданского 

права/Modern 

problems of civil law 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ              

    Емтихан 

/экзамен 

«Соттық бақылау» мен «прокурорлық 
қадағалау» ұғымдарының арасындағы 
айырмашылықтарды және оларды 
жүзеге асыру және алдағы құқықтық 
салдары  білу мен түсіну. Қылмыстық 

қудалау сотта іс қараудың функциясын 
орындайды кәсіби қызметі ұғымдық-
категориялық аппаратында қолдану. 
Қол жетімді тұрақты азғыру 
қылмыстық іс жүргізу құқықтық 
қатынастар ақиқат пен әділдік үшін 
жетіп сотқа айрықша рөлін құру. 
/Знание отличий в содержании 

понятий «судебный контроль» и 
«прокурорский надзор», в способах их 
реализации и наступающих правовых 
последствий. Применение в 
профессиональной деятельности 
понятийно-категориального аппарата, 
обслуживающего функцию судебного 
контроля в уголовном преследовании. 

Формирование устойчивого убеждения 
в наличии особой роли суда в 
достижении истины и справедливости 
в уголовно-процессуальных 
правоотношениях 

KPSK 5302/ 

SKUP 5302/   JRCP 5302 

Қылмыстық 

процестегі соттық 

қадағалау 

/Судебный контроль 

в уголовном процессе 
/Judicial review in 

criminal proceedings 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ              

    Емтихан 

/экзамен 



Прокурорлық қадағалау институтын 
модернизациялаудағы 
конституциялық-құқықтық 
мәселелерге байланысты іс-шараларға 
талдау жасау. Прокурорлық қадағалау 
институтын модернизациялаудағы 
конституциялық-құқықтық 
мәселелерге байланысты іс-шараларға 

талдау жасау/ Модернизируя проблем 
института прокурорского надзора 
анализировать конституционно-
правовые мероприятия модернизируя 
проблем института прокурорского 
надзора анализировать 
конституционно-правовые 
мероприятия 

KRPKIMKKM 5303/ 

KPPMIPNRK 5303/      

CLPMIPORK 5303    

ҚР прокурорлық қадағалау 

институтын 

модернизациялаудың 

конституциялық-құқықтық 

мәселелері 

/Конституционно-правовые 

проблемы модернизации 

института прокурорского 

надзора в Республике 

Казахстан /Constitutional 

and Legal Problems of 

Modernization of the 

Institute of Prosecutorial 

Oversight in the Republic of 

Kazakhstan  

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ              

    Емтихан 

/экзамен 



Ғылыми-кәсіби 

модуль 3/ 

Научно-

профессиональн

ый  модуль 3 

Трансұлттық қылмыстың өсуіне 

сай туындайтын жаһандық қауіп-

қатерлер бойынша қылмыстық 

істер бойынша халықаралық 

ынтымақтастық орны мен рөлі 

туралы білімді тұтас меңгеру 

жүйесі. Оны қолдану туралы 

экстрадициялау институтының 

халықаралық ынтымақтастықтың 

құқықтық негіздерін білу. Тұрақты 

ұстап беру заңдылығы сенімін 
ұлттық мүдделер тұтастығын және 

қол сұғылмауынан сақтау 

мақсатында, қылмыстық әсерінен 

оларды қорғауды қалыптастыру 

процесінде осы білімдерді 

пайдалану./ Формирование 

целостной системы знаний о месте 

и роли международного 

сотрудничества в сфере 

уголовного судопроиз-водства в 

условиях формирования 

глобальных угроз роста 
транснациональной преступности. 

Знание правовых основ 

международного сотрудничества в 

рамках института экстрадиции, 

порядка его применения. 

Применение этих знаний в 

процессе формирования стойкого 

убеждения в правомерности 

экстрадиции в целях сохранения 

целостности и нерушимости 

национальных интересов, их 
ограждения от преступного 

воздействия 

1

1 

18 3 KPEI 6304/IEUP6304/   

IECP 6304 

Қылмыстық 

процестегі 

экстрадиция 

институты/Институт 

экстрадиции в 

уголовном процессе  

/Institute of Extradition 

in Criminal Procedure 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ              

2 3 Емтихан 

/экзамен 



Нотариустардың әдіснамалық және 

теориялық мәселелер-інқұқықтық 

қолдау, құқықтық жүйе-дегі 

нотариустар сипаты мен рөлін 

концептуалды мәні 

ретіндеқалыптастыру. 

/Формирование комплексных 

знаний о методологических и 

теоретических вопросах  

правового обеспечения нотариата, 

концептуальных основах сущности 
и роли нотариата в правовой 

системе  

AJZhNIDZM 

 6305/ 

SPRINSGJ6305/  

MPDNISCJ 6305 

Азаматтық 

юрисдиуция 

жүйесіндегі нотариат 

институты дамуынң 

заманауи мәселелері 

/Современные 

проблемы развития 

института нотариата 

в системе 

гражданской 

юрисдикции /Modern 
problems of 

development of the 

notarial institution in 

the system of civil 

jurisdiction 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ              

3 5 Емтихан 

/экзамен 

Ғылыми мәселенің өзін-өзі түсіну 

дағдылары деңгейін қамтамасыз 

ету, теориялық курстың меңгеру 

дәрежесін анықтау, нормативтік 

талаптардың негізгі ережелерін 

анықтау үшін және теориялық бос 

заңнамасында және аяқталу 

жетілдіру үшін ғылыми-

негізделген ұсыныстарды да 
тұжырымдау қабілеті. / Умения 

выявлять ключевые положения 

нормативных предписаний и 

формулировать научно 

обоснованные рекомен-дации по 

усовершенствованию 

законодательства и восполнению 

теоретических пробелов. 

GZZhARE6306/NIMNPO6

306/   SRWTFD 6306 

Ғылыми зерттеу: 

жазу әдістемесі және 

рәсімдеу ережесі 

/Научная 

исследования: 

методика написания и 

правила оформления 

/Scientific research: 

writing technique and 
rules of design 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ              

3 5 Емтихан 

/экзамен 



Қылмыстық процес теориясы 

генезисінің дамуы және 

қылмыстық сот ісін жүргізуді 

қалыптастыру мен дамыту 

қалыптастыру кезеңдері, тарихи 

маңызды мақсаттары мен 

міндеттері оң өркениет-ті және 

Формациялық сипаттамалары 

жайланды-ратын теориясы 

салалық басымдықтарын әр 

кезеңінде алға салып, қылмыстық 
іс жүргізу құқық теориясы 

дамытуға емес партиялық 

принципін бағалайды . жалпы 

және салалық құқықтық теориясы 

мақсаттары мен міндеттерін 

анықтау қабілеті. ҚР құқық 

теориясы қылмыстық іс қазіргі 

заманғы жүйесі мен құрылымын 

біртұтас көзқарас қалыптастыруда 

білім мен дағдыларды қолдану. 

/Знание генезиса и этапов 

формирования, становления и 
развития тоерии уголовного 

процесса, исторически значимых 

целей и задач, выдвигаемых на 

каждом этапе, обусловленности 

приоритетов теории отраслевого 

права от цивилизационных и 

формационных признаков, 

значения отказа от принципа 

партийности в развитии теории 

уголовно-процессуального права. 

Умение отличать цели и задачи 
общей и отраслевых теорий права. 

Применение знаний и умений в 

деле формирования целостного 

представления о современной 

системе и структуре теории 

уголовно-процессуального права 

KPTA 

6307/ 

MTUPP 

6307/  MTCPL 6307 

Қылмыстық-

процессуалдық 

теориясының 

әдіснамасы 

/ Методология теории 

уголовно-

процессуального 

права 

/Methodology of the 

theory of criminal 

procedural law 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ              

3 5 Емтихан 

/экзамен 



РК.  



Ғылыми-кәсіби 

модуль 3/ 

Научно-

профессиональн

ый  модуль 3 

Альтернативный 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру 
сатысындағы әдістерін, негіздер және 

қадағалау функцияларын тәртіппен 
рөлі мен маңыздылығы прокурорлық 
қадағалауды орналастырады. 
«Прокурордың» тұжырымдамасын 
ажырата білу, «арнайы прокурор», 
«сенім хат тәртібі», «прокурор». 
Қылмыстық сот ісін кезеңіне 
байланысты қадағалау үшін 

сараланған көзқарас арқылы кәсіби 
қызмет білімі мен дағдыларын 
қолдану. Құқықтық қатынастардың кез 
келген саласында заң қол сұғылмау 
күшті сенім мен сотқа дейінгі іс 
жүргізудегі прокурорлық қадағалауды 
айрықша рөлін қалыптастыру./Знание 
места, роли и значения прокурорского 

надзора на стадии досудебного 
производства, способах его 
реализации, оснований и порядка 
надзорной функции. Умение отличать 
понятия «прокурор», «специальный 
прокурор», «процессуальный 
прокурор», «государственный 
обвинитель». Применение знаний и 

умений в профессиональ-ной 
деятельности путем 
дифференцированного подхода к 
надзору в зависимости от стадии 
производства по уголовному делу. 
Формирование стойкого убеждения в 
нерушимости законов в любой сфере 
правоотношений и исключительной 

роли в этом прокурорского надзора в 
досудебном производстве 

    3 AATSPK6304/PNSDP6304

/    PSPTS 6304 

Алдын ала тергеу 

сатысындағы 

прокурорлық 

қадағалау/ 

Прокурорский надзор 

на стадии 

досудебного 

производства   

/Procuratorial 

supervision at the pre-
trial stage 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ              

      



Әдіснамалық және теориялық 
мәселелерді кешенді білімді 

қалыптастыру.  Қорғаушыға 
мұқтаждық, арнайы білімі мен 
тәжірибесі бар маман қорғаушы, жеке 
тұлғалар мен мемлекет қарама-
қайшылығы-ндағы жеке тұлғаның 
мүддесін қорғау үшін бағалы 
мүмкіндігі. 
/Формирование комплексных знаний о 

методоло-гических и теоретических 
вопросах  потребности в защитнике, 
помощь профессионала, обладаю-щее 
специальными знаниями и опытом, 
возмож-ности полноценно защищать 
интересы личности  в конфликтах с 
другими лицами и государством 

AAKIR 

6305/ 

AKIGOPM 6305/  AICSPM 

6305 

Адвокатура 

азаматтық қоғам 

институты ретінде: 

модернизациялау 

мәселеелрі 

/Адвокатура  как 

институт 

гражданского 

общества: проблемы 

модернизации 
/Advocacy as an 

institute of civil 

society: problems of 

modernization 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ              

      

Педагогика және оқыту әдістерін 
негіздерімен студенттерді таныстыру; 
дәрістер, семинарлар мен заңдарына 
дайындау үшін зерттеу материалдары; 
оқу сабақтарының әр түрлі түрлерін 
жүзеге асыратын әдістерін 
практикалық дамыту/Ознакомление 
студентов с основами педагогики и 
методикой преподавания; изучение 

закономерностей подготовки 
материалов для лекционных, 
семинарских и практических занятий; 
практическое освоение способов 
проведения различных видов учебных 
занятий. 

KPOM6306/MPJD6306/    

TMLD 6306 

Құқықтық пәндерді 

оқыту методикасы/ 

Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин /Teaching 

methods of legal 

disciplines 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ              

      



Апелляциялық қылмыстық процесте, 
кезеңдері және енгізу және қайта 

негіздер тәртібі мен қазіргі заманғы ҚР 
ҚПК оны пайдалану, әдіс-намалық 
негіздері рәсімдік пәні 
тартымдылығын, заңды тұлғалар мен 
олардың құқықтық мәрте-бесін 
анықтауда институтын, оның 
aксиологи-ялық және диспозитивтік 
бастамаларды, шектеу-лерді 

шағымдануға, қазіргі заманғы 
құқықтану апелляциялық ақаулардың 
сипатын түсіну өндіру, оның аудит 
басынан және сот төрелігі функция-
ларын әлеуметтік рөлін азайту 
принципін жоғалту. Ғылыми тұрғыдан 
заң теориялық ұстан-ымдары 
филиалының талдау және 

қолданыстағы заңнаманы жетілдіру 
бойынша  ұсыныстарды әзірлеу. 
/Знание этапов и стадий внедрения и 
трансформации апелляции в 
уголовном процессе, оснований и 
порядка ее применения в современ-
ном УПК РК, методологических основ 
института апелляции, его 

аксиологических и диспозитивных 
начал, ограничений в определении 
предмета апел-ляции, субъектов 
правоотношений и их процес-суально-
правовых статусов. Понимание 
сущности пороков в современной 
судебной практике апел-ляционного 
производства, утраты принципа его 

ревизионного начала и снижение 
социальной роли функции 
отправления правосудия. Приме-нение 
этих знаний и пониманий для 
объектив-изации научного анализа 
теоретических положе-ний отрасли 
права и выработки обоснованных 
предложений по усовершенствованию 
действующего законодательства. 

AIZhTT 

6307/ 

APTP 

6307/  APTP 6307 

Аппеляциялық іс 

жүргізу: теория және 

тәжірибе 

/Апелляционное 

производство: теория 

и практика /Appeal 

production: theory and 

practice 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ              

      

    2 33           2 33   



0 0 

    
4

2 
68           

4

2 
68   

3. Қосымша модульдер / Дополнительные модули 

3.1 Міндетті косымша модульдер / Обязательные дополнительные модули 

Ғылыми-кәсіби 

модуль 3/ 

Научно-

профессиональн

ый  модуль 3 

Ғылыми ақпаратты, ғылыми-

зерттеу және зерттеу пәні бойынша 

эмпирикалық деректер жинақтау 

мен тәуелсіз талдау дағдыларын 

қорғау. Закрепление навыков 

самостоятельного анализа научной 

информации, поиска и накопления 

эмпирических данных по теме 

исследования 

3 9 3 РР/         PP/        TP Педагогикалық 

практика / 

Педагогическая 

практика/Teaching 

practice 

ОҚТ

/ 

ДВ

О 

МК/ 

ОК 

3 9 ДЗ 

Ғылыми-кәсіби 

модуль 4/ 

Научно-

профессиональн

ый  модуль 4 

3 9 4 GZP/   NIP/      RP Ғылыми-зерттеу 

практикасы/Научно-

исследовательская 

практика/Research 

Practice 

ОҚТ

/ 

ДВ

О 

МК/ 

ОК 

3 9 ДЗ 

    6 18           6 18   

Ғылыми-зерттеу 

модулі 1/ 

Модуль научно-

исследовательск

ой работы 1 

Ғылыми мәселенің өзін-өзі түсіну 

дағдылары деңгейін қамтамасыз 

ету, теориялық курстың меңгеру 

дәрежесін анықтау, нормативтік 

талаптардың негізгі ережелерін 

анықтау үшін және теориялық бос 

заңнамасында және аяқталу 

жетілдіру үшін ғылыми-

негізделген ұсыныстарды да 

тұжырымдауқабілеті. / 
Определение степени усвоения 

теоретического курса, уровня 

закрепления навыков 

самостоятельного осмысления 

научной проблемы, умения 

выявлять ключевые положения 

нормативных предписаний и 

1 4 1 GZT   /NIR          /RW Ғылыми-зерттеу 

тәжірибесі / Научно-

исследовательская 

работа /Research work 

ОҚТ

/ 

ДВ

О 

МК/ 

ОК 

1 4 ДЗ 

Ғылыми-зерттеу 

модулі 2/ 

Модуль научно-

исследовательск

ой работы 2 

2 8 2 GZZh   /NIR   /RW Ғылыми-зерттеу  

жұмысы / Научно-

исследовательская 

работа /Research work 

ОҚТ

/ 

ДВ

О 

МК/ 

ОК 

2 8 ДЗ 

Ғылыми-кәсіби 

модуль 3/ 

Научно-

профессиональн

ый  модуль 3 

2 8 3 GZZh   /NIR    /RW Ғылыми-зерттеу  

жұмысы / Научно-

исследовательская 

работа /Research work 

ОҚТ

/ 

ДВ

О 

МК/ 

ОК 

2 8 ДЗ 



Ғылыми-кәсіби 

модуль 4/ 

Научно-

профессиональн

ый  модуль 4 

формулировать научно 

обоснованные рекомендации по 

усовершенствованию 

законодательства и восполнению 

теоретических пробелов. 

2 8 4 GZZh   /NIR    /RW Ғылыми-зерттеу  

жұмысы / Научно-

исследовательская 

работа /Research work 

ОҚТ

/ 

ДВ

О 

МК/ 

ОК 

2 8 ДЗ 

  
  

7 28           7 28   

4. Қорытынды аттестациялау модулі / Модуль итоговой аттестации 

Қорытынды 

аттестациялау 
модулі/ Модуль 

итоговой 

аттестации     

Результаты обучения по 

специальности в соответствии с 
требованиями 7-ого 

квалификационного уровня 

Национальной рамки 

квалификаций: фундаментальные 

знания и умения, ключевые и  

специальные компетенции, 

личностные способности,  

необходимые в профессиональной 

деятельности. 

1 3 4 KE/KE/CE Кешенді емтихан / 

Комплексный 
экзамен 

/Comprehensive exam 

ҚА/ 

ИА 

МК/ 

ОК 

1 3 МКЕ/ ГКЭ 

3 9 4 ZhMDK /NZMD  WDMT Жазу және 

магистерлік 

диссертацияны 

қорғау / Написание и 

защита магистерской 

диссертации /Writing 

and defense of the 

master's thesis 

ҚА/ 

ИА 

МК/ 

ОК 

3 9 МДҚ/ ЗМД 

    
4 12           4 12   

    

5

9 

12

6 

    

  

    5

9 
12

6 
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