ZhKTZ
M 5201
/SPOT
P 5201

Жалпы құқық
теориясының
заманауи мәселелері /
Современные
проблемы общей
теории права

Жалпы
құқық
теориясының
заманауи мәселелері пәнінің мақсаты
болып магистранттардың мемлекет
пен
құқық
туралы
білімдерін
толықтыру
және
оны
жаңа
зерттеулерге
сәйкес
ғылыми
тұжырымдардың
негізінде
қайта
зерттеу. Құқықтық санаттар мен
түсініктерді терең тану және меңгеру;
Мемлекет пен құқық теориясының
келелі мәселелерін оқып-зерттеу;
Мемлекет және
құқық теориясы
бойынша магистранттардың алған
білімдерін жаңарту және оларды
мемлекет және құқық теориясы
пәнінен
болатын
мемлекеттік
емтиханға дайындау.
/Изучаются проблемы предмета и
методов теории государства и права,
новые теоретические аспекты
происхождения права и государства,
проблемы государственной власти в
условиях глобализации, признаки,
типология, строение и функции
современного государства.
Рассматриваются сущность и
парадигмы права, новые подходы к
формам, правотворчеству и
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саны/
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кредитов

Пәннің қысқаша мазмұны,
мақсаты, негізгі тараулары.
Цель изучения дисциплины,
краткое содержание, основные
разделы

EC
TS

1.

Пәндер атауы/
Наименование
дисциплины

KZ

№
п/п

Пәндер коды/
Коды
дисциплины

«6М030100 – Құқықтану» / «6М030100 –Юриспруденция»
Академиялық дәрежесі/Академическая степень «6М30100 – Құқықтану» мамандығы бойынша заң ғылымдарының магистрі / магистр
юридических наук по специальности «6М030100 –Юриспруденция»

1

Пререквизиттер/
Пререквизиты

Мемлекет және
құқық теориясы;
Саяси құқықтық
білімдіер тарихы;
ҚР
конституциялық
құқығы.
/ Теория
государства и
права; История
политических и
правовых учении;
Конституционное
право РК.

Постреквизиттер/
Постреквизиты

Қылмыстық және
қылмыстық іс
жүргізу заңын
теориялық және
тәжірибеде
қолданудың өзекті
мәселелері;
Конституциялық
юстиция
мәселелері; Сот
және сот билігі:
тәжірибесі, қазіргі
уақыт, болашағы;
Қазіргі кезде ҚР
мемлекеттік басқару
және мемлекеттік
қызмет.
/ Актуальные
вопросы
теоретического и
практического
применения
Уголовного и
Уголовнопроцессуального
закона; Вопросы
конституционного
правосудия;

Құзіреттіліктің қалыптасуы
(Оқу нәтижесі)
Формируемые компетенции
(Ожидаемые результаты )

Жалпы құқық теория-сының
заманауи мәселелері пәнін оқу
барысында магистранттар білу
керек: заңға түсіндірме беру,
талдау жасау және логикалық
тұжырымдар жасау; берілген
сұрақтар бойынша ғылыми
іздеу жасап, ғылыми
қорытынды шығару;
тәжірибелік жағ-дайлар
бойынша норматив-тік
құқықтық актілердің
нормаларын қолдана отырып
шешім шығару; қазақстанның
қоғамдық өмірінде болып
жатқан мемлекеттік-құқықтық
құбылыстарға талдай жасай
алуы; қандай да бір мәселелерге қатысты ғалымдардың
қөзқарастары-на өз пікірін
білдіре алуы; қабылданатын
заңдардың қоғамға әсерін
болжай алуы қажет./ В процессе
изучения современных проблем
теории общего права
магистранты должны знать:
объяснение, анализ и логиические выводы; проводить

систематизации нормативно-правовых
актов, а также вопросы теории
правоотношений, реализации,
толкования норм права и
ответственности в демократическом
обществе.

2.

KKIZh
ZTTK
OM
5301
/APPP
UUPZ
5301
/APLE

Қылмыстық және
қылмыстық іс жүргізу
заңын теориялық
және тәжірибеде
қолданудың өзекті
мәселелері
/Актуальные
проблемы
правоприменительно
й практики
уголовного и
уголовнопроцессуального
законодательства /

Магистранттарда қылмыстық іс
жүргізудегі заңнамының,
криминалстикалық құралдар мен
тәсілдерінің, ғылыми білімдердің
тәжірибеде қолданылуы туралы нақты
білім тудыру. Сонымен қатар,
қылмыстық-іс жүргізу ғылымының
теоретикалық қалыптарының іске
асуы мен ҚР ҚІЖК нормаларын
талқылау мен оларды тәжірибеде
қолдану жайлы мағлұмат беру /
Изучение дисциплины нацелено на
формирование способности понимать
и анализировать состояние уголовного
и уголовно-процессуального
законодательства, актуальные
проблемы практики применения
соответствующего законодательства,
проблемы юридической науки.
Магистрант должен уяснить также
историческую и социальную
обусловленность проблем теории и
практики, закономерности и
тенденции развития уголовного и
уголовно-процессуального права
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Жалпы құқық
теориясының
заманауи
мәселелері
Құқық
шығармашылығы
үрдісінің өзекті
мәселелері
ҚР заң шығаруды
жүйелеудің
мәселелері /
Проблемы общей
теории права,
Актуальные
проблемы
уголовного
законодательства
РК

Судебная и
судебная власть:
опыт,
современность,
будущее;
государственное
управление и
государственная
служба в
Республике
Казахстан.

научные исследования и
публиковать научные вы-воды;
принятие решений с
применением нормативных
правовых актов по практическим вопросам; может
анализировать государствен-ноправовые явления в общественной жизни Казах-стана;
уметь высказывать свое мнение
о мнениях ученых по любой
проблеме; влияние принятых
законов.

Заңсыз жолмен
алынған кiрiстердi
заңдастыруға
(жылыстатуға) және
терроризмдi
қаржыландыруға
қарсы күрес
Қазіргі
криминалистикалық
зерттеудің
әдістемесі
Жеке адамға қарсы
қылмыстармен
күресудің
қылмыстық
құқықтық және
криминологиялық
мәселелері / Борьба
с терроризмом и
экстремизмом,
Современные
криминалистически
е учения, Уголовноправовые и
криминологические
проблемы борьбы с
преступлениями
против личности

Білуі керек: - даму тарихын және
қазіргі Қазақстанның жүйесін
көрсететін қылмыстық құқығының
теориялық және тәжірибелік
мәселелерінің басты және өзекті
аяны; - қылмыстық құқықтың
теориясындағы қылмыс ұғымының,
қылмыс құрамының, жазалаудың
анықтамасын берудегі негізгі
әдістерді; - қылмыстық құқықтың
келесі негізгі тараулар бойынша:
қылмыстық құқық, қылмыс,
қылмыс құрамы, қылмысты жасау
сатылары, қылмысқа қатысу, көп
қылмысты-лық, қылмыстық
әрекетті жоққа шығаратын мән
жайлар, жаза, жаза жүйесі, жазаны
тағайындау, жауаптылықтан және
жазадан босату, кәмелетке
толмаған-дардың қылмыстық
жауаптылығының ерекшілігі және
т.б. білуі керек / Магистрант
должен выбирать правильное
решение о квалификации
преступления при наличии в
теории уголовного права
различных точек зрения по
данному вопросу; навыками
применения уголовнопроцессуальных норм к
конкретным жизненным
ситуациям; навыками анализа

теории уголовного права и
правоприменительной практики,
основанном на законе способа
разрешения уголовно-правовых
проблем; навыками разъяснения
положения норм уголовнопроцессуального законодательства, составляющих правовую
основу деятельности органов
дознания, следствия, прокуратуры,
суда; заполнения юридических
документов и их анализа;
различные способы и приемы
толкования юридических актов,
источники официального
толкования; навыками толкования
положений уголовного и
уголовно-процессуального
законодательства

3.

KJsM5
302/PK
Js5302

Конституциялық
юстиция мәселелері
/ Проблемы
конституционной
юстиции /

Конституциялық юстиция мәселелері
–конституциялық юстицияның
ғылыми тұжырымын анықтау,
әлемдегі конституциялық юстиция
жүйесіндегі моделін зерттеу арқылы
ҚР конституциялық юстиция
механизмдерін талдау. ҚР
Конституциялық Кеңесінің құзыретін
және жұмысының мазмұнын ашу.
/Конституционная юстиция в РК
интенсивно развивающийся
государственно-правовой институт.
Его предназначение заключается в
обеспечении верховенства и прямого
действия Конституции, защите прав,
свобод и законных интересов
личности Обеспечение
конституционного контроля в
условиях перманентного
реформирования, затрагивающего все
сферы общественной жизни,
сопровождающегося принятием
большого количества нормативноправовых актов различного уровня,
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Жалпы құқық
теориясының
заманауи
мәселелері;
Мемлекеттік
бақылау; Сот
және сот билігі:
тәжірибесі, қазіргі
уақыт, болашағы.
/ Современные
вопросы теории
общего права;
Государственный
контроль;
Судебная и
судебная власть:
опыт,
современность,
будущее.

Қазіргі кезде ҚР
мемлекеттік басқару
және мемлекеттік
қызмет; Қылмыстық
және қылмыстық іс
жүргізу заңын теориялық және тәжірибеде қолданудың
өзекті мәселелері /
Актуальные вопросы теоретического и
практического применения головного
и Уголовно-процессуального закона;
Вопросы конституциионного правосудия; Судебная и
судебная власть:
опыт, современность, будущее;
государственное
управление и государственная служба

«Конституциялық юстиция
мәселелері» пәнін оқу негізінде
магистрант: Конституциялық
юстиция институтының ұғымы
мен мазмұнын;
Конституциялық юстиция
институты органдарының
қызметі мен ұйымдастырылу
қағидалары, құрылымы,
құқықтық мәртебесі мен
өкілеттігін; конституциялық
юстиция сұрақтары бойынша өз
пікірін логика-лық сауатты
негіздей алуы; білуі керек;
меңгеруі керек. /На основе
дисциплины « Проблемы
конституционной юстиции»
должен знать: понятие и
содержание Института
конституцион-ного правосудия;
Прин-ципы, структура,
правовой статус и полномочия
органов Конституционного
правосудия; могут обоснованно

4.

KKZA
5303/
MSKT
5303/

Қазіргі
криминалистикалық
зерттеудің әдістемесі
/ Методология
современных
криминалистических
исследований

5.

AKBA
Zh
5203
/APAO
5203

Әкімшілік құқық
бұзушылық және
әкімшілік
жауапкершілік
/Административные

является одним из приоритетных
направлений деятельности
государства
Криминалистикалық зерттеудің
әдістемесі болашак заңгерлердің,
соның ішінде бірінші кезекте жеделіздестіру кызметкерлері, тергеушілер,
сарапшылар, прокурорлар,
адвокаттар, судьялардың кәсіби
дайындығының деңгейі мен
мазмүнына байланысты болатын оку
салаларының катарына жатады.
Криминалистиканы білу учаскелік
инспектордан бастап полицияның
патрульдік кызмет корсететін
адамдары мен күзет кызметі
жүмысшыларына дейін, яғни
қылмысты ашуды зерттеуге
катысушылардан, оған коса өзінің ісөрекетімен кандай да болсын бір
кылмыстың алдын алуға немесе ашуга
катысатын барлык түлгалардан талап
етіледі / Область обучения данной
дисциплины включает в себя
ознакомление с последовательными
этапами и методиками формирования
сведений криминологического
характера в современной науке и
правоприменительной практике для
будущих сотрудников ОРД,
следователей, прокуроров, адвокатов,
судей; формированием представления
о процессе и перспективах
исследования преступного поведения.

Пәнді оқыту процесі мемлекеттік
мәжбүрлеудің бір түрі болып
табылатын әкімшілік жауапкершілікті
қарастырады. Әкімшілік
жауапкершілік жеке және заңды
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в Республике
Казахстан.

оправдывать свое суждение о
конституционном правосудии.
Тәжірибе талаптарына жауап
бере отырып, криминалистикада дөлелдемелерді
жинау мен зерттеу жүмыстарында барынша жаңа
технологияларды колдану
арқылы дамып келеді.
Дегенмен де кылмысты ашу
мен зерттеуде криминалистиканың даму жолында
жаңадан іске асырылып,
қолданылып жатқан күралжабдыктар, әдістер мен
технологиялар ғана емес,
сонымен қатар бүрыннан бар
және сәтті пайдаланып жүрген
әдістер қазіргі жағдайға
ыңғайластырылып, жетілдіріліп
колдануда / Отвечая требованииям практики, в криминалистике идет развитие использования новых технологий в
криминалистике и сбора научно
обоснованных исследований.
Тем не менее, при обнаружении
и рассле-довании преступления
необходимо не только новейшее используемое оборудование, методы и технологии, но и
исполь-зование существующих
и успешных методик расследования преступлений в контексте развития криминалистики
Аталмыш пән болашақ
маманның тәжірибелік
икемдерін қалыптастырып,
құқық қорғау органдарында,
сот жүйесінде жұмыс істеудің
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Қылмыстық
құқық, Қылмыстық іс жүргізу,
Соттық
дәләлдемелер
теориясы, Сот
экспертологиясы,
Әкімшілік құқық,
Прокурорлық
қадағалау /
Уголовное право
РК, Уголовное
процессуальное
право РК, Теория
судебных
доказательств,
Судебная
экспертология,
Административно
е право,
Прокурорский
надзор

Сот экспертологиясы,
Жедел-іздестіру
қызметі
Заң психологиясы,
Құқық қорғау
органдары, Сот
медицинасы,
Сот психиатриясы,
Криминология /
Судебная
экспертология,
Основы ОРД,
Юридическая
психология,
Правоохранительны
е органы, Судебная
медицина, Судебная
психиатрия,
Крминология

3

5

2

Конституциялық
құқық, әкімшілік
құқық,
қылмыстық
құқық,

Сот және құқық
қорғау органдарында жұмыс істей алу
мүмкіндігі
қалыптасады /

правонарушения и
административная
ответственность

6.

AAIZh
ZTTK
5301/T
PPGGP
Z5301

Азаматтық және
азаматтық іс жүргізу
заңын теориялық
және тәжірибеде
қолдану/Теория и
практика применения
гражданского и
гражданскопроцессуального
законодательства

тұлғаларға қатысты қолданылады
және мемлекеттік органдармен
қоғамдық өмірдің барлық саласында
іске асады. Әкімшілік жауапкершілік
шараларын қолдану үшін қажетті
нормативті құқықтық актіліердің
жүйесі пәнді оқыту барысында
талданып-талқыланады / Одним из
видов государственных принуждений
считается административная ответственность. Административная
ответственность распространяется на
физических и юридических лиц и осуществляется государственными органами во всех сферах общественной
жизни. В процессе обучения
обсуждается система нормативных
правовых актов, необходимых для
применения административной
ответственности
/ Қазақстан Республикасының
қолданыстағы құқықтық жүйесінде
(барлық құқықтық нормалардың
жиынтығы) азаматтық құқық - заң
салалары деп аталатын негізгі және
жетекші элементтердің бірі. Басқа
салалардағы сияқты, азаматтық құқық
және азаматтық іс жүргізу құқығы
Қазақстан Республикасының
Конституциясына негізделген. Оның
1-і бабы мемлекетіміздің ең жоғары
құндылықтары адам, оның өмірі,
құқықтары мен бостандықтары
екендігін жариялайды. Азаматтық
құқықтың және азаматтық іс жүргізу
құқығының республикалық заңның
барлық салаларының жүйесінде
маңыздылығы, ең алдымен, оны
реттеуге жататын қарымқатынастардың басты рөлі ретінде
анықталады; екіншіден, оны

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

қылмыстық ісжүргізу құқығы /
Конституционное
право РК,
Административно
е право РК,
Уголовное право
РК, Уголовнопроцессуальное
право РК
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Қылмыстық және
қылмыстық іс
жүргізу заңын
теориялық және
тәжірибеде
қолданудың өзекті
мәселелері
/Актуальные
проблемы
правоприменитель
ной практики
уголовного и
уголовнопроцессуального
законодательства /

алғы шарттарын
қалыптастырады / Эта
дисциплина формирует
практические навыки будущего
профессионала и создает
предпосылки для работы в
правоохранительной и
судебной системе.

Сот және сот билігі:
тәжірибесі, қазіргі
уақыт, болашағы
/ Cуд и правосудие:
опыт, реалии,
перспективы

Магистрант білу керек: ҚР
азаматтық іс жүргізу
заңнамасын тәжірибеде
азаматтық іс жүргізуде тиімді
пайдалана отырып,
қағидаларын сақтауды;
Магистрант жасауы керек:
азаматтық іс жүргізу
құжаттарын жасай білуі қажет.
/Ожидаемые результаты
изучения дисциплины:
Знать- систему процесссуальных документов, их
значение, требования
установленные законом к
форме и содержанию данных
документов; особенности
рассмотрения и разрешения
гражданских дел в суде первой
инстанции и в процессе
проверки судебных

7.

SSBTK
UB
5302/T
RIPPS
S 5302

Сот және сот билігі:
тәжірибесі, қазіргі
уақыт, болашағы
/ Cуд и правосудие:
опыт, реалии,
перспективы

қолданудың кең ауқымы; үшіншіден,
оның жеке және мүліктік емес
құқықтарын және жеке адамның
мүдделерін қорғаумен ажырағысыз
байланысы. /В существую-щей
правовой системе (совокупности всех
юридических норм) Республики
Казахстан гражданское право — одно
из основных и ведущих звеньев,
именуемых отраслями права. Как и
другие отрасли, гражданское право и
гражданское про-цессуальное право
опиратся на Конс-титуцию
Республики Казахстан, ст. 1 которой
провозглашает, что высшими
ценностями нашего государства
являются человек, его жизнь, права и
свободы. Значение гражданского
права и гражданского
процессуального права в системе всех
отраслей права республики
определяются, во-первых, ключевой
ролью тех отношений, которые
являются предметом его
регулирования; во-вторых, - широкой
сферой его применения; в-третьих,его неразрывной связью с защитой
имущественных и неимущес-твенных
прав и интересов личности.
Бұл пән магистранттарға сот билігі
қызметінің мақсатын, міндетін, сот
қызметінің ұйымдастырылуы мен
құрылу қағидаттарын, сот
органдарының өкілеттіктерін, сондайақ сот билігінің, сот әділдігінің,
судьяның ұғымын, сот жүйесі мен сот
сатылары туралы мағұлмат, әркімнің
сот арқылы қорғану құқықтарын,
судьялыққа кандидаттарға, судьяларға
қойылатын талаптар туралы,
судьяның әлеуметтік ерекше ерекше

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

постановлений;
Уметь- грамотно составлять
процессуальные документы;
ориентироваться в нормативной
базе, правиль-но толковать
нормативные акты и применять
их; относящиеся к подведомственности и подсудности
судов общей юрисдикции;
Владеть- чувством профессиионального долга; навыками
правильного применения норм
действующего законодательства при составлении процесссуальных документов.
Компетенции: -быть способным применять нормативные
правовые акты, реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной способен
логиически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь; быть способным правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации
3
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2

Қылмыстық және
қылмыстық іс
жүргізу заңын
теориялық және
тәжірибеде
қолданудың өзекті
мәселелері
Азаматтық және
азаматтық іс
жүргізу заңын
теориялық және
тәжірибеде

Алдын ала тергеу
сатысындағы
прокурорлық
қадағалау
Криминалистикада
техникалық
құралдарды
қолданудың
теориялықәдістемелік
негіздері
Сот

Магистранттар меңгеруі керек:сот
органдарының ұйымдастырылуы
мен қызметінің принциптерін, ҚР
сот жүйесінің ұғымы мен оны
құрайтын соттарды, сот сатыларының түсінігін, соттың судьясы,
төрағасы, сот алқасының төрағасы
лауазымына кандидаттарды іріктеуді, судьяларға өкілеттіктер беру
тәртібін, судьяның өкілеттігін тоқтату, судьяның өкілеттігін тоқтата
тұру, төрағаны, сот алқасы төрағасын және судьяны лауазымынан
босату және олардың өкілеттіктер-

мәртебесін білу мақсатында
оқытылады / Данный спецкурс
предназначен для обучения
магистрантов целями организации и
принципами судебной службы,
судебной власти, об осуществлении
правосудия, о гражданском,
уголовном, административном
судопроизводстве, об
организационном обеспечении
деятельности судов, исполнении
судебных решений, основных
направлениях развития судебной
системы в современных условиях.

8.

AATSP
K 5305
PNSDP
5305

Алдын ала тергеу
сатысындағы
прокурорлық
қадағалау /
Прокурорский надзор
на стадии
досудебного
производства

2017 жылғы наурыз айында болған
өзгертулер мен толықтырулар
прокуратураның қадағлау функцияларына көпетегн өзгерістер енгізілді.
Кейбір өкілеттіктер тергеу судьясына
жіберілді, прокурорлық қадағалаудың
жаңа мазмұны жаңадан қабылданған
«Прокуратура туралы» ҚР-ның (2017
ж.) Конституциялық өзгерістерді
көрсететін ережелеріне негізделген.
Сотқа дейінгі тергеуді қадағалаудың
тиімділігі прокурорлық қадағалау мен
сот қарауының ақылға қонымды
тіркесіміне байланысты / Поправки и
дополнения, внесенные в марте 2017
года, претерпели значительные

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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қолдану
Әкімшілік
заңнамаларды
дамытудың өзекті
мәселелері

экспертологиясыны
ң құқықтық
негіздері

ін тоқтату негіздерін, судья
лауазымында болудың шекті
жасын, судьяның орнынан түсуі,
судьяны зейнетақымен қамсыздандыруды, Жоғарғы Сот Кеңесінің құрылу тәртібі мен оның
өкілеттіктерін, Судьялар қоғамдастығы мен оның органдарын,
судьяның тәртіптік жауапкершілігі
мен оның негіздерін, судьяларды
материалдық қамтамасыз ету және
әлеуметтік қамсыздандыруды,судьяны материалдық және
әлеуметтік қамсыздандыру
кепілдіктерінен айыру негіздерін,
соттардың қызметін ұйымдастырушылық және матералдықтехникалық қамтамасыз етуді
меңгеруі керек / Магистранты
должны обучиться: принципам
организации деятельности судов,
судебной системе, особенности
ведения отдельных видов
судопроизводства и принятия
судебных решений, организациионное обеспечение деятельности
судов и исполнения судебных
актов, статус судей.

ҚР құқыққорғау
органдары.
Асер етудің
прокурорлық
актілері /
Правоохранительн
ые органы РК
Акты
прокурорского
надзора

ҚР қылмыстықпроцесуалдық
құқығының
әдіснамасы
ҚР ҚК және ҚР ҚПсі нормаларын
қолданудың өзекті
мәселелеі /
Актуальные
проблемы уголовнопроцессуального
права

ҚР ҚК және ҚР прокуратура
туралы жаңа ережелерін дұрыс
қолдану мүмкіндігі; оларға
заңды түсіндірме беріңіз.
Прокурорлық қадағалау
шектерін білу; сот бақылауынан
қадағалаудағы
айырмашылықтар. Сотқа
дейінгі іс жүргізуді қадағалау
кезінде прокурорлық әрекеттің
тиісті формасын таңдау
дағдылары / Возможность
применения новых положений
Уголовно-процессуального
кодекса Республики Казахстан
в деятельности Прокуратуры

9.

KKKR
MBMK
5306
PGSR
KSE53
06

Қазіргі кезде ҚР
мемлекеттік басқару
және мемлекеттік
қызмет /Проблемы
государственного
управления и
государственной
службы в Республике
Казахстан на
современном этапе

изменения в функции надзора за преследованием. Некоторые полномочия
направляются судье по расследованию, а новое содержание прокурорского надзора основано на положениях недавно принятого Закона «О
прокуратуре» (2017 год). Эффективность досудебного расследования
зависит от правильного сочетания
прокурорского надзора и судебного
разбирательства.
«Қазіргі кезеңдегі Қазақстан
Республика-сындағы мемлекеттік
басқару мен мемле-кеттік қызметтің
мәселелері» пәнін оқытудың мақсаты
магистранттарды мемлекеттік қызмет
және басқару арнайы курсының негізі
теориялық жағдайларымен
таныстыру, мемлекеттік басқарудың
қызметін зерттеу, мемлекеттік қызмет
сипаттамасын беру, осы саладағы
заңдарды ашып көрсету болып
табылады. Сонымен қатар бүгінгі күн
талабына сай әлемдік алдынғы
қатарлы елдердің мемлекеттік
қызметті реттеу тәжірибелерін
зерделеу. /Целью курса «Проблемы
государственного управления и
государственной службы в
Республике Казахстан в настоящее
время» является ознакомление
магистрантов с теоретическими
аспектами курса государственной
службы и управления, исследования
деятельности государственного
управления, описания государственной службы, раскрытия законов в этой
области , В то же время изучение
опыта государственного регулирования ведущих стран мира в соответствии с сегодняшними требованиями.

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

Республики Казахстан. Знание
границ прокурорского надзора,
различные наблюдения.
Навыки выбора надлежащей
формы публичного обвинения
при проведении досудебного
производства
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Жалпы құқық
теориясының
заманауи
мәселелері;
Мемлекеттік
бақылау;
Конституциялық
юстиция
мәселелері; Сот
және сот билігі:
тәжірибесі, қазіргі
уақыт, болашағы.
/Современные
вопросы теории
общего права;
Государственный
контроль;
Вопросы
конституционного
правосудия;
Судебная и
судебная власть:
опыт,
современность,
будущее.

Атқарушы және
басқа да басқару
органдарының
жүйесін, олардың
қызметінің
қағидаларын,
нысандары мен
әдістерін және
қоғамдық өмірдің
әртүрлі саласын
басқаруы мен
реттеудің
ерешеліктері.
/Управление и
регулирование
исполнительных и
других
руководящих
органов, принципов,
форм и методов их
деятельности, а
также управления и
регулирования
различных сфер
общественной
жизни.

Магистранттар бұл пәнді оқу
арқылы төмендегі нәтижелерге
қол жеткізеді: аталмыш пән
болашақ маманның тәжірибелік
икемдерін қалыптастырып,
құқық қорғау органдарында,
сот жүйесінде жұмыс істеудің
алғы шарттарын
қалыптастырады.
/Магистранты получают
следующие результаты, изучая
эту дисциплину: эта
дисциплина формирует
практические навыки будущего
профессионала и создает
предпосылки для работы в
правоохранитель-ных и
судебных системах.

10.

GZZhA
RE
5307
NIMN
PO
5307

Ғылыми зерттеу:
жазу әдістемесі және
рәсімдеу ережесі
/Научная
исследования:
методика написания и
правила оформления

«Ғылыми зерттеу: жазу әдістемесі
және рәсімдеу ережесі» пәні ғылыми
зерттеудің
әдістемелік
және
теоретикалық аспектілерін талдайды,
ғылыми
зерттеудің
мәні,
ерекшеліктері
және
процестің
логикасы мәселелерін қарастырады,
зерттеудің ой әдістемесін және оның
негізгі кезеңдерін ашады, ғылыми
мазмұндағы біліктілік жұмысы, оның
ішкі тұтастығы бар және таңдаған
тақырыптың талдамасының жолы мен
нәтижесін
көрсету.
/
Предмет
«Научная исследования методика
написания и правила оформления»
анализирует теоретические аспекты и
методологию научного исследования.
Изучает особенности, содержания и
логические
процессы
научного
исследования.
Расскрывает
методологию и основные этапы
мышления, внутреннюю единства и
логическую
взаймодействия
выбираемой темя и ее содержания.
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Жалпы
құқық
теориясының
заманауи
мәселелері;
Мемлекеттік
бақылау;
Конституциялық
юстиция
мәселелері;
Сот
және сот билігі:
тәжірибесі, қазіргі
уақыт, болашағы. /
Современные
проблемы общей
теории
права;
Государственный
контроль;
Проблемы
конституционной
юстиции; Cуд и
правосудие: опыт,
реалии,
перспективы.

Диссертацияны
дайындау
және
рәсімдеу.
/
Подготовка
и
оформления
диссертации.

11.

KPTA
5308
MTUP
P 5308
TMTC

Қылмыстықпроцессуалдық
теориясының
әдіснамасы /
Методология теории
уголовнопроцессуального
права

«Қылмыстық-процессуалдық құқықы-ғы
теориясының әдіснамасы » пәнінің
мақсаты ол магистранттарда заңна-маны
танудағы көзқарстардың қалып-тасуын
және заң ғылымдарының әдіснамасы
туралы жалпы білім берудің әдіснамасы,
қылмыстық – процестік құқықтың
ерекшелігі, олардың практикалық
қолданылу салалары, ғылыми
зерттеулердің негіздері, орны, ролі және
мәні бойынша құқықтану теориясын
құқық қолдану мен заң шығару
қызметтерін-де алатын орны мен рөлі
жөнінде айтылады / Цель данной
дисциплины формирование взглядов на
признание законодательства и общей
методо-логии юридической науки, особенностей уголовно-процессуального права,
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ҚР қылмыстық
құқығы, ҚР
қылмыстықпроцесуалдық
құқығы,
Қылмыстық істер
бойынша
дәлелдемелер мен
дәлелдеу /
Уголовное право
РК, УПП РК,
Доказательства в
уголовном
процессе

Қылмыстық
процесуалдық
құқық теориясының
әдіснамасы /
Методология
теории уголовнопроцессуального
права

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

«Ғылыми зерттеу: жазу әдісте-месі
және рәсімдеу ережесі» пәнін оқу
арқылы магистрант төмендегідей
арнайы құзыреттіліктерді қалыптастыру болып табылады: ғылыми
зерттеуді ұйымдастырудың негізгі
әдістері; ғылыми зерттеу жүргізу
тәртібі; ғылыми зерттеу қорытындыларын анализдеу әдістері; өз
еркімен магистрлік дис-сертация
деңгейінде ғылыми зерттеумен
айналысу; ғылыми зерттеу жұмыстарының қорытындыларын ғылыми
мақала ретінде баспа беттеріне
жариялау. /Изучив предмет «Научная исследования: методика написания и правила оформления»
магистранты должы формировать
нижеследующие компетенции:
основные методы организации
научного исследования; порядок
научного исследования; методологию научного анализа результатов научного исследования;
самостоятельное ведение диссертационных исследовании; опубликование печатных изданиях результатов научных исследовании.
Магистранттар білуі керек: сот
билігінің ұғымын, сот әділдігі-нің
ұғымын, қылмыстық сот ісін
жүргізудің принциптерін, сот
әділдігінің принцпитерін,
қылмыстық сот ісін жүргізетін
мемлекеттік органдар мен
лауазымды адамдарды, қылмыстық сот ісін жүргізуге
қатысушылардың түсінігін,
жіктелуін, сот билігінің
құзырындағы мемлекеттік
мәжбүрлеу шаралары туралы
мәліметтерді білуі керек /
Магистранты должны знать:
концепцию судебной власти,
концепцию правосудия, прин-ципы
уголовного правосудия, прин-ципы

их практическое применение,
роль и значение теории права в правоохранительных и законодательных
органах, особенности уголовно-процессуального права, их практическое
применение, основы, место, роль и
сущность научных исследований

12.

SEA
5309
MSE
5309

Сот
экспертологиясының
әдіснамасы
/ Методология
судебной
экспертологии

Заведующии кафедрой

«Сот сараптамасының әдістемесі»
пәнінің оқу-әдістемелік кешені сот
сараптамасының пәні және әдістері,
оның объектілері, сараптамалық
міндеттер, сарапшының арнайы
білімдері және сараптамалық қызмет
субъетерінің түсінігі туралы, сот
сараптамасының кез келген тегінінің
жалпы қағидалары мен постулаттары
үшін заңдылықтарын, таным
қызметінің ерекше түрі ретіндегі
сараптамалық зерттеу технологиясын
ашады, сонымен қатар, қылмыстық,
азаматтық, арбитраждық және
әкімшілік істер бойынша жүргізілетін
сараптаманың кейбір түрлерін
қарастырады / Содержание данного
курса включает в себя предмет и
методы судебно-экспертизы, ее
объекты, обязанности эксперта,
знания и понимание экспертной
деятельности, общие принципы и
постулаты любой судебной
экспертизы, экспертной
исследовательской технологии как
особого вида познавательной
деятельности, а также рассматривает
некоторые виды экспертизы в
уголовных, гражданских,
арбитражных и административных
вопросах.

______________ БУРИБАЕВ Е.А.

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

правосудия; госу-дарственные
органы и должн-остные лица,
участвующие в уголовном
судопроизводстве, понимание,
классификацию участников
уголовного процесса, информацию
о принуждении государства в
юрисдикции судебных органов
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ҚР Қылмыстық іс
жүргізу құқығы,
ҚР Қылмыстық
құқық – ерекше
бөлім,
ҚР Әкімшілік
құқық / Уголовное
процессуальное
право РК,
Уголовное право
РК,
Административно
е право РК

Қазақстан
Республикасындағы
сот-сараптама
қызметі туралы, ҚР
бағалау қызыметі
туралы, Сараптама
қызыметін
лицензиялау туралы
/ Судебная
экспертная служба в
Республике
Казахстан,
Оценочная
деятельность в РК,
Лицензирование в
РК

Магистранттар пәнді оқу
барысында: -сот сараптама
қызметін құқықтық реттеуді;
- қылмыстық, азаматтық,
арбитраждық және әкімшілік
істерді қарау кезіндегі туындайтын сұрақтарды шщешудегі
арнайы білімдердің мүмкіндігін
білулері керек; - сот сараптамаларын тағайындау және олардың нәтижесін бағалауды,
арнайы білімдерді қолдану
барысындағы туындайтын
құқықтық мәселелерді шешуді
меңгеруі керек / Магистранты
должны знать - правовое
регулирование судебной
экспертизы; - обладать
специальными знаниями для
разъяснения вопросов,
возникающих в связи с
рассмотрением уголовного,
гражданского, арбитражного
или административного разбирательства; - назначение
судебных экспертиз и оценка их
результатов, знание правовых
вопросов, возникающих при
применении специальных
знаний.

