
 



 



Модуль коды: ҒБӨМ 1.1 

Модуль атауы: Ғылым мен 

білімнің өзекті мәселелері 

Пән атауы: Ғылым және 

философия тарихы 

Пререквизиттер: Философия 

Постреквизиттер: - 

Мақсаты: Ғылыми зерттеулердің 

негізгі стратегиялары мен ғылыми 

білімді қалыптастырудың тарихи 

негіздерін түсіну. 

Қысқаша сипаттамасы: Әлемдік 

және қазақ философиялық ойлар 

мен дүниетанымдық үрдістер 

дамуының негізгі кезеңдерін 

қарастырады. Болмыс пен сананың 

жалпы теориялық мәселелерін 

зерттейді, жалпы әлемді тану 

мәселелерін зерттеуде әлемдік 

философиялық ойлардың 

тәжірибесін сипаттайды. Әлемге 

біртұтас көзқарасын 

қалыптастыруға және қазіргі 

дәуірдің шындығын түсіндіруге 

бағытталған. Негізгі философиялық 

ұғымдар, категориялар мен 

философиялық таным әдістерін 

қарастырады. 

Оқыту нәтижелері: көптілді 

ортада тұлғааралық және 

мәдениаралық коммуникация 

барысында әлеуметтік, саяси, 

мәдени, психологиялық ғылым 

салаларындағы іргелі білім мен 

дағдылар негізінде олардың 

казақстандық қоғамды жаңғырту 

мен цифрландырудағы рөлі аясында 

белсенді азаматтық позицияны 

танытады. 

Қалыптасатын құзыреттер: тарих 

пен ғылым философиясының 

заманауи тұжырымдамаларын 

біледі; тарих пен ғылым 

философиясының заманауи 

мәселелерін талдай білу; қазіргі 

заман тарихы мен ғылым 

философиясының 

тұжырымдамалық және әдістемелік 

аппаратына ие. 

Код модуля: АВНО 1.1 

Название модуля: 
Актуальные вопросы науки 

и образования 

Название дисциплины: 
История философии и науки 

Пререквизиты: Философия 

Постреквизиты: - 

Цель: уяснение основных 

стратегий научного 

исследования и 

исторических оснований 

формирования научного 

знания 

Краткое описание: 
Рассматривает основные 

этапы развития мировой и 

казахской  философской 

мысли и мировоззренческих 

тенденций. Изучает 

общетеоретические 

проблемы бытия и сознания, 

описывает опыт мировой 

философской мысли в 

исследовании всеобщих 

проблем миропонимания. 

Направлена на выроботку 

целостных взглядов на мир 

и осмысление реальности 

современной эпохи. 

Расскрывает основные 

философские понятия, 

категории  и методы 

философского познания. 

Результаты обучения: 

Проявляет активную 

гражданскую позицию при 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации в 

полиязычной среде на 

основе фундаментальных 

знаний и навыков в области 

социальных и 

психологических наук в 

философии и педагогике в 

контексте их роли в 

модернизации и 

цифровизации 

казахстанского общества; 

Формируемые 

компетенции: знает 

Сode of module: AISE 1.1 

Name of module: Actual issues 

of science and education 

Name of discipline: History of 

philosophy and science 

Prerequisites: Философия 

Postrequisites: - 

Purpose: understanding of the 

basic strategies of scientific 

research and the historical 

foundations of the formation of 

scientific knowledge 

Brief description: Deals with the 

main stages of development of 

world and Kazakh philosophical 

thought and worldview trends. It 

studies the General theoretical 

problems of being and 

consciousness, describes the 

experience of world philosophical 

thought in the study of universal 

problems of worldview. It is 

aimed at developing holistic 

views of the world and 

understanding the reality of the 

modern era. Reveals the basic 

philosophical concepts, categories 

and methods of philosophical 

knowledge. 

Learning outcomes: Takes an 

active civil position in 

interpersonal and intercultural 

communication in a multilingual 

environment on the basis of 

fundamental knowledge and skills 

in the field of social, political, 

cultural, psychological sciences in 

the context of their role in the 

modernization and digitalization 

of Kazakhstan's society; 

Formed competencies: knows 

modern concepts of history and 

philosophy of science; able to 

analyze modern problems of 

history and philosophy of science; 

owns the conceptual and 

methodological apparatus of 

modern history and philosophy of 

science. 



современные концепции 

истории и философии 

науки; умеет анализировать 

современные проблемы 

истории и философии 

науки; владеет 

концептуальным и 

методологическим 

аппаратом современной 

истории и философии 

науки. 

Модуль коды: ҒБӨМ 1.3 

Модуль атауы: Ғылым мен 

білімнің өзекті мәселелері 

Пән атауы: Шет тілі (кәсіби) 

Пререквизиттер: Шет тілі 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертация жазу 

Мақсаты: Курстың мақсаты - 

магистранттарға шет тілін және 

кәсіби терминологияны меңгерту. 

Қысқаша сипаттамасы: Үш 

тұғырлы тілді оқытудың 

бейімделген ұлттық деңгейлік 

моделіне сәйкес С1, С2 деңгейлерін 

(Шетел тілдерін меңгеру деңгейінің 

жалпыеуропалық шкаласы) 

меңгеруге бағытталған, шетел 

тілдерін оқыту мен күнделікті 

тұрмыста және кәсіби қызметте 

тәжірибелік меңгертудің заманауи 

үрдістерін қамтиды. 

Оқыту нәтижелері: көптілді 

ортада тұлғааралық және 

мәдениаралық коммуникация 

барысында әлеуметтік, саяси, 

мәдени, психологиялық ғылым 

салаларындағы іргелі білім мен 

дағдылар негізінде олардың 

казақстандық қоғамды жаңғырту 

мен цифрландырудағы рөлі аясында 

белсенді азаматтық позицияны 

танытады. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

1) тиісті тілдік құралдарды дұрыс 

таңдап, орынды қолдана отырып, 

өзінің коммуникативті ниетін 

жеткілікті түрде білдіреді; 

2) сөйлеудің логикалық түріне 

сәйкес коммуникативті ниетпен 

сәйкес келетін сөйлеу / байланыс 

түрлері мен түрлерін салыстырады 

Код модуля: АВНО 1.3 

Название модуля: 
Актуальные вопросы науки 

и образования 

Название дисциплины: 
Иностранный язык 

(профессиональный) 

Пререквизиты: 

Иностранный язык 

Постреквизиты: 

Написание  магистерской 

диссертации 

Цель: Целью курса является 

обучение магистрантов 

профессиональным навыкам 

владения иностранного 

языка и профессиональной 

терминологии. 

Краткое описание: 
Направлена на освоение 

уровней С1, С2 

(Общеевропейская шкала 

уровней владения 

иностранными языками) в 

соответствии с 

адаптированной 

национальной уровневой 

моделью обучения языкам 

триединства, содержит 

современные тенденции к 

обучению и практическому 

владению иностранными 

языками в повседневном 

общении и 

профессиональной 

деятельности. 

Результаты обучения: 

Проявляет активную 

гражданскую позицию при 

межличностной и 

межкультурной 

Сode of module: AISE 1.3 

Name of module: Actual issues 

of science and education 

Name of discipline: Foreign 

language (professional) 

Prerequisites: Foreign language 

Postrequisites: Writing a master's 

thesis 

Purpose: The aim of the course is 

to teach undergraduates 

professional skills in foreign 

language skills and professional 

terminology. 

Brief description: Aimed at the 

development of levels C1, C2 

(pan-European scale of foreign 

language proficiency) in 

accordance with the adapted 

national level model of teaching 

languages of the trinity, contains 

modern trends in learning and 

practical knowledge of foreign 

languages in everyday 

communication and professional 

activities. 

Learning outcomes: Takes an 

active civil position in 

interpersonal and intercultural 

communication in a multilingual 

environment on the basis of 

fundamental knowledge and skills 

in the field of social, political, 

cultural, psychological sciences in 

the context of their role in the 

modernization and digitalization 

of Kazakhstan's society 

Formed competencies:  
1) adequately expresses his own 

communicative intentions with the 

correct selection and appropriate 

use of appropriate language 



және таңдайды; 

3) коммуникативті акт құру 

стратегиясы мен тактикасына ие, 

сөйлеу тақырыптары шеңберіндегі 

лексикалық жеткіліктілікке және 

грамматикалық дұрыстығына 

сүйене отырып, интонацияны дұрыс 

қалыптастырады. 

 

коммуникации в 

полиязычной среде на 

основе фундаментальных 

знаний и навыков в области 

психологических наук и 

управлении человеческими 

ресурсами в контексте их 

роли в модернизации и 

цифровизации 

казахстанского общества; 

Формируемые 

компетенции:  
1) адекватно выражает 

собственные 

коммуникативные 

намерения с правильным 

отбором и уместным 

использованием 

соответствующих языковых 

средств; 

2) сопоставляет и  выбирает 

соответствующие 

коммуникативному 

намерению формы и типы 

речи/коммуникации с 

адекватным типу речи 

логическим построением;  

3) владеет стратегией и 

тактикой построения 

коммуникативного акта, 

правильно интонационно 

оформляет речь, опираясь 

на лексическую 

достаточность в рамках 

речевой тематики и 

грамматическую 

корректность. 

means; 

2) compares and selects the forms 

and types of speech / 

communication appropriate to the 

communicative intention with an 

adequate logical type of speech; 

3) owns the strategy and tactics of 

constructing a communicative act, 

correctly forms the speech 

intonationally, relying on lexical 

sufficiency in the framework of 

speech subjects and grammatical 

correctness. 

Модуль коды: ҒБӨМ 1.2 

Модуль атауы: Ғылым мен 

білімнің өзекті мәселелері 

Пән атауы: Жоғары мектеп 

педагогикасы 

Пререквизиттер:  

Постреквизиттер:  

Мақсаты: Бұл курстың мақсаты - 

магистранттың педагогикалық іс-

әрекет объектісі туралы теориялық 

білімін, сонымен қатар оны 

басқарудың дағдыларын 

қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: «Жоғары 

мектеп педагогикасы» пәнін 

Код модуля: АВНО 1.2 

Название модуля: 
Актуальные вопросы науки 

и образования 

Название дисциплины: 
Педагогика высшей школы 

Пререквизиты:  

Постреквизиты: - 

Цель: Целью данного курса 

является получение 

магистрантами  

теоретических знаний 

относительно объекта 

педагогической 

деятельности, а также 

Сode of module: AISE 1.2 

Name of module: Actual issues 

of science and education 

Name of discipline: Higher 

School Pedagogy 

Prerequisites: 

Postrequisites:  

Purpose: The purpose of this 

course is to obtain undergraduate 

theoretical knowledge regarding 

the object of pedagogical activity, 

as well as skills in managing it. 

Brief description: The course 

content presents the theoretical 

foundations of management 



меңгеру мақсаты магистранттарды 

педагогикалық теориялар мен 

педагогикалық дағдылардың 

теориялық негіздерін, жоғары оқу 

орындарында оқытудың оқу үрдісін 

басқаруды, практикалық ғылымдар 

жүйесінде жоғары педагогикалық 

оқытушылардың орнын, рөлін және 

маңыздылығын білуін қамтамасыз 

ету болып табылады. 

Оқыту нәтижелері: көптілді 

ортада тұлғааралық және 

мәдениаралық коммуникация 

барысында әлеуметтік, саяси, 

мәдени, психологиялық ғылым 

салаларындағы іргелі білім мен 

дағдылар негізінде олардың 

казақстандық қоғамды жаңғырту 

мен цифрландырудағы рөлі аясында 

белсенді азаматтық позицияны 

танытады. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

педагогиканың негізгі 

категорияларын біледі; 

педагогикалық шындықты зерттеу 

әдістеріне ие; педагогика 

ғылымының категориялық жүйесін 

білу; 

 

умений, навыков в 

управлении им.  

Краткое описание: Целями 

освоения дисциплины 

«Педагогика высшей 

школы» являются – 

предоставить магистрантам 

знания о теоретических 

основах педагогической 

теории и педагогического 

мастерства, управлении 

учебно-воспитательным 

процессом для 

преподавания в высших 

учебных заведениях, дать 

представление о месте, роли 

и значении педагогики 

высшей школы в системе 

наук о практической 

деятельности педагога. 

Результаты обучения: 

Проявляет активную 

гражданскую позицию при 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации в 

полиязычной среде на 

основе фундаментальных 

знаний и навыков в области 

социальных и 

психологических наук в 

философии и педагогике в 

контексте их роли в 

модернизации и 

цифровизации 

казахстанского общества; 

Формируемые 

компетенции: - знает 

основные категории 

педагогики; владеет 

методами изучения 

педагогической  

действительности; усвоит 

категориальный строй 

науки педагогики; 

psychology, basic directions, 

methods and means of 

psychological and pedagogical 

interaction, basic psychological 

and pedagogical technologies. 

The purpose and place of our 

course in the professional training 

of future specialists determined 

the scope and integrated nature of 

its content. 

Learning outcomes: Takes an 

active civil position in 

interpersonal and intercultural 

communication in a multilingual 

environment on the basis of 

fundamental knowledge and skills 

in the field of social, political, 

cultural, psychological sciences in 

the context of their role in the 

modernization and digitalization 

of Kazakhstan's society; 

Formed competencies: knows 

the main categories of pedagogy; 

owns methods of studying 

pedagogical reality; learn the 

categorical system of science of 

pedagogy; 

Модуль коды: ҒБӨМ 1.4 

Модуль атауы: Ғылым мен 

білімнің өзекті мәселелері 

Пән атауы: Басқару психологиясы 

Пререквизиттер: Психология 

Постреквизиттер: - 

Мақсаты: Кәсіби ортадағы басқару 

Код модуля: АВНО 1.4 

Название модуля: 
Актуальные вопросы науки 

и образования 

Название дисциплины: 
Психология управления 

Пререквизиты: 

Сode of module: AISE 1.4 

Name of module: Actual issues 

of science and education 

Name of discipline: Management 

Psychology 

Prerequisites: Psychology 

Postrequisites: - 



психологиясының негіздерін 

магистранттан оқып үйрену. 

Қысқаша сипаттамасы: Курстың 

мазмұны басқару психологиясының 

теориялық негіздерін, психология-

педагогикалық өзара әрекеттесудің 

негізгі бағыттарын, әдістері мен 

құралдарын, негізгі психология-

педагогикалық технологияларды 

ұсынады. Болашақ мамандарды 

кәсіби даярлаудағы курстың 

мақсаты мен орны мазмұнның 

ауқымы мен интеграцияланған 

сипатын анықтады. 

Оқыту нәтижелері: көптілді 

ортада тұлғааралық және 

мәдениаралық коммуникация 

барысында әлеуметтік, саяси, 

мәдени, психологиялық ғылым 

салаларындағы іргелі білім мен 

дағдылар негізінде олардың 

казақстандық қоғамды жаңғырту 

мен цифрландырудағы рөлі аясында 

белсенді азаматтық позицияны 

танытады. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Басқару психологиясын қалай 

жүргізу керектігін біледі; Алынған 

білімді тәжірибеде қолдана білу; 

Психология жүйесінде басқару 

дағдылары бар. 

 

Психология 

Постреквизиты: - 

Цель: Изучение 

магистрантами основам 

психологии управления в 

профессиональной среде. 

Краткое описание: В 

содержании курса 

представлены 

теоретические основы 

психологии управления, 

основные направления, 

методы и средства 

психолого-педагогического 

взаимодействия, основные 

психолого-педагогические 

технологии. Назначение и 

место нашего курса в 

профессиональной 

подготовке будущих 

специалистов обусловили 

объем и интегрированный 

характер его содержания. 

Результаты обучения: 

Проявляет активную 

гражданскую позицию при 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации в 

полиязычной среде на 

основе фундаментальных 

знаний и навыков в области 

психологических наук и 

управлении человеческими 

ресурсами в контексте их 

роли в модернизации и 

цифровизации 

казахстанского общества; 

Формируемые 

компетенции: Знает как 

проводить психологию 

управления; Умеет 

применять полученные 

знания на практике; Владеет 

навыками управления в 

системе психологии. 

Purpose: Master's study of the 

basics of management psychology 

in a professional environment. 

Brief description: The course 

content presents the theoretical 

foundations of management 

psychology, basic directions, 

methods and means of 

psychological and pedagogical 

interaction, basic psychological 

and pedagogical technologies. 

The purpose and place of our 

course in the professional training 

of future specialists determined 

the scope and integrated nature of 

its content. 

Learning outcomes: Takes an 

active civil position in 

interpersonal and intercultural 

communication in a multilingual 

environment on the basis of 

fundamental knowledge and skills 

in the field of social, political, 

cultural, psychological sciences in 

the context of their role in the 

modernization and digitalization 

of Kazakhstan's society; 

Formed competencies: Knows 

how to conduct management 

psychology; Able to apply the 

acquired knowledge in practice; 

Possesses management skills in 

the psychology system. 

Модуль коды: МҚТТН 2.1 

Модуль атауы: Мемлекет және 

құқықтың тарихи және теориялық 

негіздері 

Пән атауы: Мемлекет және құқық 

теориясының мәселелері 

Код модуля: ИТОГП 2.1 

Название модуля: 
Исторические и 

теоретические основы 

государства и права 

Название дисциплины: 

Сode of module: HTFSL 2.1 

Name of module: Historical and 

theoretical foundations of state 

and law 

Name of discipline: Problems of 

the theory of state and law 



Пререквизиттер: Мемлекет және 

құқық теориясы және Қазақстан 

Республикасының конституциялық 

заңдарының негіздері 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертацияны жазу 

Мақсаты: Қоғамның құқықтық 

өмірінде болып жатқан құқықтық 

нормалар, заңды құбылыстар мен 

процестердің мазмұнын олардың 

жүйелі сипатын және әлеуметтік 

ортаның басқа салаларымен 

байланысын ескере отырып, түсініп, 

дұрыс түсіндіре білу қабілетін 

дамыту. 

Қысқаша сипаттамасы: 

«Мемлекет және құқық 

теориясының мәселелері» пәні 

теориялық-тарихи, салалық, 

қолданбалы және халықаралық 

құқықтық пәндермен байланысты. 

«Мемлекет және құқық 

теориясының мәселелері» пәнін 

меңгеру үшін теориялық және 

тарихи, салалық, қолданбалы және 

халықаралық құқықтық пәндерді 

білу қажет. 

Оқыту нәтижелері: Мемлекеттің 

және құқықтың пайда болуы, дамуы 

және жұмыс істеуі туралы алған 

білімдеріне негізделген құқықтық 

қағидаларды, заңнаманы және 

бұрынғы сот шешімдерін зерделеу. 

Студент Қазақстан 

Республикасының конституциялық 

заңнамасының негіздерін тарихи 

және теориялық тұрғыда айқындай 

алады. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Магистрант мемлекет пен құқықтың 

пайда болуының, қызмет етуі мен 

дамуының негізгі заңдылықтарын, 

мемлекет пен құқықтың тарихи 

типтері мен формаларын, олардың 

мәні мен функцияларын біледі; 

Заңды фактілерді және оларға 

байланысты туындайтын құқықтық 

қатынастарды талдай білу; Кәсіби 

қызметтің объектісі болып 

табылатын әртүрлі құқықтық 

құбылыстарды, заңды фактілерді, 

құқықтық нормалар мен құқықтық 

Проблемы теории 

государства и права 

Пререквизиты: Теория  

государства и права и 

основы конституционного 

законодательсва Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: 

Написание магистерской 

диссертации 

Цель: Выработка умения 

понимать и правильно 

толковать содержание норм 

права, правовых явлений и 

процессов, имеющих место 

в правовой жизни общества, 

с учётом их системности и 

связи с иными сферами 

социальной среды. 

Краткое описание: 
Учебная дисциплина 

"Проблемы теории 

государства и права" 

взаимосвязана с теоретико-

историческими, 

отраслевыми, прикладными 

и международно-правовыми 

учебными дисциплинами. 

Для освоения учебной 

дисциплины "Проблемы 

теории государства и права" 

необходимо обладать 

знаниями по теоретико-

историческим, отраслевым, 

прикладным и 

международно-правовым 

учебным дисциплинам. 

Результаты обучения: 

Владеет широким спектром 
знаний о происхождении, 

развитии и 

функционирования 

государства и права, 

выявляет их основные 

признаки, об основах 

конституционного 

законодательства 

Республики Казахстан в 

теоретическом и 

практическом аспекте. 

Формируемые 

компетенции: Знает 

Prerequisites: Theory of state 

and law and the foundations of the 

constitutional legislation of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Writing a master's 

thesis 

Purpose: The development of the 

ability to understand and correctly 

interpret the content of the norms 

of law, legal phenomena and 

processes that take place in the 

legal life of society, taking into 

account their systematic nature 

and connection with other areas of 

the social environment. 

Brief description: The discipline 

"Problems of the Theory of State 

and Law" is interconnected with 

the theoretical-historical, sectoral, 

applied and international legal 

disciplines. For the development 

of the discipline "Problems of the 

theory of state and law" it is 

necessary to have knowledge of 

the theoretical and historical, 

industry, applied and international 

legal disciplines. 

Learning outcomes: Owns a 

wide range of knowledge about 

the origin, development and 

functioning of human rights, 

reveals their main features, the 

fundamentals of human rights in 

the constitutional legislation of 

the Republic of Kazakhstan in 

theoretical and practical aspects. 

Formed competencies: He 

knows the basic laws of the 

emergence, functioning and 

development of the state and law, 

the historical types and forms of 

the state and law, their essence 

and functions; Able to analyze 

legal facts and legal relations 

arising in connection with them; 

He has the skills to analyze 

various legal phenomena, legal 

facts, legal norms and legal 

relations that are objects of 

professional activity. 



қатынастарды талдау дағдыларына 

ие. 

основные закономерности 

возникновения, 

функционирования и 

развития государства и 

права, исторические типы и 

формы государства и права, 

их сущность и функции; 

Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

Владеет навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности. 

Модуль коды: МҚТТН 2.2 

Модуль атауы: Мемлекет және 

құқықтың тарихи және теориялық 

негіздері 

Пән атауы: Құқықтық пәндерді 

оқытудағы әдістері мен әдіснамасы 

Пререквизиттер: - 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертацияны жазу 

Мақсаты: магистранттардың сәтті 

оқытудың заманауи құқықтық 

әдістемесінің теориялық негіздерін 

игеруі. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл пән 

кәсіптік оқыту әдіснамасының 

теориялық негіздерін, сондай-ақ 

сабақ өткізу әдістерін сипаттайды. 

Материалда теориялық сипаттама, 

практикалық ұсыныстар мен 

мысалдар бар. Бұл пән құқықтық 

пәндер оқытушыларына, орта және 

жоғары кәсіптік білім беру 

мекемелеріне, қосымша білім беру 

мекемелеріне, сондай-ақ 

магистратураға оқитын 

білімгерлерге пайдалы болуы 

мүмкін. 

Оқыту нәтижелері: мемлекеттік-

құқықтық құбылыстарды танудың 

жаңа идеяларын, тәсілдерін және 

әдістерін құруға елеулі үлес қосып, 

теориялық және / немесе 

қолданбалы ғылыми зерттеулер мен 

Код модуля: ИТОГП 2.2 

Название модуля: 
Исторические и 

теоретические основы 

государства и права 

Название дисциплины: 
Методы и методология 

преподавания правовых 

дисциплин 

Пререквизиты: - 

Постреквизиты: 

Написание магистерской 

диссертации 

Цель: освоение 

магистрантами 

теоретических основ 

современной методики 

права для успешного 

преподавания. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина включает 

описание теоретических 

основ методики 

профессионального 

обучения, а также методы 

проведения занятий. 

Материал содержит 

теоретическое описание, 

практические рекомендации 

и примеры. Данный курс 

может быть полезен для 

педагогов правовых 

дисциплин учреждений 

Сode of module: HTFSL 2.2 

Name of module: Historical and 

theoretical foundations of state 

and law 

Name of discipline: Methods and 

methodology of teaching legal 

disciplines 

Prerequisites: - 

Postrequisites: Writing a master's 

thesis 

Purpose: mastering by the 

graduate students of the 

theoretical foundations of the 

modern methodology of law for 

successful teaching. 

Brief description: This discipline 

includes a description of the 

theoretical foundations of the 

methodology of vocational 

training, as well as methods of 

conducting classes. The material 

contains a theoretical description, 

practical recommendations and 

examples. This course can be 

useful for teachers of legal 

disciplines of institutions of 

secondary and higher vocational 

education, institutions of 

additional education, as well as 

undergraduates enrolled in the 

magistracy. 

Learning outcomes: is able to 

carry out further theoretical and / 



әзірлемелерді жоғары деңгейде 

жүзеге асыруға қабілетті. 

Қалыптасатын құзыреттер: Заң 

пәндерін оқыту негіздерін біледі; 

Орта арнаулы және жоғары оқу 

орындарында заң пәндерін оқыту 

әдістемесін қолдана білу. Ол 

құқықтық пәндерді оқыту мен 

әдіснамада кездесетін мәселелерді 

зерттеу дағдылары мен әдістеріне 

ие. 

среднего и высшего 

профессионального 

образования, учреждений 

дополнительного 

образования, а также 

магистрантов, обучающихся 

по магистратуре. 

Результаты обучения: 

умеет осуществлять 

дальнейшие теоретические 

и/или прикладные научные 

исследования и разработки 

на высоком уровне, внося 

значительный вклад в 

создание новых идей, 

подходов и методов 

преподавания и анализа 

государственно-правовых 

явлений; 

Формируемые 

компетенции: Знает основы 

преподавания правовых 

дисциплин; Умеет 

применять методологию 

преподавания правовых 

дисциплин в средне-

специальных и высших 

учебных заведениях. 

Владеет навыками и 

методами исследования 

проблем существующих по 

преподаванию и 

методологии правовых 

дисциплин. 

or applied research and 

development at a high level, 

making a significant contribution 

to the creation of new ideas, 

approaches and methods of 

teaching and analysis of state-

legal phenomena; 

Formed competencies: He 

knows the basics of teaching legal 

disciplines; Able to apply the 

methodology of teaching legal 

disciplines in secondary special 

and higher educational 

institutions. He owns the skills 

and methods of researching 

problems existing in teaching and 

methodology of legal disciplines. 

Модуль коды: МҚТТН 2.3 

Модуль атауы: Мемлекет және 

құқықтың тарихи және теориялық 

негіздері 

Пән атауы: Азаматтық 

заңнамалардың жалпы теориялық 

мәселелері   

Пререквизиттер: ҚР Азаматтық 

құқығы 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертацияны жазу 

Мақсаты: бұл теориялық білімді 

алу, сонымен қатар Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы 

заңнамасындағы азаматтық 

құқықтың практикалық мәселелерін 

шешу, азаматтық заңнаманы реттеу 

және жетілдіру кезінде әр түрлі 

Код модуля: ИТОГП 2.3 

Название модуля: 
Исторические и 

теоретические основы 

государства и права 

Название дисциплины: 
Общетеоретические 

проблемы гражданского 

законодательства 

Пререквизиты: 

Гражданское право РК 

Постреквизиты: 

Написание магистерской 

диссертации 

Цель: является 

приобретение 

теоретических знаний, а 

также решение 

Сode of module: HTFSL 2.3 

Name of module: Historical and 

theoretical foundations of state 

and law 

Name of discipline: General 

theoretical problems of civil law 

Prerequisites: Civil law of the 

RK 

Postrequisites: Writing a master's 

thesis 

Purpose: is the acquisition of 

theoretical knowledge, as well as 

the solution of practical problems 

of civil law in the current 

legislation of the Republic of 

Kazakhstan, to develop skills in 

applying civil law norms in 

various situations when regulating 



жағдайларда азаматтық-құқықтық 

нормаларды қолдану дағдыларын 

дамыту. 

Қысқаша сипаттамасы: Оқыту 

курсы азаматтық құқық пәні мен 

әдістерін анықтаудың теориялық 

мәселелерін, нарықтық уақытта 

азаматтық құқықтың дамуының 

негізгі ерекшеліктерін, азаматтық 

құқық қатынастарының 

ерекшеліктерін және басқа да 

құқықтық қатынастардан олардың 

айырмашылығы мәселелерін 

зерттеуді қарастырады. 

Оқыту нәтижелері: Азаматтық 

құқық институтарының теория мен 

практикалық мәселелерін басқа 

құқық салалардың нормаларынан 

ажыратады және топтастырады, 

оларды басқа мемлекеттердің 

заңдарымен түсіндіреді және 

салыстырады, ситуациялық 

тапсырмаларды орындау кезінде өз 

пікірін қалай білдіруді біледі. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Диссертацияны зерттеу кезінде 

негізгі институттарды, азаматтық 

құқықтың қағидалары мен 

нормаларын біледі. Логикалық, 

аналитикалық және 

тұжырымдамалық ойлау 

дағдыларына ие; Мәселелерді шешу 

үшін азаматтық-құқықтық 

құбылыстарды зерттеуде және 

азаматтық-құқықтық 

қатынастардың зерттелген 

объектісіне жүйелік талдау жасауда 

практикалық және зертханалық 

білімді қолдана білу. 

 

практических проблем 

гражданского права в 

действующем 

законодательстве РК, 

развивать навыки 

применения гражданско-

правовых норм в различных 

ситуациях при 

регулировании и 

улучшению гражданского 

законодательства. 

Краткое описание: 
Учебный курс 

предусматривает изучению 

теоретических проблем 

определения предмета и 

методов гражданского 

права, основные 

особенности развития 

гражданского 

законодательства в 

рыночное время, 

особенности гражданско-

правовых отношений и 

проблемы их отличия от 

других правовых 

отношений. 

Результаты обучения: 

Различает и классифицирует 

проблемы правового 

регулирования теории и 

практики институтов 

гражданского права от норм 

других отраслей права, 

объясняет и сравнивает их с 

законодательством других 

государств, умеет выразить 

свое мнение при решении 

ситуационных задач. 

Формируемые 

компетенции: Знает 

базовые институты, 

принципы и норм 

гражданского права при 

исследовании 

диссертационной работы. 

Владеет навыками 

логического, 

аналитического и  

концептуального 

мышления; Умеет 

использовать практические 

and improving civil law. 

Brief description: The training 

course provides for the study of 

theoretical problems of 

determining the subject and 

methods of civil law, the main 

features of the development of 

civil law in the market time, 

features of civil law relations and 

the problems of their difference 

from other legal relations. 

Learning outcomes: 
Distinguishes and classifies 

problems of legal regulation of the 

theory and practice of civil law 

institutions from the norms of 

other branches of law, explains 

and compares them with the 

legislation of other states, and is 

able to express their opinions 

when solving situational 

problems. 

Formed competencies: He 

knows the basic institutions, 

principles and norms of civil law 

when researching a dissertation. 

Possesses the skills of logical, 

analytical and conceptual 

thinking; Able to use practical and 

laboratory knowledge in the study 

of civil law phenomena and a 

system analysis of the 

investigated object of civil law 

relations for solving problems. 



и лабораторные знания при 

исследовании явлений 

гражданско- правового 

характера и системного 

анализа исследуемого 

объекта гражданско-

правовых отношений 

решения проблем. 

Модуль коды: МҚТТН 2.3 

Модуль атауы: Мемлекет және 

құқықтың тарихи және теориялық 

негіздері 

Пән атауы: Конституциялық 

құқықтың теориялық мәселелері 

Пререквизиттер: Мемлекет және 

құқық теориясы және Қазақстан 

Республикасының конституциялық 

заңдарының негіздері 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертацияны жазу 

Мақсаты: магистранттарды 

конституциялық құқық ғылымының 

негізгі ережелерімен, мемлекет 

және қоғамның негізгі заңы 

ретіндегі Конституция 

доктринасымен, жеке тұлғаның 

құқықтық мәртебесінің 

негіздерімен, мемлекеттік 

органдарды ұйымдастырудың және 

қызметінің конституциялық 

принциптерімен, Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті өзін-

өзі басқарудың негіздерімен 

таныстыру. 

Қысқаша сипаттамасы: 

«Конституциялық құқық 

теориясының мәселелері» атты оқу 

курсы Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік және әлеуметтік 

құрылысының негіздеріне, 

Қазақстан мемлекетінің қалыптасу 

және даму негіздеріне бағытталған. 

Оның дамуы теориялық деректердің 

кең ауқымын, ғылыми әдебиеттерді 

оқып, талдау арқылы мүмкін 

болады. 

Оқыту нәтижелері: Мемлекеттің 

және құқықтың пайда болуы, дамуы 

және жұмыс істеуі туралы алған 

білімдеріне негізделген құқықтық 

қағидаларды, заңнаманы және 

бұрынғы сот шешімдерін зерделеу. 

Код модуля: ИТОГП 2.3 

Название модуля: 
Исторические и 

теоретические основы 

государства и права 

Название дисциплины: 
Проблемы теории 

конституционного права                                                                              

Пререквизиты: Теория  

государства и права и 

основы конституционного 

законодательсва Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: 

Написание магистерской 

диссертации 

Цель: ознакомление 

магистрантов с 

основополагающими 

положениями науки 

конституционного права, 

учением о Конституции как 

Основном законе 

государства и общества, 

основами правового 

положения личности, 

конституционными 

принципами организации и 

деятельности органов 

государства, основами 

местного самоуправления в 

Республике Казахстан. 

Краткое описание: В курсе 

«Проблемы теории 

конституционного права» 

основное внимание 

уделяется основам 

государственного и 

общественного 

строительства Республики 

Казахстан, основам 

формирования и развития 

государства Казахстана. Его 

освоение возможно путем 

Сode of module: HTFSL 2.3 

Name of module: Historical and 

theoretical foundations of state 

and law 

Name of discipline: Problems of 

the theory of constitutional law 

Prerequisites: Theory of state 

and law and the foundations of the 

constitutional legislation of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Writing a master's 

thesis 

Purpose: familiarization of 

undergraduates with the 

fundamental provisions of the 

science of constitutional law, the 

doctrine of the Constitution as the 

Fundamental Law of the state and 

society, the foundations of the 

legal status of the individual, the 

constitutional principles of the 

organization and activities of state 

bodies, the foundations of local 

self-government in the Republic 

of Kazakhstan. 

Brief description: The course 

“Problems of Constitutional Law 

Theory” focuses on the basics of 

state and social construction of the 

Republic of Kazakhstan, the 

basics of the formation and 

development of the state of 

Kazakhstan. Its development is 

possible by reading and analyzing 

a wide range of theoretical data, 

scientific literature. 

Learning outcomes: Owns a 

wide range of knowledge about 

the origin, development and 

functioning of human rights, 

reveals their main features, the 

fundamentals of human rights in 

the constitutional legislation of 

the Republic of Kazakhstan in 



Студент Қазақстан 

Республикасының конституциялық 

заңнамасының негіздерін тарихи 

және теориялық тұрғыда айқындай 

алады. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Кәсіби қарым-қатынас және мінез-

құлық техникасын біледі; Ол 

мемлекеттік институттармен және 

адамдармен өзара әрекеттесуді 

біледі: кәсіптік өсу мен кәсіби өсу, 

сонымен қатар кәсіби жұмыста өзін-

өзі тану қабілетіне ие. 

 

чтения и анализа широкого 

спектра теоретических 

данных, научной 

литературы. 

Результаты обучения: 

Владеет широким спектром 
знаний о происхождении, 

развитии и 

функционирования 

государства и права, 

выявляет их основные 

признаки, об основах 

конституционного 

законодательства 

Республики Казахстан в 

теоретическом и 

практическом аспекте. 

Формируемые 

компетенции: Знает приемы 

профессионального 

общения и поведения; 

Умеет взаимодействовать с 

общественными 

институтами и людьми: 

Владеет способностью к 

постоянному 

профессиональному росту и 

повышению квалификаци, а 

также реализации себя в 

профессиональном труде. 

theoretical and practical aspects. 

Formed competencies: He 

knows the techniques of 

professional communication and 

behavior; He knows how to 

interact with public institutions 

and people: He owns the ability to 

continuous professional growth 

and professional development, as 

well as self-realization in 

professional work. 

Модуль коды: МҚТТН 2.3 

Модуль атауы: Мемлекет және 

құқықтың тарихи және теориялық 

негіздері 

Пән атауы: Қылмыстық заңнаманы 

құқық қолдану тәжірибесінің 

мәселелері 

Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық 

құқығы 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертацияны жазу 

Мақсаты: Магистранттардың 

юриспруденция саласындағы 

қылмыстық-құқықтық 

қатынастардың табиғаты мен мәнін, 

жоғары білікті заңгерлердің 

практикалық іс-әрекетіне 

дайындықты және болашақ 

азаматтық тұлғалардың 

шығармашылық тұлғасын 

қалыптастыруды жан-жақты терең 

түсінуге қол жеткізу. 

Код модуля: ИТОГП 2.3 

Название модуля: 
Исторические и 

теоретические основы 

государства и права 

Название дисциплины: 
Проблемы 

правоприменительной 

практики уголовного 

законодательства 

Пререквизиты: Уголовное 

право РК 

Постреквизиты: 

Написание магистерской 

диссертации 

Цель: Достижение 

всестороннего глубокого 

понимания магистрантами 

природы и сущности 

уголовно-правовых 

отношений в области 

юриспруденции, подготовка 

Сode of module: HTFSL 2.3 

Name of module: Historical and 

theoretical foundations of state 

and law 

Name of discipline: Problems of 

law enforcement of criminal law 

Prerequisites: Criminal law of 

the RK 

Postrequisites: Writing a master's 

thesis 

Purpose: Achieving a 

comprehensive deep 

understanding by undergraduates 

of the nature and essence of 

criminal law relations in the field 

of jurisprudence, preparation for 

the practical activities of highly 

qualified lawyers, and the 

formation of the creative 

personality of future civilians. 

Brief description: The course is 

one of the disciplines studied in 



Қысқаша сипаттамасы: Курс 

құқықтану мектептерінде оқылатын 

пәндердің бірі, қылмыстық құқық 

саласындағы ғылым тармағының ең 

маңыздысы болап саналады. 

Қоғамдағы мәні қажетті 

тұрақтылық пен үздіксіздікті 

қамтамасыз ететін әлеуметтік 

пайдалы функцияларды 

орындайтын әлеуметтік құбылыс 

екенін алдын ала анықтайды. 

Сондықтан жоғары білікті 

заңгерлерді даярлаудың жалпы 

жүйесінде бұл тақырыпты зерттеу 

ерекше маңызы зор. 

Оқыту нәтижелері: қылмыстық 

заңнамалары бойынша, нақты 

қылмыстық істермен байланысты 

қылмыстық құқықбұзушылықтың 

құрамын айқындайды, қылмысты 

қылмыстық құқықбұзушылықтан 

ажыратады және саралайды, 

қылмыстық заңнаманы және 

пенитенциярлық криминологияның 

негізгі институттарын салыстырады 

және түсіндіреді, қылмыстық 

құқықтың жалпы және ерекше 

бөлімдерінің нормаларын қолданып 

ситуациялық тапсырмаларды 

шешуде өз ойларын қалыптастыра 

алады және мысалдар келтіре 

алады;      

Қалыптасатын құзыреттер: 

Қылмыстық заңнаманың құқық 

қолдану практикасының өзекті 

мәселелерін біледі; Қылмыстық 

құқықты қолдану практикасының 

мәселелерін шешу бойынша 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жүргізе білу; Ол қылмыстық 

заңнаманы практикада қолдану 

кезінде туындайтын мәселелерді 

талдау және әдістеме дағдыларына 

ие.  

 

к практической 

деятельности 

высококвалифицированных 

юристов, формирование 

творческой личности 

будущих цивилистов. 

Краткое описание: Курс 

является одной из учебных 

дисциплин, изучаемых в 

юридических вузах, 

важнейшая из 

подотраслевых наук в 

Уголовном праве. Значение 

предопределяется тем, что 

это социальный феномен, 

выполняющий общественно 

полезные функции, 

обеспечивая в обществе 

необходимую устойчивость 

и преемственность. 

Следовательно, изучение 

этого предмета имеет 

особое значение в общей 

системе подготовки 

юристов высшей 

квалификации. 

Результаты обучения: 

Обладает навыками 

понимания и раскрытия 

понятия состава уголовного 

правонарушения, различает 

и классифицирует 

преступление от уголовного 

проступка, объясняет и 

сравнивает основные 

институты уголовного 

законодательства, умеет 

сформулировать свои мысли 

и привести примеры при 

решении ситуационных 

задач используя при этом 

нормы общей и особенной 

части уголовного права. 

Формируемые 

компетенции: Знает 

актуальные проблемы 

сегодняшнего состояния 

правоприменительной 

практики уголовного 

законодательства; Умеет 

проводить научно-

исследовательскую работу 

law schools, the most important of 

the sub-industry sciences in 

Criminal Law. The meaning is 

predetermined by the fact that it is 

a social phenomenon that 

performs socially useful 

functions, providing the necessary 

stability and continuity in society. 

Therefore, the study of this 

subject is of particular importance 

in the general system of training 

highly qualified lawyers. 

Learning outcomes: Possesses 

the skills of understanding and 

disclosing the concept of a 

criminal offense, distinguishes 

and classifies a crime from a 

criminal offense, explains and 

compares the basic institutions of 

criminal law, knows how to 

formulate their thoughts and give 

examples when solving situational 

problems using the norms of the 

general and special parts of 

criminal law. 

Formed competencies: Knows 

the actual problems of the current 

state of law enforcement practice 

of criminal legislation; Able to 

conduct research work on solving 

the problems of law enforcement 

practice of criminal law; He has 

the skills of analysis and 

methodology of problems arising 

from the application of criminal 

law in practice. 



по решению проблем 

правоприменительной 

практики уголовного 

законодательства; Владеет 

навыками  анализа и 

методологией проблем 

возникающих при 

применении уголовного 

законодательства на 

практике. 

Модуль коды: МҚПОТТМ 3.1 

Модуль атауы: Мемлекеттік-

құқықтық пәндерді оқытудың 

теориялық және тәжірибелік 

мәселелері 

Пән атауы: Құқықтық талдау 

әдіснамасы 

Пререквизиттер: Мемлекет және 

құқық теориясы және Қазақстан 

Республикасының конституциялық 

заңдарының негіздері 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертация жазу 

Мақсаты: Магистранттарға 

құқықтық талдау жүргізудің 

заманауи әдістемесіне оқыту. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл пән 

магистранттарға таңдап алынған 

құқықтану саласында табысты 

жұмыс істеуге мүмкіндік беретін 

ғылыми зерттеулер әдіснамасы мен 

әдістемесі саласында кәсіби 

дайындықты қамтамасыз етеді. 

Әдістемелік мәдениетті дамыту заң 

ғылымы саласындағы ғылыми-

зерттеу және білім беру қызметін 

ұйымдастыру және жүзеге асыру 

үшін қажет. 

Оқыту нәтижелері: мемлекеттік-

құқықтық құбылыстарды танудың 

жаңа идеяларын, тәсілдерін және 

әдістерін құруға елеулі үлес қосып, 

теориялық және / немесе 

қолданбалы ғылыми зерттеулер мен 

әзірлемелерді жоғары деңгейде 

жүзеге асыруға қабілетті. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Магистрант әртүрлі тарихи 

дәуірлердегі саяси және құқықтық 

ойдың даму заңдылықтарын біледі; 

Әр түрлі мемлекеттерде құрылған 

саяси және құқықтық 

Код модуля: ТППОГПД 3.1 

Название модуля: 
Теоретические и 

практические проблемы в 

обучении государственно-

правовых дисциплин 

Название дисциплины: 
Методология правового 

анализа  

Пререквизиты: Теория  

государства и права и 

основы конституционного 

законодательсва Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: 

Написание магистерской 

диссертации 

Цель: Обучение 

магистрантов современной 

методологии по ведению 

правового анализа. 

Краткое описание: 
Дисциплина обеспечивает 

получение магистрантами 

профессиональной 

подготовки в области 

методологии и методики 

научного исследования, 

позволяющей успешно 

работать в избранной 

отрасли права, развитие 

методологической 

культуры, необходимой для 

организации и 

осуществления научных 

исследований и 

педагогической 

деятельности в сфере 

юриспруденции. 

Результаты обучения: 

умеет осуществлять 

дальнейшие теоретические 

Сode of module: TPPTSLD 3.1 

Name of module: Theoretical and 

practical problems in teaching 

state-legal disciplines 

Name of discipline: Methodology 

of legal analysis 

Prerequisites: Theory of state 

and law and the foundations of the 

constitutional legislation of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Writing a master's 

thesis 

Purpose: Training for 

undergraduates in modern 

methodology for conducting legal 

analysis. 

Brief description: The discipline 

provides undergraduates with 

vocational training in the field of 

methodology and methodology of 

scientific research, which allows 

to work successfully in the chosen 

field of law, the development of 

methodological culture necessary 

for the organization and 

implementation of scientific 

research and educational activities 

in the field of jurisprudence. 

Learning outcomes: is able to 

carry out further theoretical and / 

or applied research and 

development at a high level, 

making a significant contribution 

to the creation of new ideas, 

approaches and methods of 

cognition of state-legal 

phenomena; 

Formed competencies: He 

knows the laws of the 

development of political and legal 

thought in various historical eras; 

Able to conduct a comparative 



тұжырымдамаларға салыстырмалы 

талдау жүргізе білу; Ол Шығыс, 

Батыс Еуропа елдерінде құрылған 

саяси және құқықтық 

тұжырымдамаларды салыстырмалы 

талдау дағдыларына ие. 

 

и/или прикладные научные 

исследования и разработки 

на высоком уровне, внося 

значительный вклад в 

создание новых идей, 

подходов и методов 

познания государственно-

правовых явлений; 

Формируемые 

компетенции: Знает 

закономерности развития 

политической и правовой 

мысли в различные 

исторические эпохи; Умеет 

провести сравнительный 

анализ политико-правовых 

концепций, созданных в 

различных государствах; 

Владеет навыками 

сравнительного анализа  

политико-правовых 

концепций, созданных в  

странах Востока, Западной 

Европы. 

analysis of political and legal 

concepts created in various states; 

He possesses the skills of 

comparative analysis of political 

and legal concepts created in the 

countries of the East, Western 

Europe. 

Модуль коды: МҚПОТТМ 3.2 

Модуль атауы: Мемлекеттік-

құқықтық пәндерді оқытудың 

теориялық және тәжірибелік 

мәселелері 

Пән атауы:  Қазақстан 

Республикасындағы әкімшілік 

құқық бұзушылықтар бойынша іс 

жүргізудің теориясы мен тәжірибесі 

Пререквизиты: ҚР Әкімшілік 

құқығы  

Постреквизиттері: Магистрлік 

диссертация жазу 

Мақсаты: Әкімшілік құқық 

бұзушылық: теориялық және 

практикалық мәселелер.Мемлекетті 

басқару мен реттеудің құқықтық 

аспектілері, оның ішінде атқарушы 

биліктің құрылымы, үкіметтің ішкі 

құрылымы, басқару нысандары мен 

қолданылатын әдістер және т.б. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл курс 

әкімшілік құқық бұзушылықтарға 

қатысты: теориялық және 

тәжірибелік  мәселелерді 

қарастырады. Бұл пән сондай-ақ 

мемлекеттік басқару мен реттеудің 

құқықтық аспектілерін, соның 

Код модуля: ТППОГПД 3.2 

Название модуля: 
Теоретические и 

практические проблемы в 

обучении государственно-

правовых дисциплин 

Название дисциплины: 
Теория и практика 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях 

Пререквизиты: 

Административное право 

РК 

Постреквизиты: 
Написание магистерской 

диссертации 

Цель: Административные 

правонарушения: 

теоретические и 

практические вопросы 

Правовые аспекты 

государственного 

управления и 

регулирования, включая 

структуру исполнительной 

власти, внутреннюю 

структуру органов 

Сode of module: TPPTSLD 3.2 

Name of module: Theoretical and 

practical problems in teaching 

state-legal disciplines 

Name of the discipline: Theory 

and practice of proceedings on 

cases of administrative offenses 

Prerequisites: Administrative 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Post requisites: Writing a 

master's thesis 

Purpose: Administrative 

offenses: theoretical and practical 

issues. Legal aspects of public 

administration and regulation, 

including the structure of the 

executive branch, the internal 

structure of government, forms of 

government and methods used, 

etc. 

Brief description: This course 

deals with issues of administrative 

offenses: theoretical and practical 

issues, legal aspects of public 

administration and regulation, 

including the structure of the 

executive branch, the internal 



ішінде атқарушы биліктің 

құрылымын, мемлекеттік 

органдардың ішкі құрылымын, 

мемлекеттік басқару нысандарын 

және қолданылатын әдістерді 

қарастырады. 

Оқыту нәтижелері: Қылмыстық іс 

жүргізу заңнамасының теориясы 

мен практикасының нормаларын 

қолданудың басқа салалардың 

нормаларынан ажыратып көрсетеді, 

қылмыстық процесске 

қатысушыларды топтастырады, 

қылмыстық істерді бөледі және 

біріктіреді, үкім қаулысын 

әзірлейді, Отандық қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес заңды күшiне 

енген сот шешiмдерiн қайта қарау 

туралы өндірісі жайында 

қорытындылар шығарады.   

Қалыптасатын құзыреттер: 

Әкімшілік жауапкершілік 

шараларын жүзеге асыру үшін 

қажет нормативтік құқықтық 

актінің жүйесін біледі. Әкімшілік 

құқық бұзушылық туралы істер 

бойынша іс жүргізу дағдыларын 

меңгерген. Әкімшілік процесс 

кезінде бизнес жүргізу және осы 

құқық бұзушылықтармен күресу. 

 

государственного 

управления, формы 

правления и используемые 

методы и т.д. 

Краткое описание: Данный 

курс рассматривает вопросы 

об административных 

правонарушениях: 

теоретические и 

практические вопросы, 

правовые аспекты 

государственного 

управления и 

регулирования, включая 

структуру исполнительной 

власти, внутреннюю 

структуру органов 

государственного 

управления, формы 

правления и используемые 

методы и т.д. 

Результаты обучения: 

Различает нормы 

применения теории и 

практики уголовно-

процессуального 

законодательства от норм 

других отраслей права, 

классифицирует участников 

уголовного процесса, 

соединяет и выделяет 

уголовные дела, 

разрабатывает 

постановление приговора, 

делает выводы по 

производству по пересмотру 

решений суда, вступивших 

в законную силу согласно 

действующему 

законодательству страны. 

Формируемые 

компетенции: Знает 

систему нормативного 

правового акта, 

необходимой для 

осуществления мер 

административной 

ответственности. Владеет 

навыками делопроизводства 

по делам об 

административных 

правонарушений. Умеет 

structure of government bodies, 

forms of government and the 

methods used, etc. 

Learning outcomes: 
Distinguishes the norms of 

application of the theory and 

practice of criminal procedure 

legislation from the norms of 

other branches of law, classifies 

participants in criminal 

proceedings, connects and 

identifies criminal cases, develops 

the sentencing decision, draws 

conclusions on the proceedings 

for revising court decisions that 

have entered into force in 

accordance with the current 

legislation. country. 

Formed competencies: He 

knows the system of a regulatory 

legal act necessary for the 

implementation of measures of 

administrative responsibility. He 

has the skills of clerical work in 

cases of administrative offenses. 

Able to conduct business during 

the administrative process and to 

fight against these offenses. 



вести дела во время 

административного 

процесса а также вести 

борьбу против данных 

правонарушений. 

Модуль коды: МҚПОТТМ 3.2 

Модуль атауы: Мемлекеттік-

құқықтық пәндерді оқытудың 

теориялық және тәжірибелік 

мәселелері 

Пән атауы: Кәмелетке 

толмағандардың істері бойынша 

әкімшілік процесстің теориялық 

және практикалық мәселелері 

Пререквизиттер: ҚР Әкімшілік 

құқығы 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертация жазу 

Мақсаты: магистранттардың 

кәмелетке толмағандар үшін 

әкімшілік процестің теориясы мен 

практикасының мәселелерін шешу 

үшін арнайы білімдерін дамыту. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл курс 

магистранттарға әкімшілік 

мәселелер бойынша кәмелетке 

толмаған құқық бұзушылықтарға 

байланысты мәселелерді зерттеуге 

мүмкіндік береді. Бұл курс 

әкімшілік істерде кәмелетке 

толмағандарға қатысты теориялық 

және практикалық мәселелерді 

зерттеуге мүмкіндік береді. 

Сондықтан жоғары білікті 

заңгерлерді даярлаудың жалпы 

жүйесінде бұл тақырыпты зерттеу 

ерекше маңызы зор. 

Оқыту нәтижелері: Отандық 

заңнамасына сай теория және 

тәжірибелік аспектіде әкімшілік 

процесстің институттарының 

теория мен тәжірибелік мәселелерін 

талдау қабілеттеріне ие. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Кәмелетке толмағандар үшін 

әкімшілік процестің теориялық 

аспектілері мен мәселелерін біледі; 

Жетілмеген балалар жағдайындағы 

әкімшілік процестің құқықтық 

ақпараттарын талдай алады; 

Кәмелетке толмағандар үшін 

әкімшілік процестің практикалық 

Код модуля: ТППОГПД 3.2 

Название модуля: 
Теоретические и 

практические проблемы в 

обучении государственно-

правовых дисциплин 

Название дисциплины: 
Теоретические и 

практические проблемы 

административного 

процесса по делам 

несовершеннолетних 

Пререквизиты: 

Административное право 

РК 

Постреквизиты: 

Написание магистерской 

диссертации 

Цель: выработка 

магистрантами специальных 

знаний по урегулированию 

проблем теории и практики 

административного 

процесса по делам 

несовершеннолетних.  

Краткое описание: Данный 

курс позволяет 

магистрантам изучать 

вопросы связанные с 

правонарушениями среди 

несовершеннолетних по 

административным делам. 

Для данного курса также 

предусмотрены варианты 

исследования теоретических 

и практических вопросов 

связанных с 

несовершеннолетними по 

административным делам. 

Результаты обучения: 

Обладает навыками 

проведения анализа 

проблем теории и практики 

производства 

административного 

процесса в теоретическом и 

практическом сегменте 

Сode of module: TPPTSLD 3.2 

Name of module: Theoretical and 

practical problems in teaching 

state-legal disciplines 

Name of discipline: Theoretical 

and practical problems of the 

administrative process on juvenile 

affairs 

Prerequisites: Administrative 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Postrequisites: Writing a master's 

thesis 

Purpose: the development by 

graduate students of special 

knowledge to resolve the 

problems of theory and practice of 

the administrative process for 

minors. 

Brief description: This course 

allows undergraduates to study 

issues related to juvenile 

delinquency in administrative 

matters. For this course also 

provides options for the study of 

theoretical and practical issues 

related to minors in administrative 

cases. 

Learning outcomes: Has the 

skills to analyze the problems of 

the theory and practice of the 

administrative process in the 

theoretical and practical segment 

in accordance with the current 

legislation of the country. 

Formed competencies: He 

knows the theoretical aspects and 

problems of the administrative 

process for minors; Is able to 

analyze the legal information of 

the administrative process in cases 

of inferior children; He has skills 

in solving practical problems of 

the administrative process for 

minors. 



мәселелерін шешуге дағдыланған. 

 

согласно действующему 

законодательству страны.   

Формируемые 

компетенции: Знает 

теоретическе аспекты и 

проблемы 

административного 

процесса по делам 

несовершеннолетних; Умеет 

анализировать правовую 

информацию 

административного 

процесса по делам 

несовершенноелтних; 

Владеет навыками решения 

практических проблем 

административного 

процесса по делам 

несовершеннолетних. 

Модуль коды: МҚПОТТМ 3.3 

Модуль атауы: Мемлекеттік-

құқықтық пәндерді оқытудың 

теориялық және тәжірибелік 

мәселелері 

Пән атауы: ҚР азаматтық іс 

жүргізудің  теориясылық мәселелері 

Пререквизит: ҚР Азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттері: Магистерлік 

диссертация жазу  

Мақсаты: Магистранттардың 

Қазақстан Республикасындағы 

азаматтық іс жүргізу заңнамасы 

саласындағы ғылыми-теориялық 

негіздері мен заманауи мәселелері 

туралы терең және толық түсінігін 

қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл оқу 

курсы азаматтық іс жүргізу 

заңнамасаның теориялық 

мәселелерін, пәнін және әдістерін 

анықтауды көздейді. Сондай-ақ, 

магистранттарды азаматтық іс 

жүргізу заңнамасының дамуының 

негізгі ерекшеліктерімен 

таныстыру. Магистранттарға осы 

курстың негізгі өзекті мәселелері 

мен сұрақтарын зерттеуге 

мүмкіндік береді. 

Оқыту нәтижелері: Отандық 

заңнамасына сай теория және 

тәжірибелік аспектіде азаматтық 

Код модуля: ТППОГПД 3.3 

Название модуля: 
Теоретические и 

практические проблемы в 

обучении государственно-

правовых дисциплин 

Название дисциплины: 
Теоретические проблемы 

гражданского процесса 

Пререквизит: Гражданско-

процессуальное право РК. 

Постреквизиты: 
Написание магистерской 

диссертации 

Цель: Формирование у 

магистрантов глубокого и 

полного представления о 

научно- теоретических 

основах и современных 

проблемах в сфере 

гражданско - 

процессуального 

законодательства в РК. 

Краткое описание: 
Учебный курс 

предусматривает 

теоретические проблемы 

определение предмета и 

методов гражданского 

процессуального 

законодательства. 

Ознакомить магистрантов 

основным особенностям 

Сode of module: TPPTSLD 3.3 

Name of module: Theoretical and 

practical problems in teaching 

state-legal disciplines 

Name of discipline: Theoretical 

problems of the civil process 

Prerequisite: Civil Procedure 

Law of the Republic of 

Kazakhstan. 

Post requisites: Writing a 

master's thesis 

Purpose: Formation of deep and 

complete understanding among 

graduate students about the 

scientific and theoretical 

foundations and modern problems 

in the field of civil procedure 

legislation in the Republic of 

Kazakhstan. 

Brief description: The course 

provides theoretical problems of 

the definition of the subject and 

methods of civil procedural law. 

To familiarize undergraduates 

with the main features of the 

development of civil procedure 

legislation. Allows 

undergraduates to explore the 

main current issues and problems 

of this course for further research. 

Learning outcomes: Has the 

skills to analyze the problems of 

the theory and practice of civil 



процесстің институттарының 

теория мен тәжірибелік мәселелерін 

талдау қабілеттеріне ие. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Азаматтық іс жүргізу 

заңнамасының пайда болуының, 

жұмыс істеуі мен дамуының негізгі 

заңдылықтарын біледі. Азаматтық 

іс жүргізу заңнамасының негізгі 

институттарын, принциптері мен 

нормаларын қолдана білу; 

Азаматтық іс жүргізу 

заңнамасының логикалық, 

аналитикалық, тұжырымдамалық 

ойлау қабілеттерін иеленеді; 

 

развития гражданско- 

процессуального 

законодательства. 

Позволяет магистрантам 

изучить основные 

актуальные вопросы и 

проблемы данного курса для 

дальнейшего проведения 

исследований. 

Результаты обучения: 

Обладает навыками 

проведения анализа 

проблем теории и практики 

институтов гражданского 

процесса в теоретическом и 

практическом сегменте 

согласно действующему 

законодательству страны.   

Формируемые 

компетенции: Знает 

основные закономерности 

возникновения, 

функционирования и 

развития гражданско- 

процессуального 

законодательства. Умеет 

применять базовые 

институты, принципы и 

нормы гражданско-

процессуального 

законодательства; Владеет 

логическим, аналитическим, 

концептуальным 

мышлениям гражданско-

процессуального 

законодательства; 

society institutions in the 

theoretical and practical segment 

according to the current 

legislation of the country. 

Formed competencies: He 

knows the basic laws of the 

emergence, functioning and 

development of civil procedure 

legislation. Able to apply basic 

institutions, principles and norms 

of civil procedure legislation; 

Owns the logical, analytical, 

conceptual thinking of civil 

procedure legislation; 

Модуль коды: МҚПОТТМ 3.3 

Модуль атауы: Мемлекеттік-

құқықтық пәндерді оқытудың 

теориялық және тәжірибелік 

мәселелері 

Пән атауы: Азаматтық процессте 

іс-жүргізудің түрлері: теория және 

тәжірибесі 

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 

жүргізу құқығы 
Постреквизиттер: Магистерлік 

диссертация жазу 

Мақсаты: Зерттеу мақсаты - 

магистранттар Қазақстан 

Республикасындағы азаматтық іс 

Код модуля: ТППОГПД 3.3 

Название модуля: 
Теоретические и 

практические проблемы в 

обучении государственно-

правовых дисциплин 

Название дисциплины: 
Виды судопроизводства  в 

гражданском процессе: 

теория и практика   

Пререквизиты: 

Гражданско-процессуальное 

право РК 

Постреквизиты: 

Написание магистерской 

диссертации 

Сode of module: TPPTSLD 3.3 

Name of module: Theoretical and 

practical problems in teaching 

state-legal disciplines 

Name of discipline: Types of 

legal proceedings in civil 

proceedings: theory and practice 

Prerequisites: Civil Procedure 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Post requisites: Writing a 

master's thesis 

Purpose: The purpose of the 

study is the study by masters 

student of all types of civil 

proceedings in the Republic of 



жүргізудің барлық түрлерін зерттеу. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл пән 

магистранттарға Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 

жүргізу заңнамасына сәйкес 

азаматтық сот ісін жүргізудің 

заманауи түрлерін зерделеуге, 

сондай-ақ іс жүзінде пайдалану 

үшін азаматтық іс жүргізудің 

жаңа әдістерін және түрлерін 

зерттеуге мүмкіндік береді.  

Оқыту нәтижелері: Отандық 

заңнамасына сай теория және 

тәжірибелік аспектіде азаматтық 

процесстің институттарының 

теория мен тәжірибелік мәселелерін 

талдау қабілеттеріне ие. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Азаматтық іс жүргізу 

заңнамасының пайда болуы, оның 

жұмысы және даму заңдылықтары 

туралы біледі; Азаматтық процестің 

негізгі институттарын, 

қағидаттарын, заңнамалық 

нормаларын қолдана білу; 

Азаматтық іс жүргізу заңнамасын 

зерделеу үшін логикалық, 

аналитикалық ойлау дағдыларына 

ие. 

 

Цель: Целью изучения 

является изучение 

магистрантами всех видов 

гражданского 

судопроизводства 

Республики Казахстан. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина позволяет 

изучать магистрантам 

современные виды 

гражданского 

судопроизводства согласно 

гражданско-

процессуальному 

законодательству РК, а 

также изучить новые 

методы и виды ведения 

гражданского 

судопроизводства для 

использования их на 

практике. Позволит 

студенту быть в курс всех 

изменений касательно 

законодательства. 

Результаты обучения: 

Обладает навыками 

проведения анализа 

проблем теории и практики 

институтов гражданского 

процесса в теоретическом и 

практическом сегменте 

согласно действующему 

законодательству страны.   

Формируемые 

компетенции: Знает о 

возникновении гражданско-

процессуального 

законодательства, его 

работе, и закономерностях 

развития; Умеет применять 

базовые институты, 

принципы, законодательные 

нормы гражданского 

процесса;  Владеет 

навыками логического, 

аналитическогомышления 

для изучения гражданско-

процессуального 

законодательства. 

Kazakhstan. 

Brief description: This discipline 

allows the undergraduate to study 

modern types of civil proceedings 

in accordance with civil 

procedural legislation of the 

Republic of Kazakhstan, as well 

as to explore new methods and 

types of civil proceedings for use 

in practice. Allows the student to 

keep up with all changes 

regarding legislation. 

Learning outcomes: Has the 

skills to analyze the problems of 

the theory and practice of civil 

society institutions in the 

theoretical and practical segment 

according to the current 

legislation of the country. 

Formed competencies: Knows 

about the emergence of civil 

procedure legislation, its work, 

and the laws of development; 

Able to apply basic institutions, 

principles, legislative norms of 

civil process; He has the skills of 

logical, analytical thinking for 

studying civil procedure 

legislation. 

Модуль коды: МҚПОТТМ 3.3 

Модуль атауы: Мемлекеттік-

құқықтық пәндерді оқытудың 

Код модуля: ТППОГПД 3.3 

Название модуля: 
Теоретические и 

Сode of module: TPPTSLD 3.3 

Name of module: Theoretical and 

practical problems in teaching 



теориялық және тәжірибелік 

мәселелері 

Пән атауы: Азаматтық 

процессетегі дәлел және 

дәлелдеудің теория мен тәжірибесі 

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 

жүргізу құқығы 
Постреквизиттер: Магистерлік 

диссертация жазу 

Мақсаты: Азаматтық сот ісін 

жүргізудегі дәлелдемелер түрлерін 

зерттеу, дәлелдемелер мен дәлелдеу 

теориясы мен практикасы 

мәселелерін зерттеу, сонымен қатар 

олардың мағынасын жан-жақты 

және терең түсіну, магистранттарға 

өз шешімдерін ұсына алу 

қабілеттерін ояту. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл пән 

магистранттарға Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 

жүргізу заңнамасына сәйкес 

азаматтық сот ісін жүргізудің 

заманауи түрлерін зерделеуге, 

сондай-ақ іс жүзінде пайдалану 

үшін азаматтық іс жүргізудің 

жаңа әдістерін және түрлерін 

зерттеуге мүмкіндік береді.  

Оқыту нәтижелері: Отандық 

заңнамасына сай теория және 

тәжірибелік аспектіде азаматтық 

процесстің институттарының 

теория мен тәжірибелік мәселелерін 

талдау қабілеттеріне ие. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Азаматтық іс жүргізуде 

дәлелдемелер мен дәлелдемелерді 

қолданудың негізгі 

тұжырымдамасын біледі; Алынған 

ақпаратты тәжірибеде қолдана білу; 

Ол осы пәннің мәселесін шешу 

үшін зерттеу жүргізу дағдылары 

мен әдістеріне ие. 

 

практические проблемы в 

обучении государственно-

правовых дисциплин 

Название дисциплины: 
Теория и практика 

доказательства и 

доказывания в гражданском 

процессе 

Пререквизиты: 

Гражданско-процессуальное 

право РК 

Постреквизиты: 

Написание магистерской 

диссертации 

Цель: Изучение видов 

доказательств в 

гражданском 

судопроизводстве, изучение 

проблем  теории и практики 

доказательства и 

доказывания, а также 

всестороннее и глубокое 

понимание их значения, 

привитие магистрантам 

навыков в умении 

предложить свои пути 

решения. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина позволяет 

изучать магистрантам 

современные виды 

гражданского 

судопроизводства согласно 

гражданско-

процессуальному 

законодательству РК, а 

также изучить новые 

методы и виды ведения 

гражданского 

судопроизводства для 

использования их на 

практике. Позволит 

студенту быть в курс всех 

изменений касательно 

законодательства. 

Результаты обучения: 

Обладает навыками 

проведения анализа 

проблем теории и практики 

институтов гражданского 

процесса в теоретическом и 

практическом сегменте 

state-legal disciplines 

Name of discipline: Theory and 

practice of evidence and proof in 

civil proceedings 

Prerequisites: Civil Procedure 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Post requisites: Writing a 

master's thesis 

Purpose: The study of the types 

of evidence in civil proceedings, 

the study of the problems of 

theory and practice of evidence 

and proof, as well as a 

comprehensive and deep 

understanding of their meaning, 

instilling in graduate students the 

ability to propose their own 

solutions. 

Brief description: This discipline 

allows the undergraduate to study 

modern types of civil proceedings 

in accordance with civil 

procedural legislation of the 

Republic of Kazakhstan, as well 

as to explore new methods and 

types of civil proceedings for use 

in practice. Allows the student to 

keep up with all changes 

regarding legislation. 

Learning outcomes: Has the 

skills to analyze the problems of 

the theory and practice of civil 

society institutions in the 

theoretical and practical segment 

according to the current 

legislation of the country. 

Formed competencies: He 

knows the basic concept of 

applying evidence and evidence in 

civil proceedings; Able to apply 

the information received in 

practice; He owns the skills and 

methods of conducting research to 

solve the problem of this 

discipline. 



согласно действующему 

законодательству страны.   

Формируемые 

компетенции: Знает 

основную концепцию 

применения доказательства 

и доказывания в 

гражданском процессе; 

Умеет применять 

полученную информацию 

на практике; Владеет 

навыками и методами 

проведения научно-

исследовательской работы 

по решению проблемы 

вопроса данной 

дисциплины. 

Модуль коды: АҚЗҚМ 4.1 

Модуль атауы: Азаматтық және 

қылмыстық заңнаманы қолданудың 

мәселелері 

Пән атауы: Энергетикалық 

қатынастарды құқықтық реттеудің 

өзекті мәселелері 

Пререквизиттер: ҚР Азаматтық 

құқығы 

Постреквизиттер: Магистерлік 

диссертация жазу 

Мақсаты: Энергетика саласындағы 

құқықтық реттеудің заманауи 

мәселелерін зерттеу 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курста магистранттар 

энергетикалық қатынастарды 

құқықтық қамтамасыз етудің 

негіздері мен мәселелерін үйренеді. 

Олар осы саланы реттейтін 

нормативтік-құқықтық актілермен 

танысады. Курстың мақсаты - 

қазіргі заманғы, салыстырмалы 

құқықтық және тарихи 

аспектілерінде энергетикалық 

құқық мәселелерін зерттеу. 

Оқыту нәтижелері: Азаматтық 

құқық институтарының теория мен 

практикалық мәселелерін басқа 

құқық салалардың нормаларынан 

ажыратады және топтастырады, 

оларды басқа мемлекеттердің 

заңдарымен түсіндіреді және 

салыстырады, ситуациялық 

тапсырмаларды орындау кезінде өз 

Код модуля: ППГУЗ 4.1 

Название модуля: 
Проблемы применения 

гражданского и уголовного 

законодательства 

Название дисциплины: 
Актуальные проблемы 

правового регулирования 

энергетических отношений 

Пререквизиты: 

Гражданское право РК 

Постреквизиты: 

Написание магистерской 

диссертации 

Цель: Изучение 

современных проблем 

правового регулирования в 

сфере энергетики 

Краткое описание: По 

данному курсу магистранты 

будут изучать основы и 

проблемы правового 

обеспечения энергетических 

отношений. Будут 

ознакомлены с нормативно 

– правовыми  актами 

регулирующие данную 

отрасль. Целью курса 

является изучения проблем 

энергетического права в его 

современном, сравнительно-

правовом и историческом 

аспектах. 

Результаты обучения: 

Различает и классифицирует 

Сode of module: PACCL 4.1 

Name of module: Problems of 

application of civil and criminal 

legislation 

Name of discipline: Actual 

problems of legal regulation of 

energy relations 

Prerequisites: Civil law of the 

RK 

Postrequisites: Writing a master's 

thesis 

Purpose: The study of modern 

problems of legal regulation in the 

energy sector 

Brief description: Under this 

course, undergraduates will learn 

the basics and problems of legal 

support of energy relations. They 

will be familiarized with 

regulatory and legal acts 

regulating this industry. The aim 

of the course is to study the 

problems of energy law in its 

modern, comparative legal and 

historical aspects. 

Learning outcomes: Under this 

course, undergraduates will learn 

the basics and problems of legal 

support of energy relations. They 

will be familiarized with 

regulatory and legal acts 

regulating this industry. The aim 

of the course is to study the 

problems of energy law in its 

modern, comparative legal and 



пікірін қалай білдіруді біледі. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Энергетикалық заңның өзекті 

мәселелерін біледі; Энергетика 

саласындағы туындаған құқықтық 

қатынастарды шеше алады; 

Энергетикалық қатынастардың 

құқықтық мәселелері туралы талдау 

және ақпаратты жинау дағдыларына 

ие. 

проблемы правового 

регулирования теории и 

практики институтов 

гражданского права от норм 

других отраслей права, 

объясняет и сравнивает их с 

законодательством других 

государств, умеет выразить 

свое мнение при решении 

ситуационных задач. 

Формируемые 

компетенции: Знает на 

сегодняшний день 

актуальные проблемы 

энергетического права; 

Умеет решать возникшие 

правоотношения в сфере 

энергетики; Владеет 

навыками анализа и сбора 

информации о правовых 

проблемах энергетических 

отношений. 

historical aspects. 

Formed competencies: Knows 

today the pressing problems of 

energy law; Is able to solve the 

arisen legal relations in the field 

of energy; He has the skills to 

analyze and collect information 

about the legal problems of 

energy relations. 

Модуль коды: АҚЗҚМ 4.1 

Модуль атауы: Азаматтық және 

қылмыстық заңнаманы қолданудың 

мәселелері 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасында коммерциялық 

емес ұйымдарды құқықтық реттеу 

мәселелері 

Пререквизиттер: ҚР Азаматтық 

құқығы 

Постреквизиттер: Магистерлік 

диссертация жазу 

Мақсаты: Қазақстан 

Республикасындағы коммерциялық 

емес ұйымдардың қызметін 

құқықтық реттеуді зерттеу. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл пәнде 

магистранттар заңды тұлғаның 

ұйымдық-құқықтық нысанын - 

заңды тұлғаның ортақ 

ерекшеліктері жүйесінде объективті 

түрде бөлінетін ерекшеліктер 

жиынтығы ретінде қарастырады 

және заңды тұлғалардың осы тобын 

басқалардан айтарлықтай ажырата 

алады. Сондықтан жоғары білікті 

заңгерлерді даярлаудың жалпы 

жүйесінде бұл тақырыпты зерттеу 

ерекше маңызы зор 

Оқыту нәтижелері: Азаматтық 

Код модуля: ППГУЗ 4.1 

Название модуля: 
Проблемы применения 

гражданского и уголовного 

законодательства 

Название дисциплины: 
Проблемы правового 

регулирования деятельности 

некоммерческих 

организаций в Республике 

Казахстан 

Пререквизиты: 

Гражданское право РК 

Постреквизиты: 

Написание магистерской 

диссертации 

Цель: Изучение правового 

регулирования деятельности 

некоммерческих 

организаций в Республике 

Казахстан. 

Краткое описание: В 

данной дисциплине 

магистранты изучают 

Организационно-правовую 

форму юридического лица - 

как совокупность 

конкретных признаков, 

объективно выделяющихся 

в системе общих признаков 

Сode of module: PACCL 4.1 

Name of module: Problems of 

application of civil and criminal 

legislation 

Name of discipline: Problems of 

legal regulation of activities of 

non-profit organizations in the 

Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Civil law of the 

RK 

Postrequisites: Writing a master's 

thesis 

Purpose: Studying the legal 

regulation of the activities of non-

profit organizations in the 

Republic of Kazakhstan. 

Brief description: In this 

discipline, undergraduates study 

the organizational and legal form 

of a legal entity - as a set of 

specific features that objectively 

stand out in the system of 

common features of a legal entity 

and significantly distinguish this 

group of legal entities from all 

others. 

Learning outcomes: 
Distinguishes and classifies 

problems of legal regulation of the 

theory and practice of civil law 



құқық институтарының теория мен 

практикалық мәселелерін басқа 

құқық салалардың нормаларынан 

ажыратады және топтастырады, 

оларды басқа мемлекеттердің 

заңдарымен түсіндіреді және 

салыстырады, ситуациялық 

тапсырмаларды орындау кезінде өз 

пікірін қалай білдіруді біледі. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Қазақстан Республикасының 

Азаматтық кодексінде 

қарастырылған коммерциялық емес 

заңды тұлғалардың заңды 

нысандарының тізбесін біледі; 

Коммерциялық емес ұйымдар 

бойынша зерттеу жүргізе білу; 

Коммерциялық емес ұйымдарды 

құқықтық реттеудің құқықтық 

мәселелері туралы ақпаратты 

талдау және жинақтау дағдылары 

бар. 

юридического лица и 

существенно отличающих 

данную группу 

юридических лиц от всех 

остальных. 

Результаты обучения: 

Различает и классифицирует 

проблемы правового 

регулирования теории и 

практики институтов 

гражданского права от норм 

других отраслей права, 

объясняет и сравнивает их с 

законодательством других 

государств, умеет выразить 

свое мнение при решении 

ситуационных задач. 

Формируемые 

компетенции: Знает 

перечень организационно-

правовых форм 

некоммерческих 

юридических лиц 

предусмотренный ГК РК; 

Умеет проводить 

исследования по 

некоммерческим 

организациям;  

Владеет навыками анализа и 

сбора информации о 

правовых проблемах 

правового регулирования 

деятельности 

некоммерческих 

организаций. 

institutions from the norms of 

other branches of law, explains 

and compares them with the 

legislation of other states, and is 

able to express their opinions 

when solving situational 

problems. 

Formed competencies: He 

knows the list of legal forms of 

non-commercial legal entities 

provided for by the Civil Code of 

the Republic of Kazakhstan; Able 

to conduct research on non-profit 

organizations; He has the skills to 

analyze and collect information 

about the legal problems of legal 

regulation of non-profit 

organizations. 

Модуль коды: АҚЗҚМ 4.1 

Модуль атауы: Азаматтық және 

қылмыстық заңнаманы қолданудың 

мәселелері 

Пән атауы: ҚР-ның экологиялық 

қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз 

ету 

Пререквизиттер: ҚР Азаматтық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертация жазу 

Мақсаты: қазіргі заманғы 

тұжырымдамалық негіздер мен 

адамның қоршаған ортамен тұрақты 

өзара әрекеттесуін және 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мәселесін шешуге бағытталған 

Код модуля: ППГУЗ 4.1 

Название модуля: 
Проблемы применения 

гражданского и уголовного 

законодательства 

Название дисциплины: 
Правовое обеспечение 

экологической безопасности 

Республики Казахстан 

Пререквизиты: 

Гражданское право РК 

(особенная часть) 

Постреквизиты: 

Написание магистерской 

диссертации 

Цель: изучение и 

последующее применение 

Сode of module: PACCL 4.1 

Name of module: Problems of 

application of civil and criminal 

legislation 

Name of discipline: Legal 

support of the environmental 

safety of the Republic of 

Kazakhstan 

Prerequisites: Civil law of the 

RK (special part) 

Postrequisites: Writing a master's 

thesis 

Purpose: study and subsequent 

application by undergraduates of 

modern conceptual foundations 

and methodological approaches 

aimed at solving the problem of 



әдістемелік тәсілдерді зерделеу 

және зерделеу. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курста негізгі тұжырымдама ретінде 

қоршаған ортаның қауіпсіздігі және 

адамның табиғатымен тұрақты 

өзара құқықтық әрекеттесуін 

қамтамасыз ету мәселелерін 

шешуге бағытталған заманауи 

концептуалды негіздер мен 

әдістемелік тәсілдерді зерттеу және 

кейіннен қолданылуы 

қарастырылды. 

Оқыту нәтижелері: Азаматтық, 

ақпараттық және экологиялық 

құқықтарының теория мен 

практикалық мәселелерін басқа 

құқық салалардың нормаларынан 

ажыратады және топтастырады, 

оларды басқа мемлекеттердің 

заңдарымен түсіндіреді және 

салыстырады, ситуациялық 

тапсырмаларды орындау кезінде өз 

пікірін қалай білдіруді біледі. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Магистрант экологиялық 

заңдылықты және экологиялық 

қауіпсіздікті нақты өмірлік 

жағдайларға қалай қолдануға 

болатындығын біледі. Экологиялық 

құқық саласындағы ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізу дағдыларына 

ие. Қоршаған ортаны басқару мен 

қоршаған ортаны қорғауды 

құқықтық реттеу саласында 

зерттеулер жүргізе білу. 

 

магистрантами 

современных 

концептуальных основ и 

методологических 

подходов, направленных на 

решение проблемы 

обеспечения безопасности и 

устойчивого 

взаимодействия человека с 

природной средой. 

Краткое описание: В 

данном курсе основной 

концепцией является 

изучение и последующее 

применение магистрантами 

современных 

концептуальных основ и 

методологических 

подходов, направленных на 

решение проблемы 

обеспечения безопасности и 

устойчивого 

взаимодействия человека с 

природной средой.  

Результаты обучения: 

Различает и классифицирует 

проблемы теории и 

практики гражданского, 

информационного и 

экологического 

законодательства от норм 

других отраслей права, 

объясняет и сравнивает их с 

законодательством других 

государств, умеет выразить 

свое мнение при решений 

ситуационных задач. 

Формируемые 

компетенции: Знает как 

применять нормы 

экологического права и 

экологической безопасности 

к конкретным жизненным 

ситуациям. Владеет 

навыками научно-

исследовательской работы в 

области экологического 

права. Умеет проводить 

исследовательскую работу в 

области правового 

регулирования 

природопользования и 

ensuring safety and sustainable 

human interaction with the natural 

environment. 

Brief description: In this course, 

the main concept is the study and 

subsequent application by the 

undergraduates of modern 

conceptual foundations and 

methodological approaches aimed 

at solving the problem of ensuring 

security and sustainable human 

interaction with the natural 

environment. 

Learning outcomes: 
Distinguishes and classifies the 

problems of the theory and 

practice of civil, informational 

and environmental legislation 

from the norms of other branches 

of law, explains and compares 

them with the legislation of other 

states, and is able to express its 

opinion on solving situational 

problems. 

Formed competencies: He 

knows how to apply 

environmental law and 

environmental safety to specific 

life situations. He owns the skills 

of research work in the field of 

environmental law. Able to 

conduct research in the field of 

legal regulation of environmental 

management and environmental 

protection. 



охраны окружающей среды. 

Модуль коды: АҚЗҚМ 4.2 

Модуль атауы: Азаматтық және 

қылмыстық заңнаманы қолданудың 

мәселелері 

Пән атауы: Салыстырмалы 

қылмыстық құқығы 

Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық 

құқығы 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертация жазу 

Мақсаты: Шет елдердің 

қылмыстық құқығының негізгі 

бағыттары мен институттары 

туралы магистранттар арасында 

арнайы білім қалыптастыру және 

оның Қазақстан Республикасының 

қылмыстық заңнамасымен 

байланысы 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл пәнге 

сәйкес, магистранттар шет елдердің 

қылмыстық құқығының негізгі 

бағыттары мен институттардың 

арнайы білімдерін және оларды 

Қазақстан Республикасының 

қылмыстық заңнамасымен 

салыстырудан өтеді. 

Магистранттарға осы курстың 

негізгі өзекті мәселелері мен 

сұрақтарын зерттеуге мүмкіндік 

береді. 

Оқыту нәтижелері: қылмыстық 

заңнамалары бойынша, нақты 

қылмыстық істермен байланысты 

қылмыстық құқықбұзушылықтың 

құрамын айқындайды, қылмысты 

қылмыстық құқықбұзушылықтан 

ажыратады және саралайды, 

қылмыстық заңнаманы және 

пенитенциярлық криминологияның 

негізгі институттарын салыстырады 

және түсіндіреді, қылмыстық 

құқықтың жалпы және ерекше 

бөлімдерінің нормаларын қолданып 

ситуациялық тапсырмаларды 

шешуде өз ойларын қалыптастыра 

алады және мысалдар келтіре 

алады;      

Қалыптасатын құзыреттер: 

Магистрант өзінің зияткерлік және 

мәдени деңгейін қалай жақсартуға 

Код модуля: ППГУЗ 4.2 

Название модуля: 
Проблемы применения 

гражданского и уголовного 

законодательства 

Название дисциплины: 
Сравнительное уголовное 

право 

Пререквезит: Уголовное 

право РК 

Постреквизиты: 
Написание магистерской 

диссертации 

Цель: формирование у 

магистров специальных 

знаний по основным 

направлениям и институтам 

уголовного права 

зарубежных стран и его 

соотношение с уголовным 

законодательством РК.   

Краткое описание: По 

данной дисциплине будет 

проводится формирование у 

магистров специальных 

знаний по основным 

направлениям и институтам 

уголовного права 

зарубежных стран и его 

соотношение с уголовным 

законодательством РК.  

Позволяет магистрантам 

изучить основные 

актуальные вопросы и 

проблемы данного курса для 

дальнейшего проведения 

исследований. 

Результаты обучения: 

Обладает навыками 

понимания и раскрытия 

понятия состава уголовного 

правонарушения и 

преступности, различает и 

классифицирует 

преступление от уголовного 

проступка, объясняет и 

сравнивает основные 

институты уголовного 

законодательства и 

пенитенциарной 

Сode of module: PACCL 4.2 

Name of module: Problems of 

application of civil and criminal 

legislation 

Name of discipline: Comparative 

criminal law 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Writing a master's 

thesis 

Purpose: the formation of special 

knowledge among masters in the 

main areas and institutes of 

criminal law of foreign countries 

and its relationship with the 

criminal legislation of the 

Republic of Kazakhstan. 

Brief description: According to 

this discipline, masters will be 

trained in special knowledge of 

the main areas and institutions of 

criminal law of foreign countries 

and its relationship with the 

criminal legislation of the 

Republic of Kazakhstan. Allows 

undergraduates to explore the 

main current issues and problems 

of this course for further research. 

Learning outcomes: Possesses 

the skills of understanding and 

disclosing the concept of criminal 

offense and crime, distinguishes 

and classifies a crime from a 

criminal offense, explains and 

compares the main institutions of 

criminal law and penitentiary 

criminology, knows how to 

formulate their thoughts and give 

examples when solving situational 

problems using common norms 

and the special part of criminal 

law. 

Formed competencies: He 

knows how to improve and 

develop his intellectual and 

cultural level; Able to use in 

practice the acquired skills in 

organizing research work, in 

managing a team; He has the 

ability to skillfully apply 



және дамытуға болатындығын 

біледі; Зерттеу жұмыстарын 

ұйымдастыруда, топты басқаруда 

алған дағдыларды іс жүзінде 

қолдана білу; Нормативтік 

құқықтық актілерді заң қызметінің 

белгілі бір салаларында шебер 

қолдана білуге, кәсіптік қызметте 

заттық және іс жүргізу құқығын 

жүзеге асыруға қабілетті. 

 

криминологии, умеет 

сформулировать свои мысли 

и привести примеры при 

решении ситуационных 

задач используя при этом 

нормы общей и особенной 

части уголовного права. 

Формируемые 

компетенции: Знает как 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

Умеет компетентным 

использованием на практике 

приобретенных умений и 

навыков в  организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом; 

Владеет способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

regulatory legal acts in specific 

areas of legal activity, to 

implement substantive and 

procedural law in professional 

activities. 

Модуль коды: АҚЗҚМ 4.2 

Модуль атауы: Азаматтық және 

қылмыстық заңнаманы қолданудың 

мәселелері 

Пән атауы: Қылмыстық қудалау 

органдары қызметін жетілдіру 

мәселелері 

Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық 

іс-жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертация жазу 

Мақсаты: Мақсаты - 

магистранттардың Қазақстандағы 

қылмыстық қудалау органдарының 

түсінігі, жүйесі, құрылымы, құрамы 

туралы олардың қазіргі жағдайы, 

мәселелері мен жетілдірудің 

перспективалары туралы білім алу 

және магистранттар арасында осы 

білімді кәсіби заң қызметіндегі 

мәселелерді шешу үшін қолдану 

дағдыларын қалыптастыру. 

Код модуля: ППГУЗ 4.2 

Название модуля: 
Проблемы применения 

гражданского и уголовного 

законодательства 

Название дисциплины: 
Проблемы 

совершенствования 

деятельности органов 

уголовного преследования 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право РК 

Постреквизиты: 

Написание магистерской 

диссертации 

Цель: Целью являются 

получение магистрантами 

знаний о понятии, системе, 

структуре, составе органов 

уголовного преследования в 

Казахстане в аспекте их 

современного состояния, 

Сode of module: PACCL 4.2 

Name of module: Problems of 

application of civil and criminal 

legislation 

Name of discipline: Problems of 

improving the activities of 

criminal prosecution bodies 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the Republic of 

Kazakhstan  

Postrequisites: Writing a master's 

thesis 

Purpose: The goal is to obtain 

undergraduate knowledge about 

the concept, system, structure, 

composition of criminal 

prosecution bodies in Kazakhstan 

in terms of their current status, 

problems and prospects for 

improvement, and to develop 

among graduate students the skills 

to use this knowledge to solve 



Қысқаша сипаттамасы: Бұл пән 

қылмыстық қудалау органдарының 

қызметін жетілдірудің теориялық 

және практикалық мәселелерімен 

айналысады, қылмыстық қудалау 

органдарының қызметінен 

туындайтын проблемаларды 

түсінуге мүмкіндік береді. Бұл 

пәнді магистранттардың өзекті 

мәселелерін оқуға мүмкіндік береді. 

Сондықтан жоғары білікті 

заңгерлерді даярлаудың жалпы 

жүйесінде бұл тақырыпты зерттеу 

ерекше маңызы зор 

Оқыту нәтижелері: Қылмыстық іс 

жүргізу заңнамасының теориясы 

мен практикасының нормаларын 

қолданудың басқа салалардың 

нормаларынан ажыратып көрсетеді, 

қылмыстық процесске 

қатысушыларды топтастырады, 

қылмыстық істерді бөледі және 

біріктіреді, үкім қаулысын 

әзірлейді, Отандық қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес заңды күшiне 

енген сот шешiмдерiн қайта қарау 

туралы өндірісі жайында 

қорытындылар шығарады.   

Қалыптасатын құзыреттер: 

Қылмыстық қудалау органдарын 

ұйымдастыру саласындағы 

нормативтік құқықтық актілерді 

қолдануды біледі; 

Қолданыстағы заңдарға қатаң түрде 

сәйкес шешім қабылдауға және 

заңды әрекеттерді орындай білу; 

Ол фактілер мен жағдайларды 

заңды түрде дұрыс анықтауға 

дағдыланған. 

 

проблем и перспектив 

совершенствования и 

формирование у 

магистрантов навыков 

использования этих знаний 

для решения задач 

профессиональной 

юридической деятельности. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина рассматривает 

теоретические и 

практические вопросы 

совершенствования 

деятельности органов 

уголовного преследования, 

обеспечивает понимание 

современных проблем 

возникающих при 

деятельности органов 

уголовного преследования. 

Позволяет изучить 

магистрантам современные 

актуальные проблемы 

данной дисциплины. 

Результаты обучения: 

Различает нормы 

применения теории и 

практики уголовно-

процессуального 

законодательства от норм 

других отраслей права, 

классифицирует участников 

уголовного процесса, 

соединяет и выделяет 

уголовные дела, 

разрабатывает 

постановление приговора, 

делает выводы по 

производству по пересмотру 

решений суда, вступивших 

в законную силу согласно 

действующему 

законодательству страны. 

Формируемые 

компетенции: Знает как 

применять нормативные 

акты в сфере организации 

органов уголовного 

преследования; 

Умеет принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

problems of professional legal 

activity. 

Brief description: This discipline 

deals with theoretical and 

practical issues of improving the 

activities of criminal prosecution 

bodies, provides an understanding 

of the current problems arising 

from the activities of criminal 

prosecution bodies. Allows you to 

study undergraduates modern 

actual problems of this discipline. 

Learning outcomes: 
Distinguishes the norms of 

application of the theory and 

practice of criminal procedure 

legislation from the norms of 

other branches of law, classifies 

participants in criminal 

proceedings, connects and 

identifies criminal cases, develops 

the sentencing decision, draws 

conclusions on the proceedings 

for revising court decisions that 

have entered into force in 

accordance with the current 

legislation. country. 

Formed competencies: Knows 

how to apply regulations in the 

field of organization of criminal 

prosecution bodies; 

Able to make decisions and 

perform legal actions in strict 

accordance with applicable laws; 

He has the skills to legally 

correctly qualify facts and 

circumstances. 



соответствии с 

действующими законами; 

Владеет навыками 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Модуль коды: АҚЗҚМ 4.3 

Модуль атауы: Азаматтық және 

қылмыстық заңнаманы қолданудың 

мәселелері 

Пән атауы: Сот дәлелдеме 

теориясының мәселелері 

Пререквизит: ҚР Қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттері: Магистрлік 

диссертация жазу 

Мақсаты: Пәннің негізгі мақсаты 

студенттерге қылмыстық істер 

бойынша дәлелдемелер мен 

дәлелдемелердің теориялық 

негіздерін үйрету 

Қысқаша сипаттамасы: Қазақстан 

Республикасының іс жүргізу 

заңнамасына сәйкес сот 

сараптамасының теориялық негізін 

және іс-жүргізудегі дәлелдемелер 

жүйесін сипаттайды. Іс жүзінде 

алынған дағдыларды пайдаланады. 

Студент сот талқылауы үшін 

қажетті дәлелдемелерді жинау, 

дайындау және бекіту дағдыларына 

ие. 

Оқыту нәтижелері: Қылмыстық іс 

жүргізу заңнамасының теориясы 

мен практикасының нормаларын 

қолданудың басқа салалардың 

нормаларынан ажыратып көрсетеді, 

қылмыстық процесске 

қатысушыларды топтастырады, 

қылмыстық істерді бөледі және 

біріктіреді, үкім қаулысын 

әзірлейді, Отандық қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес заңды күшiне 

енген сот шешiмдерiн қайта қарау 

туралы өндірісі жайында 

қорытындылар шығарады.   

Қалыптасатын құзыреттер: 

Дәлелдеу теориясының негіздерін 

біледі; дәлелдемелерді жіктеу; іс 

жүргізу дәлелдемелерінің 

негіздерін, принциптерін, 

құрылымын білу; Іс жүргізу 

Код модуля: ППГУЗ 4.3 

Название модуля: 
Проблемы применения 

гражданского и уголовного 

законодательства 

Название дисциплины: 
Проблемы теории судебных 

доказательств 

Прекреквизиты: 

Уголовно-процессуальное 

право РК 

Постреквизиты: 
Написание магистерской 

диссертации 

Цель: Основная цель 

дисциплины - научить 

студентов теоретическим 

основам доказательств и 

доказательств в уголовных 

делах 

Краткое описание: 
Дисциплина «Проблемы 

теории судебных 

доказательств» является 

часть уголовно-

процессуальной науки. 

Методологической основой 

теории доказательств в 

уголовном процессе 

является теория познания. 

Теория доказательств 

основана на теории 

познания, основной 

концепции, ее ведущих 

идеях - истине об истине, 

способах и методах 

распознавания объективной 

истины, координации 

логических и исторических 

методов в исследованиях и 

т.д. 

Результаты обучения: 

Различает нормы 

применения теории и 

практики уголовно-

процессуального 

Сode of module: PACCL 4.3 

Name of module: Problems of 

application of civil and criminal 

legislation 

Name of discipline: Problems of 

the theory of forensic evidence 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Postrequisites: Writing a master's 

thesis 

Purpose: The main goal of the 

discipline is to teach students the 

theoretical foundations of 

evidence and evidence in criminal 

cases 

Brief description: Discipline 

"Problems of the theory of 

forensic evidence" is part of the 

criminal procedural science. The 

methodological basis of the theory 

of evidence in criminal 

proceedings is the theory of 

knowledge. The theory of 

evidence is based on the theory of 

knowledge, the basic concept, its 

leading ideas - the truth about 

truth, the methods and methods of 

recognizing objective truth, the 

coordination of logical and 

historical methods in research, 

etc. 

Learning outcomes: 
Distinguishes the norms of 

application of the theory and 

practice of criminal procedure 

legislation from the norms of 

other branches of law, classifies 

participants in criminal 

proceedings, connects and 

identifies criminal cases, develops 

the sentencing decision, draws 

conclusions on the proceedings 

for revising court decisions that 

have entered into force in 

accordance with the current 



дәлелдемелерін қалыптастыра білу; 

Ол қажетті құжаттарды (сот 

шешімдері, тергеу және сот ісін 

жүргізу) толтыру мүмкіндігіне ие. 

 

законодательства от норм 

других отраслей права, 

классифицирует участников 

уголовного процесса, 

соединяет и выделяет 

уголовные дела, 

разрабатывает 

постановление приговора, 

делает выводы по 

производству по пересмотру 

решений суда, вступивших 

в законную силу согласно 

действующему 

законодательству страны. 

Формируемые 

компетенции: Знает основы 

теории доказательства; 

классификация 

доказательств; знать 

основы, принципы, 

структуру процессуальных 

доказательств; Умеет 

сформировать 

процессуальные 

доказательства;  Владеет 

способностью заполнять 

необходимые документы 

(суждения, расследования и 

судебные разбирательства). 

legislation. country. 

Formed competencies: Knows 

the basics of proof theory; 

classification of evidence; know 

the basics, principles, structure of 

procedural evidence; Able to form 

procedural evidence; He has the 

ability to fill out the necessary 

documents (judgments, 

investigations and court 

proceedings). 

Модуль коды: АҚЗҚМ 4.3 

Модуль атауы: Азаматтық және 

қылмыстық заңнаманы қолданудың 

мәселелері 

Пән атауы: ҚР-ның қазіргі 

қылмыстық-құқықтық саясаты 

Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық 

құқығы 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертация жазу 

Мақсаты: қазіргі қылмыстық 

саясаттың теориялық және 

қолданбалы негіздерін (мемлекеттік 

құқықтық саясаттың құрамдас 

бөлігі ретінде), Қазақстан 

Республикасының қылмыстық, 

қылмыстық-атқару және 

қылмыстық іс жүргізу 

заңнамасының ережелерін терең 

игеру, тәуелсіз ғылыми-зерттеу 

және оқытушылық-педагогикалық 

қызметті дамыту туралы 

магистранттардың білімдерін 

Код модуля: ППГУЗ 4.3 

Название модуля: 
Проблемы применения 

гражданского и уголовного 

законодательства 

Название дисциплины: 
Современная уголовно-

правовая политика РК 

Пререквизиты: Уголовное 

право РК 

Постреквизиты: 

Написание магистерской 

диссертации 

Цель: формирование у 

магистрантов знаний 

теоретико-прикладных основ 

современной уголовной 

политики (как составной 

части государственно-

правовой политики), 

углубленное усвоение 

положений уголовного, 

уголовно-исполнительного и 

Сode of module: PACCL 4.3 

Name of module: Problems of 

application of civil and criminal 

legislation 

Name of discipline: Modern 

criminal law policy of the 

Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Criminal law of 

the RK 

Postrequisites: Writing a master's 

thesis 

Purpose: the formation of 

master's knowledge of the 

theoretical and applied 

foundations of modern criminal 

policy (as an integral part of the 

state legal policy), in-depth 

mastery of the provisions of the 

criminal, criminal executive and 

criminal procedural legislation of 

the Republic of Kazakhstan, the 

development of independent 

research and teaching and 



қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл курс 

Қылмыстық саясатты зерттеудің 

әдіснамалық негіздерін зерттейді. 

Бұл пән келесі сұрақтарды 

қарастырады: Қылмыстық саясат: 

түсінігі, мазмұны, қағидалары мен 

іске асыру нысандары. Қылмыстық 

саясаттың типологиясы, 

криминалдандыру және 

декриминализациялау: түсінігі, 

негіздері, қағидалары. Қылмысты 

өтеу және жою. Қылмыстың 

жекелеген түрлерінің алдын алу 

саласындағы қылмыстық саясат. 

Оқыту нәтижелері: қылмыстық 

заңнамалары бойынша, нақты 

қылмыстық істермен байланысты 

қылмыстық құқықбұзушылықтың 

құрамын айқындайды, қылмысты 

қылмыстық құқықбұзушылықтан 

ажыратады және саралайды, 

қылмыстық заңнаманы және 

пенитенциярлық криминологияның 

негізгі институттарын салыстырады 

және түсіндіреді, қылмыстық 

құқықтың жалпы және ерекше 

бөлімдерінің нормаларын қолданып 

ситуациялық тапсырмаларды 

шешуде өз ойларын қалыптастыра 

алады және мысалдар келтіре 

алады;      

Қалыптасатын құзыреттер: 

Магистрант қылмыстық саясаттың 

құқық салаларымен және 

қылмыстық циклдің заңдарымен, 

сондай-ақ сабақтас пәндермен 

байланысын қалай көрсетуге 

болатындығын біледі. Қылмыстық 

заңды, қылмыстық-атқару және 

қылмыстық іс жүргізу талаптарын 

дұрыс түсіндіріп, қолдана білу; 

Қылмыстың алдын-алу саласында 

ғылыми-саяси және құқықтық 

зерттеулер жүргізу дағдыларына ие 

 

уголовно-процессуального 

законодательства РК, 

развитие навыков 

самостоятельной научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности. 

Краткое описание: Данный 

курс изучает 

Методологические основы 

уголовно-политических 

исследований. Данная 

дисциплина рассматривает 

слудеющие вопросы: 

Уголовная  политика: 

понятие, содержание, 

принципы и формы  

реализации. Типология 

уголовной политики, 

Криминализация и 

декриминализация: понятие, 

основание, принципы. 

Пенализация и 

депенализация. Уголовная 

политика в сфере 

предупреждения отдельных 

видов преступлений. 

Результаты обучения: 

Обладает навыками 

понимания и раскрытия 

понятия состава уголовного 

правонарушения, различает 

и классифицирует 

преступление от уголовного 

проступка, объясняет и 

сравнивает основные 

институты уголовного 

законодательства, умеет 

сформулировать свои мысли 

и привести примеры при 

решении ситуационных 

задач используя при этом 

нормы общей и особенной 

части уголовного права. 

Формируемые 

компетенции: Знает как 

продемонстрировать связь 

уголовной политики с 

отраслями права и 

законодательства 

криминального цикла, а 

также со смежными 

pedagogical activities. 

Brief description: This course 

studies the Methodological 

Foundations of Criminal Policy 

Studies. This discipline considers 

the following questions: Criminal 

policy: the concept, content, 

principles and forms of 

implementation. Typology of 

criminal policy, Criminalization 

and decriminalization: concept, 

basis, principles. Penalization and 

depenalization. Criminal policy in 

the field of prevention of certain 

types of crimes. 

Learning outcomes: Possesses 

the skills of understanding and 

disclosing the concept of a 

criminal offense, distinguishes 

and classifies a crime from a 

criminal offense, explains and 

compares the basic institutions of 

criminal law, knows how to 

formulate their thoughts and give 

examples when solving situational 

problems using the norms of the 

general and special parts of 

criminal law. 

Formed competencies: He 

knows how to demonstrate the 

relationship of criminal policy 

with the branches of law and the 

legislation of the criminal cycle, 

as well as with related academic 

disciplines. Able to correctly 

interpret and apply criminal law, 

criminally-executive and criminal 

procedural requirements; 

Possesses the skills to conduct 

scientific political and legal 

research in the field of crime 

prevention 



научными дисциплинами. 

Умеет правильно толковать и 

квалифицированно 

применять уголовно-

правовые, уголовно-

исполнительные и уголовно-

процессуальные 

предписания; Владеет 

навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

политико-правовые 

исследования в области 

предупреждения 

преступности 

Модуль коды: АҚЗҚМ 4.4 

Модуль атауы: Азаматтық және 

қылмыстық заңнаманы қолданудың 

мәселелері 

Пән атауы: Қылмыстарды 

тергеудегі криминалистикалық 

технологиялар 

Пререквизит: ҚР Қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттері: Магистрлік 

диссертация жазу 

Мақсаты: магистранттардың кәсіби 

дайындығының қажетті құқықтық 

құрамдас бөлігін қалыптастыру, 

қоғамдық өмірдегі оқиғалар мен 

құбылыстарды заң тұрғысынан 

бағалай білу және оның 

нормаларына сәйкес әрекет ету, 

сонымен қатар жоғары құқықтық 

және адамгершілік мәдениетті 

дамыту, азаматтардың құқықтары 

мен бостандықтарын құрметтеу, 

лауазымдық және қызметтік 

міндеттерін адал орындау. 

мемлекеттік қарыз. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл курс 

магистранттарға келесі ғылыми 

зерттеу сұрақтарды қарастыруға 

мүмкіндік береді, олар: 

Қылмыстарды ақпараттандыру. 

Криминалистикалық 

идентификациялау. 

Криминалистикалық диагностика. 

Криминалистикалық болжау. 

Криминалистикалық алдын-алу 

шаралары. Криминалистикалық 

сипаттама, қылмыстылық 

Код модуля: ППГУЗ 4.4 

Название модуля: 
Проблемы применения 

гражданского и уголовного 

законодательства 

Название дисциплины: 
Криминалистические 

технологии в расследовании 

преступлений 

Прекреквизиты: 

Уголовно-процессуальное 

право РК 

Постреквизиты: 
Написание магистерской 

диссертации 

Цель: формирование у 

магистрантов необходимого 

правового компонента их 

профессиональной 

подготовки, способности 

оценивать события и 

явления общественной 

жизни с позиций закона и 

действовать в соответствии 

с его нормами, а также 

воспитание высокой 

правовой и нравственной 

культуры, уважения к 

правам и свободам граждан, 

добросовестного отношения 

к выполнению служебного и 

общественного долга. 

Краткое описание: Данный 

курс позволяет 

магистрантам рассмотреть 

слудющий перечень научно-

исследовательских 

Сode of module: PACCL 4.4 

Name of module: Problems of 

application of civil and criminal 

legislation 

Name of discipline: Forensic 

technology in the investigation of 

crimes 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Postrequisites: Writing a master's 

thesis 

Purpose: the formation of 

undergraduates with the necessary 

legal component of their 

professional training, the ability to 

assess the events and phenomena 

of public life from the standpoint 

of the law and act in accordance 

with its norms, as well as the 

development of a high legal and 

moral culture, respect for the 

rights and freedoms of citizens, a 

conscientious attitude to the 

performance of official and public 

debt. 

Brief description: This course 

allows undergraduates to consider 

the following list of research 

questions, namely: Information 

reflection of crimes. Forensic 

identification. Forensic diagnosis. 

Forensic Prediction. Forensic 

prevention Forensic 

characterization, situational 

features of criminal activity and 

its investigation. Forensic 



қызметінің ситауиялық 

ерекшеліктері және оны тергеу. 

Криминалистикалық нұсқалар. 

Оқыту нәтижелері: 
криминалистикалық техниканы 

қолданып дәлелдемелерді бағалау 

және алу, дәлелдеме фактілерін 

бағалайды, тергеу эксперименттерін 

жүргізу кезінде дәлелдемелерді 

қарсы қойып салыстырады, сондай-

ақ қылмыстардың жекелеген 

түрлерін тергеудің тиімділігін 

арттыру үшін тактикалық 

операциялар мен әдістерді 

жоспарлап, ұсынады. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Ақпаратты қорғаудың, оның ішінде 

мемлекеттік құпияларды қорғаудың 

негізгі талаптарын сақтауды біледі; 

Ол ойлау мәдениетіне ие, ақпаратты 

жалпылауға, талдауға, қабылдауға, 

мақсат қоюға және оған жетудің 

жолдарын таңдауға қабілетті; 

Қазіргі ақпараттық қоғамның 

дамуындағы ақпараттың мәні мен 

маңыздылығын түсіне білу, осы 

процесте туындайтын қауіптер мен 

қауіптерді түсіну. 

 

вопросов, а именно: 

Информационное 

отражение преступлений. 

Криминалистическая 

идентификация. 

Криминалистическая 

диагностика. 

Криминалистическое 

прогнозирование. 

Криминалистическая 

профилактика 

Криминалистическая 

характеристика, 

ситуационные особенности 

преступной деятельности и 

ее расследования. 

Криминалистические 

версии. 

Результаты обучения: 

Обладает навыками сбора 

доказательств с 

применением 

криминалистической 

техники, оценивает 

доказательственные факты, 

сравнивает и 

противопоставляет проводя 

следственные 

эксперименты, а также 

планирует и предлагает 

тактические операции и 

приемы использования их 

для повышения 

эффективности 

расследования отдельных 

видов преступлений. 

Формируемые 

компетенции: Знает как 

соблюдать основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны; 

Владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей её достижения;  

Умеет понимать сущность и 

значение информации в 

versions. 

Learning outcomes: Possesses 

the skills to collect evidence using 

forensic techniques, evaluates 

evidentiary facts, compares and 

contrasts through investigative 

experiments, and plans and offers 

tactical operations and techniques 

for using them to increase the 

effectiveness of investigating 

certain types of crimes. 

Formed competencies: Knows 

how to comply with the basic 

requirements of information 

security, including the protection 

of state secrets; 

He owns a culture of thinking, is 

capable of generalizing, 

analyzing, perceiving information, 

setting goals and choosing ways 

to achieve it; 

Able to understand the essence 

and importance of information in 

the development of the modern 

information society, to recognize 

the dangers and threats that arise 

in this process. 



развитии современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе. 

Модуль коды: АҚЗҚМ 4.4 

Модуль атауы: Азаматтық және 

қылмыстық заңнаманы қолданудың 

мәселелері 

Пән атауы: Қылмыстық процестік 

заңнаманы қолданудың теориясы 

мен тәжірибесі 

Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Магистерлік 

диссертация жазу 

Мақсаты: Магистранттардың 

юриспруденция саласындағы 

қылмыстық-құқықтық 

қатынастардың табиғаты мен мәнін, 

жоғары білікті заңгерлердің 

практикалық іс-әрекетіне 

дайындықты және болашақ 

азаматтық тұлғалардың 

шығармашылық тұлғасын 

қалыптастыруды жан-жақты терең 

түсінуге қол жеткізу. 

Қысқаша сипаттамасы: Курс 

қылмыстық құқық саласындағы 

бірегей ғылымның ең маңыздысы 

болып табылатын заң мектептерінде 

оқылатын пәндердің бірі болып 

табылады. Қоғамдағы мәні бар 

қажетті тұрақтылық пен 

үздіксіздікті қамтамасыз ететін 

әлеуметтік пайдалы функцияларды 

орындайтын әлеуметтік құбылыс 

екенін алдын ала анықтайды. 

Сондықтан осы курсты зерттеу 

жоғары білікті заңгерлерді 

оқытудың жалпы жүйесінде ерекше 

маңызы бар. 

Оқыту нәтижелері: Қылмыстық іс 

жүргізу заңнамасының теориясы 

мен практикасының нормаларын 

қолданудың басқа салалардың 

нормаларынан ажыратып көрсетеді, 

қылмыстық процесске 

қатысушыларды топтастырады, 

қылмыстық істерді бөледі және 

біріктіреді, үкім қаулысын 

Код модуля: ППГУЗ 4.4 

Название модуля: 
Проблемы применения 

гражданского и уголовного 

законодательства 

Название дисциплины: 
Теория и практика 

применения уголовно-

процессуального 

законодательства 

Пререквезит: Уголовно-

процессуальное право РК 

Постреквизиты: 
Написание магистерской 

диссертации 

Цель: Достижение 

всестороннего глубокого 

понимания магистрантами 

природы и сущности 

уголовно-правовых 

отношений в области 

юриспруденции, подготовка 

к практической 

деятельности 

высококвалифицированных 

юристов, формирование 

творческой личности 

будущих цивилистов. 

Краткое описание: Курс 

является одной из учебных 

дисциплин, изучаемых в 

юридических вузах, которая 

является важнейшей из 

подотраслевых наук в 

Уголовного права.  

Значение предопределяется 

тем, что это социальный 

феномен, выполняющий 

общественно полезные 

функции, обеспечивая в 

обществе необходимую 

устойчивость и 

преемственность. 

Следовательно, изучение 

этого имеет особое значение 

в общей системе подготовки 

Сode of module: PACCL 4.4 

Name of module: Problems of 

application of civil and criminal 

legislation 

Name of discipline: Theory and 

practice of application of criminal 

procedure legislation 

Prerequisite: Criminal Procedure 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Postrequisites: Writing a master's 

thesis 

Purpose: Achieving a 

comprehensive deep 

understanding by undergraduates 

of the nature and essence of 

criminal law relations in the field 

of jurisprudence, preparation for 

the practical activities of highly 

qualified lawyers, and the 

formation of the creative 

personality of future civilians. 

Brief description: The course is 

one of the disciplines studied in 

law schools, which is the most 

important of the sub-industry 

sciences in criminal law. The 

meaning is predetermined by the 

fact that it is a social phenomenon 

that performs socially useful 

functions, providing the necessary 

stability and continuity in society. 

Therefore, the study of this is of 

particular importance in the 

general system of training of 

highly qualified lawyers. 

Learning outcomes: 
Distinguishes the norms of 

application of the theory and 

practice of criminal procedure 

legislation from the norms of 

other branches of law, classifies 

participants in criminal 

proceedings, connects and 

identifies criminal cases, develops 

the sentencing decision, draws 



әзірлейді, Отандық қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес заңды күшiне 

енген сот шешiмдерiн қайта қарау 

туралы өндірісі жайында 

қорытындылар шығарады.   

Қалыптасатын құзыреттер: Сеніп 

тапсырылған жұмыс аймағында 

қылмыспен күресте адвокат ретінде 

қалай жұмыс істеуге 

болатындығын, жұмысын ғылыми 

негізде ұйымдастыра біледі; 

Нормативтік құқықтық актілерді 

заң қызметінің белгілі бір 

салаларында шебер қолдана білу 

дағдысы бар; Кәсіби қызметте 

мазмұндық және іс жүргізу құқығы 

нормаларын қолдана білу. 

 

юриста высшей 

квалификации. 

Результаты обучения: 

Различает нормы 

применения теории и 

практики уголовно-

процессуального 

законодательства от норм 

других отраслей права, 

классифицирует участников 

уголовного процесса, 

соединяет и выделяет 

уголовные дела, 

разрабатывает 

постановление приговора, 

делает выводы по 

производству по пересмотру 

решений суда, вступивших 

в законную силу согласно 

действующему 

законодательству страны. 

Формируемые 

компетенции: Знает как 

выступать юристу как 

организатору борьбы с 

преступностью на 

вверенном участке работы, 

организовывать свой труд 

на научной основе; Владеет 

навыками 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятельности; 

Умеет реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

conclusions on the proceedings 

for revising court decisions that 

have entered into force in 

accordance with the current 

legislation. country. 

Formed competencies: She 

knows how to act as a lawyer in 

the fight against crime in an 

entrusted area of work, to 

organize her work on a scientific 

basis; He has the skills to 

skillfully apply regulatory legal 

acts in specific areas of legal 

activity; Able to implement the 

norms of substantive and 

procedural law in professional 

activities. 

 
 

 


