


 

 

 

 



Модуль коды: ҒБӨМ 1 

Модуль атауы: Ғылым мен 

білімнің өзекті мәселелері 

Пән атауы: Ғылым тарихы 

мен философиясы 

Пререквизиттер: - 

Постреквизиттер: - 

Мақсаты: Ғылыми 

зерттеулердің негізгі 

стратегиялары мен ғылыми 

білімді қалыптастырудың 

тарихи негіздерін түсіну. 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

ғылыми зерттеудің негізгі 

стратегияларын және ғылыми 

білімнің қалыптасуының 

тарихи негіздерін ашады; 

ғылымның табиғатын 

философиялық түсінудің 

қазіргі әлемдік дәстүрі 

ретінде магистранттардың 

ғылым тарихы мен 

философиясының өзекті 

мәселелерін түсіну және 

талдау қабілетін дамытады. 

Оқыту нәтижелері: басқару 

психологиясы, философия 

және педагогика саласындағы 

іргелі білім мен дағдылар 

негізінде тұлғааралық және 

мәдениетаралық қарым-

қатынаста белсенді азаматтық 

ұстаным көрсету; 

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 

Название модуля: Актуальные 

вопросы науки и образования 

Название дисциплины: История 

и философия науки 

Пререквизиты: - 

Постреквизиты: - 

Цель: уяснение основных 

стратегий научного исследования 

и исторических оснований 

формирования научного знания 

Краткое описание: Дисциплина 

раскрывает основные стратегии 

научного исследования и 

исторические основания 

формирования научного 

познания; развивает у 

магистрантов способности к 

осмыслению и анализу 

актуальных проблем истории и 

философии науки, как 

современной мировой традиции 

философского осмысления 

природы науки. 

Результаты обучения: проявлять 

активную гражданскую позицию 

при межличностной и 

межкультурной коммуникации на 

основе фундаментальных знаний 

и навыков в области психологии 

управления, философии и 

педагогики; 

Формируемые компетенции: 
знает современные концепции 

истории и философии науки; 

умеет анализировать современные 

проблемы истории и философии 

науки; владеет концептуальным и 

методологическим аппаратом 

современной истории и 

философии науки. 

Сode of module: TISE 

1 

Name of module: 
Topical issues of science 

and education 

Name of discipline: 
History of philosophy 

and science 

Prerequisites: - 

Postrequisites: - 

Purpose: understanding 

of the basic strategies of 

scientific research and 

the historical 

foundations of the 

formation of scientific 

knowledge 

Brief description: The 

discipline reveals the 

main strategies of 

scientific research and 

the historical 

foundations of the 

formation of scientific 

knowledge; develops the 

ability of undergraduates 

to comprehend and 

analyze urgent problems 

of history and 

philosophy of science as 

a modern world tradition 

of philosophical 

understanding of the 

nature of science. 

Learning outcomes: to 

show an active civil 

position in interpersonal 

and intercultural 

communication based on 

fundamental knowledge 

and skills in the field of 

psychology of 

management, philosophy 

and pedagogy; 

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. 

Модуль коды: ҒБӨМ 1 

Модуль атауы: Ғылым мен 

білімнің өзекті мәселелері 

Пән атауы: Жоғары 

мектептің педагогикасы 

Пререквизиттер: - 

Постреквизиттер: - 

Мақсаты: Бұл курстың 

мақсаты - магистранттың 

педагогикалық іс-әрекет 

объектісі туралы теориялық 

білімін, сонымен қатар оны 

басқарудың дағдыларын 

қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Курс педагогика негіздері 

мен педагогикалық шеберлік, 

жоғары оқу орындарында 

оқыту үшін оқу-тәрбие 

процесін басқару туралы 

білім алуға бағытталған. Пән 

гуманитарлық ғылымдар 

жүйесіндегі жоғары білім 

беру педагогикасының орны, 

рөлі мен маңызы, сонымен 

қатар педагогикалық 

қызметтің практикалық 

дағдылары туралы түсінік 

қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: басқару 

психологиясы, философия 

және педагогика саласындағы 

іргелі білім мен дағдылар 

негізінде тұлғааралық және 

мәдениетаралық қарым-

қатынаста белсенді азаматтық 

ұстаным көрсету; 

Қалыптасатын құзыреттер: 

педагогиканың негізгі 

категорияларын біледі; 

педагогикалық шындықты 

зерттеу әдістеріне ие; 

педагогика ғылымының 

категориялық жүйесін білу; 

 

Код модуля: АВНО 1 

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 умений, навыков в 

управлении им.  

Краткое описание: Курс 

направлен на получение  знаний 

об основах педагогики  и 

педагогического мастерства, 

управления учебно-

воспитательным процессом для 

преподавания в высшей школе. 

Дисциплина формирует   

представление о месте, роли и 

значении педагогики высшей 

школы в системе наук о человеке, 

а также практические навыки 

педагогической деятельности. 

Результаты обучения: проявлять 

активную гражданскую позицию 

при межличностной и 

межкультурной коммуникации на 

основе фундаментальных знаний 

и навыков в области психологии 

управления, философии и 

педагогики; 

Формируемые компетенции: - 

знает основные категории 

педагогики; владеет методами 

изучения педагогической  

действительности; усвоит 

категориальный строй науки 

педагогики; 

Сode of module: TISE 

1 

Name of module: 
Topical 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 is aimed at 

gaining knowledge about 

the basics of pedagogy 

and pedagogical skills, 

management of the 

educational process for 

teaching in higher 

education. The discipline 

forms an idea of the 

place, role and 

significance of higher 

education pedagogy in 

the system of human 

sciences, as well as the 

practical skills of 

pedagogical activity. 

Learning outcomes: to 

show an active civil 

position in interpersonal 

and intercultural 

communication based on 

fundamental knowledge 

and skills in the field of 

psychology of 

management, philosophy 

and pedagogy; 

Formed competencies: 

knows the main 

categories of pedagogy; 

owns methods of 



studying pedagogical 

reality; learn the 

categorical system of 

science of pedagogy; 

Модуль коды: ҒЖБ 2. 

Модуль атауы: Ғылыми 

жұмыс және басқару 

Пән атауы: Құқықтық талдау 

әдіснамасы 

Пререквизиттер:  

Постреквизиттер: 

Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

Мақсаты: Магистранттарға 

құқықтық талдау жүргізудің 

заманауи әдістемесіне оқыту. 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

магистранттардың құқықтық 

талдау саласында кәсіптік 

білім алуын қамтамасыз 

етеді, нормативтік - құқықтық 

актілерді талдау, түсіндіру 

және қолдану дағдыларын 

қалыптастырады, сондай-ақ 

құқықтық шешімдер 

қабылдауға, құжаттарға 

құқықтық сараптама 

жүргізуге, заң саласында 

түсіндіру жұмыстарын 

жүргізуге заңнамалық және 

заңға тәуелді актілерді 

түсіндіру және қолдануға 

үйретеді. 

Оқыту нәтижелері: 
заңнамалық және заңға 

тәуелді нормативтік 

құқықтық актілерді 

түсіндіруде құқықтық талдау 

әдістерін қолдану; құқықтың 

өзекті мәселелерін шешу, 

құқықтық дауларды шешу 

және реттеу, құқықтарды 

қорғау, қылмыстарды тергеу 

және ашу, жазаларды 

тағайындау үшін әртүрлі 

салалардағы заңнамалық 

және заңға тәуелді 

нормативтік құқықтық 

актілерді әзірлеу. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Магистрант әртүрлі тарихи 

дәуірлердегі саяси және 

Код модуля: НРУ 2 

Название модуля: Научная 

работа и управление 

Название дисциплины: 
Методология правового анализа  

Пререквизиты:  

Постреквизиты: Оформление и 

защита магистерской диссертации 

Цель: Обучение магистрантов 

современной методологии по 

ведению правового анализа. 

Краткое описание: Дисциплина 

обеспечивает получение 

магистрантами профессиональной 

подготовки в области правового 

анализа, формирует навыки 

анализа, толкования и 

применения нормативно-

правовых актов, а также обучает 

принимать правовые решения, 

проводить юридическую 

экспертизу документов, 

проводить разъяснительную 

работу в сфере толкования и 

применения законодательных и 

подзаконных нормативно-

правовых актов. 

Результаты обучения: 

применять методы правового 

анализа в толковании 

законодательных и подзаконных 

нормативно-правовых актов; 

Разрабатывать законодательные и 

подзаконные нормативно-

правовые акты в разных областях 

для решения актуальных проблем 

права, решения и урегулирования 

правовых споров, защиты прав, 

расследования и раскрытия 

преступлений, назначения 

наказаний. 

Формируемые компетенции: 

Знает закономерности развития 

политической и правовой мысли в 

различные исторические эпохи; 

Умеет провести сравнительный 

анализ политико-правовых 

концепций, созданных в 

Сode of module: SWM 

2 

Name of module: 
Scientific work and 

management 

Name of discipline: 
Legal analysis 

methodology 

Prerequisites:  
Postrequisites: Design 

and defense of 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 working 

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: 
apply the methods of 

legal analysis in the 

interpretation of 

legislative and 

subordinate legislation; 

to develop legislative 

and by-laws normative 

legal acts in various 

fields to solve actual 

problems of law, resolve 

and settle legal disputes, 



құқықтық ойдың даму 

заңдылықтарын біледі; Әр 

түрлі мемлекеттерде 

құрылған саяси және 

құқықтық тұжырымдамаларға 

салыстырмалы талдау жүргізе 

білу; Ол Шығыс, Батыс 

Еуропа елдерінде құрылған 

саяси және құқықтық 

тұжырымдамаларды 

салыстырмалы талдау 

дағдыларына ие. 

 

различных государствах; Владеет 

навыками сравнительного анализа  

политико-правовых концепций, 

созданных в  странах Востока, 

Западной Европы. 

protect rights, investigate 

and solve crimes, and 

impose punishments. 

Formed competencies: 
He knows the laws of the 

development of political 

and legal thought in 

various historical eras; 

Able to conduct a 

comparative 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: ҒЖБ-2 

Модуль атауы: Ғылыми 

жұмыс және басқару 

Пән атауы: Ғылыми зерттеу 

негіздері 

Пререквизиттер: 

Постреквизиттер: 

Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

Мақсаты: Пәннің мақсаты 

магистранттарда теориялық 

және практикалық білімді 

қалыптастыру, сонымен қатар 

ғылымометрияның заманауи 

әдістерін қолдана отырып, 

ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру мен 

басқарудың заңдылықтары, 

принциптері, 

тұжырымдамалары, 

терминологиясы, мазмұны, 

ерекшеліктері туралы білімді 

игеруден тұрады. 

Қысқаша сипаттамасы: 
«Ғылыми зерттеулердің 

негізгі әдістері» курсы 

әдістемелік және ғылыми 

мәдениетті қалыптастыруға, 

ғылыми мәтіндерді икемді 

қабылдауға, әдістеме 

бойынша пікірталастарға 

қатысуға, ғылыми 

зерттеулерде алған білімді 

Код модуля: НРУ- 2 

Название модуля: Научная 

работа и управление 

Название дисциплины: Основы 

научного исследования 

Пререквизиты: Постреквизиты: 

Оформление и защита 

магистерской диссертации 

Цель: Целью дисциплины 

является формирование у 

магистрантов теоретических и 

практических знаний, а так же 

состоит в овладении знаниями о 

законах, принципах, понятиях, 

терминологии, содержании, 

специфических особенностях 

организации и управлении 

научными исследованиями с 

использованием современных 

методов наукометрии. 

Краткое описание: Изучение 

курса позволит магистрантам 

осуществлять профессиональную 

деятельность, связанную с 

поиском информации в научных 

базах данных, анализом и 

реферированием текстов, работой 

с различными жанрами 

академического письма. 

Результаты обучения: обладать 

навыками письменной и устной 

речи на академическом уровне, а 

также проводить анализ 

Сode of module: SWM 

- 2 

Name of module: 

Scientific work and 

management 

Name of discipline: 

Basics of scientific 

research 

Prerequisites: 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: The purpose of 

the discipline is the 

formation of theoretical 

and practical knowledge 

among master students, 

and also consists in 

mastering knowledge 

about the laws, 

principles, concepts, 

terminology, content, 

specific features of the 

organization and 

management of scientific 

research using modern 

methods of scientometry. 

Brief description: The 

study of the course will 

allow master students to 

carry out professional 

activities related to the 

search for information in 



тиімді қолдануға ықпал етеді. 

Оқыту нәтижелері: 

академиялық деңгейде 

жазбаша және ауызша сөйлеу 

дағдыларына ие болу, 

сонымен қатар ғылыми 

зерттеудің негізгі әдістері 

туралы алған білім негізінде 

құқықтық принциптерге, 

заңнамалық актілерге және 

алдыңғы сот шешімдеріне 

талдау жүргізу. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Білу керек: 
 - сыни ойлау туралы;  

 - жалпы ғылыми әдістер 

және оларды ғылыми 

зерттеулерде қолдану туралы; 

- кейбір арнайы әдістер және 

оларды ғылыми зерттеулерде 

қолдану туралы; 

- ғылыми деректерді жинау 

және өңдеу әдістері туралы; 

- техникалық ғылымдар мен 

инженерлік зерттеулердің 

қазіргі ғылымдағы рөлі 

туралы; 

- жүйелік және 

корреляциялық талдау, 

модельдеу және жүйелік 

оңтайландыру әдістері 

туралы түсініктерге ие 

болуды. 

Істей білу: 

- әдеби деректерді талдау, 

эксперименттік жұмыстарды 

орындау жоспарларын 

құруды; 

- болжамды зерттеулердің 

мақсаттарын, 

тұжырымдамалары мен 

міндеттерін тұжырымдауды; 

- әдеби және эксперименттік 

ғылыми деректерді талдауда 

саралау, абстракциялау және 

формализациялау әдістерін 

қолдануды; 

- өлшеу құралдарымен және 

алынған эксперименттік 

деректермен жұмысты; 

- ғылыми деректер мен 

технологиялық шешімдердің 

юридических принципов, 

законодательных актов и 

предшествующих судебных 

решений на основе полученных 

знаний об основных методах 

научного исследования. 

Формируемые компетенции: 

Знать: 

 о критическом мышлении;  

 об общенаучных методах и их 

применении в научных 

исследованиях; 

 о некоторых специальных 

методах и их применении в 

научных исследованиях; 

 о методах сбора и обработки  

 научных данных; 

 о роли технических наук и 

инженерных исследований в 

современной науке; 

 иметь понятия о методах 

системного и корреляционного 

анализа, моделирования и 

 методах оптимизации. 

Уметь: 

– составлять планы анализа 

литературных данных, 

выполнения экспериментальных 

работ; 

– формулировать цели, концепции 

и задачи предполагаемых 

исследований; 

– применять методы 

ранжирования, абстрагирования и 

формализации при анализе 

литературных и 

экспериментальных научных 

данных; 

– работать со средствами 

измерений и полученными 

экспериментальными данными; 

– выполнять SWOT-анализ 

научных данных и 

технологических решений; 

– оценивать риски и пути их 

предотвращения при 

планировании научных 

исследований; 

– подачи заявок на проекты 

любого типа; 

– работать с научными базами и 

наукометрическими 

scientific databases, 

analysis and abstracting 

of texts, work with 

various genres of 

academic writing. 

Learning outcomes: 
The study of the course 

will allow master 

students to carry out 

professional activities 

related to the search for 

information in scientific 

databases, analysis and 

abstracting of texts, 

work with various genres 

of academic writing. 

Formed competencies: 

To know: 
- about critical thinking;  

- about general scientific 

methods and their 

application in scientific 

research; 

- about some special 

methods and their 

application in scientific 

research; 

- methods of collecting 

and processing scientific 

data; 

- on the role of technical 

sciences and engineering 

research in modern 

science; 

- have an understanding 

of the methods of system 

and correlation analysis, 

modeling and 

optimization methods. 

Be able to: 

– make plans for 

analyzing literary data, 

performing experimental 

work; 

– formulate the goals, 

concepts and objectives 

of the proposed research; 

– apply methods of 

ranking, abstraction and 

formalization in the 

analysis of literary and 

experimental scientific 



SWOT-талдауын орындауды; 

- ғылыми зерттеулерді 

жоспарлау кезінде 

тәуекелдерді және олардың 

алдын алу жолдарын 

бағалауды; 

- кез келген түрдегі 

жобаларға өтінім беруді; 

- ғылыми базалармен және 

ғылымометриялық 

көрсеткіштермен жұмыс 

жасауды;  

- алған білімдерін ғылыми-

зерттеу қызметін жүргізуде 

және ұйымдастыруда 

қолдануды. 

Дағдысы болуы керек:  

Курсты аяқтағаннан кейін 

докторант нақты таңдалған 

ғылыми тапсырма үшін 

ғылыми зерттеу әдістерін 

талдау және қолдану 

қабілетін көрсетуі керек. 

показателями;  

- применять полученные знания в 

проведении и организации 

научно-исследовательской 

деятельности; 

Владеть: 
После завершения курса 

докторант должен 

продемонстрировать способность 

анализировать и применять 

методы научных исследований 

для конкретно выбранной 

научной задачи. 

data; 

– work with measuring 

instruments and 

experimental data 

obtained; 

– perform SWOT 

analysis of scientific data 

and technological 

solutions; 

– assess risks and ways 

to prevent them when 

planning scientific 

research; 

– submission of 

applications for projects 

of any type; 

– work with scientific 

databases and 

scientometric indicators;  

- apply the acquired 

knowledge in conducting 

and organizing research 

activities; 

Possess skills: 

After completing the 

course, the doctoral 

student must 

demonstrate the ability 

to analyze and apply 

research methods for a 

specifically chosen 

scientific task. 

Модуль коды: ЖЖҚМ 3 

Модуль атауы: Жеке және 

жария құқық мәселелері 

Пән атауы: Салыстырмалы 

қылмыстық құқығы 

Пререквизиттер: ҚР 

Қылмыстық іс жүргізу 

Постреквизиттер: 

Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

Мақсаты: Шет елдердің 

қылмыстық құқығының 

негізгі бағыттары мен 

институттары туралы 

магистранттар арасында 

арнайы білім қалыптастыру 

және оның Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық заңнамасымен 

байланысы 

Код модуля: ПЧПП 3 

Название модуля: Проблемы 

частного и публичного права 

Название дисциплины: 
Сравнительное уголовное право 

Пререквезит: Уголовно-

процессуальное право РК 

Постреквизиты: Оформление и 

защита 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: Данная 

дисциплина направлена на 

формирование специальных 

знаний по основным 

Сode of module: PPPL 

3 

Name of module: 
Problems of private and 

public law 

Name of discipline: 
Comparative criminal 

law 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Design 

and defense of 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 



Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

пән шет мемлекеттердің 

қылмыстық құқығының 

негізгі бағыттары мен 

институттары және оның 

Қазақстан Республикасының 

қылмыстық заңнамасымен 

байланысы бойынша арнайы 

білімді қалыптастыруға 

бағытталған, курс 

магистранттарға Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасына салыстырмалы 

құқықтық талдау жүргізуге 

мүмкіндік береді. 

Оқыту нәтижелері: шетел 

елдерінің қылмыстық 

құқығының ерекшеліктерін 

Қазақстанның қылмыстық 

заңнамасымен салыстыру, 

қолданыстағы заңнама және 

оны қолдану тәжірибесі 

аясында кәмелетке 

толмағандардың қылмыстық-

құқықтық қорғалуы мен 

жауапкершілігін құқықтық 

реттеу мәселелерін анықтау. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Магистрант өзінің зияткерлік 

және мәдени деңгейін қалай 

жақсартуға 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. 

 

направлениям и институтам 

уголовного права зарубежных 

стран и его соотношение с 

уголовным законодательством 

РК, курс позволит магистрантам 

провести сравнительно-правовой 

анализ законодательства стран с 

различными правовыми 

системами в области уголовного 

права. 

Результаты обучения: 

сравнивать особенности 

уголовного права зарубежных 

стран с уголовным 

законодательством Казахстана, 

выявлять проблемы правового 

регулирования уголовно-правовой 

охраны и ответственности 

несовершеннолетних в рамках 

действующего законодательства и 

практики его применения. 

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. 

relationship with the 

criminal legislation of 

the Republic of 

Kazakhstan. 

Brief description: This 

discipline is aimed at the 

formation of special 

knowledge in the main 

areas and institutions of 

criminal law of foreign 

countries and its 

relationship with the 

criminal legislation of 

the Republic of 

Kazakhstan, the course 

will allow 

undergraduates to 

conduct a comparative 

legal analysis of the 

legislation of countries 

with different legal 

systems in the field of 

criminal law. 

Learning outcomes: to 

compare the peculiarities 

of the criminal law of 

foreign countries with 

the criminal legislation 

of Kazakhstan, to 

identify the problems of 

legal regulation of 

criminal law protection 

and liability of minors 

within the framework of 

the current legislation 

and the practice of its 

application; 

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 regulatory legal 

acts in specific areas of 

legal activity, to 

implement substantive 

and procedural law in 



professional activities. 

Модуль коды: ЖЖҚМ 3 

Модуль атауы: Жеке және 

жария құқық мәселелері 

Пән атауы: Қылмыстық іс 

жүргізу құқығының өзекті 

мәселелері 
Пререквизиттер: ҚР 

Қылмыстық іс жүргізу 

Постреквизиттер: 

Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

Мақсаты: «Қылмыстық іс 

жүргізу құқығының өзекті 

мәселелері» пәнін оқыту 

түлектің қылмыстық іс 

жүргізу құқығының жай-

күйін, оны қолдану 

практикасының өзекті 

проблемаларын, заң 

ғылымының проблемаларын 

түсіну және талдау қабілетін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Қысқаша сипаттамасы:  
Курс қылмыстық іс жүргізу 

құқығының өзекті 

мәселелерін зерттеуге және 

талдауға бағытталған, 

магистранттар арасында 

қылмыстық іс жүргізу 

саласындағы құқық қолдану 

тәжірибесінің ерекшеліктері 

туралы тұтас түсінік 

қалыптастырады, сонымен 

қатар сотқа дейінгі сот ісін 

жүргізуді нормативтік реттеу 

мәселелерін зерттеуге 

бағытталған және қылмыстық 

істер бойынша сот ісін 

жүргізу және қолданыстағы 

заңнаманы жетілдіру 

бойынша ұсыныстар 

дайындау. 
Оқыту нәтижелері: 
қылмыстық, қылмыстық іс 

жүргізу, қылмыстық-атқару 

құқығының және басқа да 

байланысты құқық 

институттарының теориясы 

мен тәжірибесін құқықтық 

реттеу мәселелерін ажырата 

және жіктей білу. 

Код модуля: ПЧПП 3 

Название модуля: Проблемы 

частного и публичного права 

Название дисциплины: 
Актуальные проблемы уголовно-

процессуального права 

Пререквезит: Уголовно-

процессуальное право РК 

Постреквизиты: Оформление и 

защита магистерской диссертации 

Цель: Изучение дисциплины 

«Актуальные проблемы уголовно-

процессуального права» нацелено 

на формирование способности 

выпускника понимать и 

анализировать состояние 

уголовно-процессуального права, 

актуальные проблемы практики 

его применения, проблемы 

юридической науки.  

Краткое описание: Курс 

направлен на исследование и 

анализ  актуальных проблем 

уголовно-процессуального права, 

формирует у магистрантов 

целостностное представление об 

особенностях   

правоприменительной практики в 

области уголовного процесса, а 

также ориентирован на 

исследование проблем 

нормативного регулирования 

досудебного и судебного 

производства по уголовным делам 

и подготовку рекомендаций по 

совершенствованию 

действующего законодательства. 

Результаты обучения: различать 

и классифицировать проблемы 

правового регулирования теории 

и практики уголовного, уголовно-

процессуального, уголовно-

исполнительного права и других 

смежных институтов права. 

Формируемые компетенции: 

Формировать психически, 

интеллектуально, информационно 

развитую и грамотную личность, 

обладающую широким 

кругозором, способную к 

коммуникации в полиязычной 

Сode of module: PPPL 

3 

Name of module: 
Problems of private and 

public law 

Name of discipline: 
Actual problems of 

criminal procedure law 
Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: The study of 

the discipline "Actual 

problems of criminal 

procedure law" is aimed 

at developing the 

graduate's ability to 

understand and analyze 

the state of criminal 

procedure law, actual 

problems of its 

application practice, 

problems of legal 

science. 

Brief description:  
The course is aimed at 

researching and 

analyzing topical 

problems of criminal 

procedure law, forms a 

holistic understanding of 

the peculiarities of law 

enforcement practice in 

the field of criminal 

procedure among 

undergraduates, and is 

also focused on 

researching the problems 

of normative regulation 

of pre-trial and judicial 

proceedings in criminal 

cases and preparing 

recommendations for 

improving the current 

legislation. 
Learning outcomes: to 

distinguish and classify 

the problems of legal 



Қалыптасатын құзыреттер: 

физикалық, психикалық, 

интеллектуалды, ақпараттық 

тұрғыда дамыған және 

сауатты, дүниетанымы кең, 

көптілді ортада 

коммуникацияға қабілетті 

тұлға қалыптастырады; 

құқықтық сауаттылық, 

құқықтық ойлау және 

құқықтық мәдениет негізінде 

кәсіби қызметті жүзеге асыра 

алады; нормативтік-құқықтық 

актілерді қолдануға, кәсіби 

және іс жүргізу құқығының 

нормаларын кәсіптік 

қызметте жүзеге асыруға 

қабілетті. 
 

среде; способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

способен применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности. 
 

regulation of the theory 

and practice of criminal, 

criminal procedure, 

criminal executive law 

and other related 

institutions of law. 

Formed 

competencies: Forms a 

mentally, intellectually, 

informationally 

developed and 

competent person with a 

broad outlook, capable 

of communication in a 

multilingual 

environment; is able to 

carry out professional 

activities based on a 

developed sense of 

justice, legal thinking 

and legal culture; is able 

to apply regulatory legal 

acts, implement the 

norms of substantive and 

procedural law in 

professional activities. 
Модуль коды: ТД-4 

Модуль атауы: Тілдік 

дамыту 

Пән атауы: Қолданбалы 

зерттеу әдістемесі 

Пререквизиттер: 

Постреквизиттер: 

Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

Мақсаты: Бұл пәнді 

Зерттеудің мақсаты-жас 

ғалымдардың күрделі көп 

деңгейлі жүйе болып 

табылатын ғылымның кең 

әдістемелік әлеуетін дамыту, 

зерттеу жүргізу үшін қажетті 

философиялық және 

әдіснамалық дайындықты, 

сондай-ақ кейінгі ғылыми-

зерттеу жұмыстарын арттыру. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Курс магистранттардың 

құқықтық институттар мен 

процестермен әдістемелік 

негіздеу туралы түсініктерін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Код модуля: ЯР-4 

Название модуля: Языковое 

развитие 

Название дисциплины: 
Методология прикладного 

исследования 

Пререквезит: 
Постреквизиты: Оформление и 

защита магистерской диссертации 

Цель: Целью изучения данной 

дисциплины является освоение 

молодыми учёными обширного 

методологического потенциала 

науки, представляющего собой 

сложную многоуровневую 

систему, повышение их 

философско-методологической 

подготовки, необходимой для 

проведения исследований, а также 

последующей научно-

исследовательской работы. 

Краткое описание: Курс 

направлен на формирование у 

магистрантов  представлений о 

методологическом обосновании 

правовыми институтами и 

Сode of module: LD-4 

Name of module: 

Language development 

Name of discipline: 
Applied research 

methodology 

Prerequisites: 
Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis  

Purpose: The purpose of 

studying this discipline 

is to master the vast 

methodological potential 

of science by young 

scientists, which is a 

complex multi-level 

system, to increase their 

philosophical and 

methodological training 

necessary for conducting 

research, as well as 

subsequent research 

work. 

Brief description: The 

course is aimed at 



Курсты оқу барысында 

студенттер қолданбалы 

зерттеу бағдарламасын 

жасаудың процедуралары мен 

механизмдерін меңгереді, 

зерттеу әдістерін таңдауды 

негіздеуге үйренеді. Ғылыми 

зерттеу әдістемесінің 

негіздері айтылады, ғылыми 

білімнің әртүрлі деңгейлері 

қарастырылады. 

Оқыту нәтижелері: 

мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстарды оқыту мен 

талдаудың жаңа идеяларын, 

тәсілдері мен әдістерін 

жасауға елеулі үлес қоса 

отырып, теориялық және 

қолданбалы зерттеулер мен 

әзірлемелерді жоғары 

деңгейде жүргізу; 

Қалыптасатын құзыреттер: 

кәсіптік міндеттерді 

абыроймен орындауға, 

заңгердің этика қағидаларын 

сақтауға қабілетті; 

ойлау мәдениетіне ие, 

ақпарат жинауды, талдауды, 

қабылдауды, мақсат қоюды 

және оған қол жеткізу 

жолдарын таңдауға қабілетті; 

нормативтік-құқықтық 

актілердің жобаларын, соның 

ішінде сыбайлас жемқорлық 

көріністерін қалыптастыру 

үшін жағдай жасауға ықпал 

ететін ережелерді анықтау 

мақсатында қатысуға дайын. 

  

 

процессами. В процессе изучения 

курса обучающиеся осваивают 

процедуры и механизмы 

разработки программы 

прикладного исследования, учатся 

обосновывать выбор методов 

исследования. Изложены основы 

методологии научного 

исследования, рассмотрены 

различные уровни научного 

познания.  

Результаты обучения: уметь 

осуществлять теоретические и 

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: 

способен добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; владеть 

культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

готов принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции. 

 

 

forming undergraduates' 

ideas about the 

methodological 

justification by legal 

institutions and 

processes. In the process 

of studying the course, 

undergraduates master 

the procedures and 

mechanisms for 

developing an applied 

research program, learn 

to justify the choice of 

research methods. 

Fundamentals of 

scientific research 

methodology are stated, 

different levels of 

scientific knowledge are 

considered. 

Learning outcomes: 
carry out theoretical and 

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 and 

legal phenomena; 

Formed competencies: 
able to conscientiously 

perform professional 

duties, comply with the 

principles of the ethics 

of a lawyer; 

owns a culture of 

thinking, is able to 

generalize, analyze, 

perceive information, set 

goals and choose ways 

to achieve it; 

is ready to take part in 

the conduct of legal due 

diligence of drafts of 

regulatory legal acts, 

including in order to 

identify in them the 

provisions that 

contribute to creating 

conditions for the 



manifestation of 

corruption. 

Модуль коды: ТД-4 

Модуль атауы: Тілдік 

дамыту 

Пән атауы: Академиялық хат 

Пререквизиттер: 

Постреквизиттер: 

Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

Мақсаты: «Академиялық 

хат» пәнін меңгерудің 

мақсаты магистранттарда өз 

идеяларын құрылымдалған 

түрде баяндау дағдыларын, 

академиялық дискурстың 

ерекшелігін ескере отырып, 

әртүрлі ғылыми және 

ғылыми-ақпараттық мәтіндер 

құра білу болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: 
Курсты оқу магистранттарға 

ғылыми мәліметтер қорынан 

ақпарат іздеуге, мәтіндерді 

талдау мен абстракциялауға, 

академиялық жазудың әр 

түрлі жанрларымен жұмыс 

жасауға байланысты кәсіби 

әрекеттерді жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. 

Оқыту нәтижелері: 

мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстарды оқыту мен 

талдаудың жаңа идеяларын, 

тәсілдері мен әдістерін 

жасауға елеулі үлес қоса 

отырып, теориялық және 

қолданбалы зерттеулер мен 

әзірлемелерді жоғары 

деңгейде жүргізу; 

Қалыптасатын құзыреттер: 

- отандық және шетелдік 

зерттеушілердің нәтижелерін 

қорытындылау және сыни 

бағалау, перспективалық 

бағыттарды анықтау, зерттеу 

бағдарламасын құру 

мүмкіндігіне ие болу;  

- ғылыми зерттеудің 

таңдалған тақырыбының 

өзектілігін, теориялық және 

практикалық маңыздылығын 

Код модуля: ЯР-4 

Название модуля: Языковое 

развитие 

Название дисциплины: 

Академическое письмо  

Пререквизиты:  

Постреквизиты: Оформление и 

защита магистерской диссертации 

Цель: Целью освоения 

дисциплины «Академическое 

письмо» является формирование у 

магистрантов навыков 

структурированного изложения 

собственных идеи, умения 

создавать научные и научно-

информационные тексты 

различных видов с учетом 

специфики академического 

дискурса. 

Краткое описание: Изучение 

курса позволит магистрантам 

осуществлять профессиональную 

деятельность, связанную с 

поиском информации в научных 

базах данных, анализом и 

реферированием текстов, работой 

с различными жанрами 

академического письма. 

Результаты обучения: уметь 

осуществлять теоретические и 

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: 

способность обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований;  

- способность обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

Сode of module: LD-4 

Name of module: 

Language development 

Name of discipline: 

Academic writing  

Prerequisites: 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: The purpose of 

the discipline 

«Academic Writing» is 

to develop master 

students' skills of 

structured presentation 

of their own ideas, the 

ability to create scientific 

and scientific-

informational texts of 

various types, taking into 

account the specifics of 

academic discourse. 

Brief description: 
possess the skills of 

writing and speaking at 

the academic level, as 

well as analyze legal 

principles, legislative 

acts and previous court 

decisions based on the 

knowledge gained about 

the basic methods of 

scientific research. 

Learning outcomes: 
carry out theoretical and 

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 and 

legal phenomena; 

Formed competencies:  

- the ability to 

summarize and critically 

evaluate the results 

obtained by domestic 

and foreign researchers, 



негіздеу қабілетіне ие; 

- ғылыми қоғамдастыққа 

зерттеу нәтижелерін мақала 

немесе баяндама түрінде 

ұсыну мүмкіндігін істей білу 

керек; 

- таңдалған ғылыми зерттеу 

тақырыбының өзектілігін, 

теориялық және практикалық 

маңыздылығын негіздеу 

мүмкіндігін қолдана алады. 

исследования; 

- способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада; 

- способность обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования. 

identify promising areas, 

draw up a research 

program; 

- the ability to 

substantiate the 

relevance, theoretical 

and practical 

significance of the 

chosen topic of scientific 

research; 

- the ability to present 

the results of the study to 

the scientific community 

in the form of an article 

or report; 

- the ability to 

substantiate the 

relevance, theoretical 

and practical 

significance of the 

chosen topic of scientific 

research. 

Модуль коды: ТД-4 

Модуль атауы: Тілдік 

дамыту 

Пән атауы: Шет тілі (кәсіби) 

Пререквизиттер:  

Постреквизиттер: 

Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

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: 
психология, философия және 

педагогика саласындағы 

іргелі білімдер мен 

дағдыларға негізделген 

Код модуля: ЯР-4 

Название модуля: Языковое 

развитие 

Название дисциплины: 
Иностранный язык 

(профессиональный) 

Пререквизиты:  

Постреквизиты: Оформление и 

защита 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: проявлять 

активную гражданскую позицию 

при межличностной и 

межкультурной коммуникации в 

Сode of module: LD-4 

Name of module: 

Language development 

Name of discipline: 
Foreign language 

(professional) 

Prerequisites:  

Postrequisites: Design 

and defense of 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 



көптілді ортада тұлғааралық 

және мәдениетаралық қарым-

қатынаста белсенді азаматтық 

ұстанымды көрсету; 

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 

және таңдайды; 

3) коммуникативті акт құру 

стратегиясы мен тактикасына 

ие, сөйлеу тақырыптары 

шеңберіндегі лексикалық 

жеткіліктілікке және 

грамматикалық дұрыстығына 

сүйене отырып, интонацияны 

дұрыс қалыптастырады. 

 

полиязычной среде на основе 

фундаментальных знаний и 

навыков в области психологии, 

философии и педагогики; 

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. 

languages in everyday 

communication and 

professional activities. 

Learning outcomes: to 

show an active 

citizenship in 

interpersonal and 

intercultural 

communication in a 

multilingual 

environment based on 

fundamental knowledge 

and skills in the field of 

psychology, philosophy 

and pedagogy; 

Formed competencies:  

1) adequately expresses 

his own communicative 

intentions with the 

correct selection and 

appropriate use of 

appropriate language 

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: ҒЖБ 2 

Модуль атауы: Ғылыми 

жұмыс және басқару 

Пән атауы: Басқару 

психологиясы 

Пререквизиттер: - 

Постреквизиттер: 

Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

Мақсаты: Кәсіби ортадағы 

басқару психологиясының 

негіздерін магистранттан 

Код модуля: НРУ 2 

Название модуля: Научная 

работа и управление 

Название дисциплины: 
Психология управления 

Пререквизиты: - 

Постреквизиты: Оформление и 

защита магистерской диссертации 

Цель: Изучение магистрантами 

основам психологии управления в 

профессиональной среде. 

Краткое описание: Курс 

Сode of module: SWM 

2 

Name of module: 
Scientific work and 

management 

Name of discipline: 
Psychology of 

management 

Prerequisites: - 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 



оқып үйрену. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Курс білім берудегі 

инновациялық процестерді 

басқару психологиясының 

қазіргі заманғы 

тенденцияларының мазмұнын 

және басшының 

инновациялық бейімділігінің 

құрылымын ашады. Басқару 

қызметінің  ерекшеліктерін, 

оны әртүрлі басқарушылық 

міндеттерді шешудің тиімді 

құралына айналдырудың 

жолдары мен құралдарын 

көрсетеді. 

Оқыту нәтижелері: 
психология, философия және 

педагогика саласындағы 

іргелі білімдер мен 

дағдыларға негізделген 

көптілді ортада тұлғааралық 

және мәдениетаралық қарым-

қатынаста белсенді азаматтық 

ұстанымды көрсету; 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Басқару психологиясын қалай 

жүргізу керектігін біледі; 

Алынған білімді тәжірибеде 

қолдана білу; Психология 

жүйесінде басқару дағдылары 

бар. 

 

раскрывает содержание 

современных тенденций 

психологии управления 

инновационными процессами в 

образовании и структуры 

инновационной диспозиции 

руководителя. Показывает 

специфику и особенности 

управленческой деятельности, 

пути и средства превращения ее в 

эффективный инструмент 

решения разнообразных 

менеджерских задач. 

Результаты обучения: проявлять 

активную гражданскую позицию 

при межличностной и 

межкультурной коммуникации в 

полиязычной среде на основе 

фундаментальных знаний и 

навыков в области психологии, 

философии и педагогики; 

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 reveals the 

content of modern trends 

in the psychology of 

managing innovative 

processes in education 

and the structure of the 

innovative disposition of 

the leader. Shows the 

specifics and features of 

management activities, 

ways and means of 

turning it into an 

effective tool for solving 

various managerial tasks. 

Learning outcomes: to 

show an active 

citizenship in 

interpersonal and 

intercultural 

communication in a 

multilingual 

environment based on 

fundamental knowledge 

and skills in the field of 

psychology, philosophy 

and pedagogy; 

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: ЖЖҚМ 3 

Модуль атауы: Жеке және 

жария құқық мәселелері 

Пән атауы: 

Қылмыстық жауаптылықтан 

және жазадан босату 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық іс жүргізу 

құқығы  

Постреквизиттер: 

Код модуля: ПЧПП 3 

Название модуля: Проблемы 

частного и публичного права 

Название дисциплины: 

Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан  

Постреквизиты: Оформление и 

защита магистерской диссертации 

Сode of module: PPPL 

3 

Name of module: 
Problems of private and 

public law 

Name of discipline: 

Release from criminal 

liability and punishment 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 



Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

Мақсаты: қазіргі заманғы 

шындықты ескере отырып, 

мемлекет пен құқықтың 

дамуы мен жұмыс істеуінің 

негізгі заңдылықтарын ашуға 

мүмкіндік беретін 

студенттердің арнайы 

құқықтық ойлауын дамыту. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

пән студенттерді қылмыстық 

жауапкершіліктен және 

жазадан босатудың негізгі 

теориялық мәселелерімен 

таныстырады, сонымен қатар 

оны жетілдіру және қолдану 

тәжірибесі бойынша 

ұсыныстар жасау мақсатында 

заңнамадағы олқылықтар мен 

қайшылықтарды өз бетінше 

іздестіру дағдыларын 

қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: 

қылмыстық, қылмыстық-

процестік, қылмыстық-атқару 

құқығының нормаларын 

талдау, түсіндіру және 

қолдану, сондай-ақ осы 

саладағы заңнамадағы 

олқылықтар мен 

қайшылықтарды анықтау 

дағдыларына ие болу. 

Қалыптасатын құзыреттер: 
ауызша және жазбаша 

сөйлеуді логикалық түрде 

дұрыс, ақылға қонымды және 

анық түрде жасай алады; 

құқықтық сауаттылық, 

құқықтық ойлау және 

құқықтық мәдениет негізінде 

кәсіби қызметті жүзеге асыра 

алады; адамның ар-намысы 

мен қадiр-қасиетiн 

құрметтеуге, адам мен 

азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарын құрметтеуге 

және қорғауға қабiлеттi. 

Цель: развитие у студентов 

специального юридического 

мышления, позволяющего 

вскрывать основные 

закономерности развития и 

функционирования государства и 

права с учетом современных 

реалий. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина ознакамливает 

обучающихся с основными 

теоретическими проблемами 

освобождения от уголовной 

ответственности и наказания, а 

аткже формирует навыки 

самостоятельного поиска 

пробелов и противоречий в 

законодательстве в целях 

рекомендаций по его 

совершенствованию и практики 

его применения  

Результаты обучения: обладать 

навыками анализа, толкования и 

применения норм  уголовного, 

уголовно-процессуального, 

уголовно-исполнительного права, 

а также выявлять пробелы и 

противоречия в законодательстве 

в данной области. 

Формируемые компетенции: 

способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

способен уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы 

человека и гражданина. 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: the 

development of students' 

special legal thinking, 

which allows them to 

reveal the basic laws of 

the development and 

functioning of the state 

and law, taking into 

account modern realities. 

Brief description: This 

discipline acquaints 

students with the main 

theoretical problems of 

exemption from criminal 

liability and punishment, 

and also forms the skills 

of an independent search 

for gaps and 

contradictions in 

legislation in order to 

make recommendations 

for its improvement and 

practice of its 

application. 

Learning outcomes: 

have the skills to 

analyze, interpret and 

apply the norms of 

criminal, criminal 

procedural, criminal 

executive law, as well as 

identify gaps and 

contradictions in 

legislation in this area. 

Formed competencies: 

is capable of logically 

correct, reasoned and 

clear construction of oral 

and written speech; is 

able to carry out 

professional activities 

based on a developed 

sense of justice, legal 

thinking and legal 

culture; able to respect 

the honor and dignity of 

the individual, to respect 

and protect the rights 

and freedoms of man 



and citizen. 

Модуль коды: ЖЖҚМ 3 

Модуль атауы: Жеке және 

жария құқық мәселелері 

Пән атауы: Кәмелетке 

толмағандардың қылмыстық 

жауапкершілігін құқықтық 

реттеу 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық іс жүргізу 

құқығы  

Постреквизиттер: 

Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

Мақсаты: Магистранттарды 

қылмыстық құқық 

қорғауының құқықтық 

мәртебесі мен кәмелетке 

толмағандардың 

жауапкершілігі туралы оқу. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курс кәмелетке 

толмағандардың қылмыстық 

жауаптылығының негізгі 

теориялық мәселелерін 

зерттеуге бағытталған. 

Ғылыми еңбектерді оқу, 

заңнамалық және заңға 

тәуелді актілерді, сот 

шешімдерін талдау арқылы 

кәмелетке толмағандардың 

қылмыстық-құқықтық 

қорғалуы мен 

жауаптылығының құқықтық 

реттелуін зерттеу дағдыларын 

қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: 
қылмыстық, қылмыстық іс 

жүргізу, қылмыстық-атқару 

құқығының және басқа да 

байланысты құқық 

институттарының теориясы 

мен тәжірибесін құқықтық 

реттеу мәселелерін ажырата 

және жіктей білу. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Магистрант өзінің зияткерлік 

және мәдени деңгейін қалай 

жақсартуға және дамытуға 

болатындығын біледі; Зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыруда, 

Код модуля: ПЧПП 3 

Название модуля: Проблемы 

частного и публичного права 

Название дисциплины: 

Правовое регулирование 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан  

Постреквизиты: Оформление и 

защита магистерской диссертации 

Цель: Изучение магистрантами 

правового положения Уголовно-

правовой охраны и 

ответственности 

несовершеннолетних. 

Краткое описание: Данный курс 

направлен на исследование 

основных теоретических проблем 

уголовной ответственности  

несовершеннолетних. Формирует 

навыки исследования правового 

регулирования уголовно-правовой 

охраны и ответственности 

несовершеннолетних                                                                              

посредством изучения научных 

работ, проведения анализа 

законодательных и подзаконных 

нормативно-правовых актов и 

судебных решений. 

Результаты обучения: различать 

и классифицировать проблемы 

правового регулирования теории 

и практики уголовного, уголовно-

процессуального, уголовно-

исполнительного права и других 

смежных институтов 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 

Сode of module: PPPL 

3 

Name of module: 

Problems of private and 

public law 

Name of discipline: 
Legal regulation of the 

criminal liability of 

minors 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: Studying 

undergraduates of the 

legal status of criminal 

law protection and 

responsibility of minors. 

Brief description: This 

course is aimed at 

researching the main 

theoretical problems of 

juvenile criminal 

responsibility. Forms the 

skills of researching the 

legal regulation of 

criminal legal protection 

and responsibility of 

minors through the study 

of scientific works, 

analysis of legislative 

and by-laws, and judicial 

decisions. 

Learning outcomes: to 

distinguish and classify 

the problems of legal 

regulation of the theory 

and practice of criminal, 

criminal procedure, 

criminal executive law 

and other related 

institutions of 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 



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. 

 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

research work, in 

managing a team; He has 

the ability to skillfully 

apply regulatory legal 

acts in specific areas of 

legal activity, to 

implement substantive 

and procedural law in 

professional activities. 

Модуль коды: ПҚМ 5. 

Модуль атауы: 

Процессуалдық құқық 

мәселелері 

Пән атауы: Жедел-іздестіру 

қызметінде тұлғаның 

құқықтарын қамтамасыз ету 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық іс жүргізу 

құқығы  

Постреквизиттер: 

Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

Мақсаты: 
Магистранттардың жедел-

іздестіру қызметінде жеке 

тұлғаның құқықтарын 

қамтамасыз етудің құқықтық 

негіздерін зерттеуі. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курс магистранттарға ғылыми 

еңбектерді, заңнамалық 

актілерді және сот 

шешімдерін зерделеу 

негізінде жедел-іздестіру 

қызметінде жеке тұлғаның 

құқықтарын қорғау мен 

қамтамасыз етудің өзекті 

мәселелері мен мәселелерін 

зерттеуге мүмкіндік береді. 

Магистранттар арасында 

жеке құқықтарды қорғау 

саласындағы нормаларды іс 

жүзінде қолдану дағдыларын 

қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері:  
Бұл курс магистранттарға 

жедел-іздестіру қызметінде 

жеке тұлғаның құқықтарын 

қорғау мен қамтамасыз етудің 

Код модуля: ППП 5. 

Название модуля: Проблемы 

процессуального права 

Название дисциплины: 

Обеспечение прав личности в 

оперативно-розыскной 

деятельности  

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан  

Постреквизиты: Оформление и 

защита магистерской диссертации 

Цель: Изучение магистрантами 

правовых основ обеспечения прав 

личности в оперативно-розыскной 

деятельности. 

Краткое описание: Данный курс 

позволит изучить магистрантам 

актуальные вопросы и проблемы 

охраны и обеспечения прав 

личности в оперативно-розыскной 

деятельности на основе 

исследования научных работ, 

законодательных актов и 

судебных решений. Формирует у 

магистрантов навыки 

практического применения норм в 

области защиты прав личности. 

Результаты обучения:  
Данный курс позволит изучить 

магистрантам актуальные 

вопросы и проблемы охраны и 

обеспечения прав личности в 

оперативно-розыскной 

деятельности. Формирует у 

магистрантов навыки защиты 

прав личности. 

Формируемые компетенции: 
способен принимать решения и 

совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом; 

Сode of module: PLP 5. 

Name of module: 

Procedural Law 

Problems 

Name of discipline: 
Ensuring personal rights 

in operational-search 

activities 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: The study by 

undergraduates of the 

legal foundations of 

ensuring the rights of the 

individual in 

operational-search 

activities. 

Brief description: This 

course will allow 

undergraduates to study 

topical issues and 

problems of protecting 

and ensuring the rights 

of the individual in 

operational-search 

activities based on the 

study of scientific works, 

legislative acts and court 

decisions. Forms the 

skills of practical 

application of norms in 

the field of personal 

rights protection among 

undergraduates. 

Learning outcomes:  
This course will allow 

undergraduates to study 



өзекті мәселелері мен 

мәселелерін зерттеуге 

мүмкіндік береді. 

Магистранттарда жеке 

тұлғаның құқықтарын қорғау 

дағдыларын қалыптастырады. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

заңға сәйкес қатаң тәртіппен 

шешімдер қабылдауға және 

заңды әрекеттерді жасауға 

қабілетті; адамның ар-

намысы мен қадiр-қасиетiн 

құрметтеуге, адам мен 

азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарын құрметтеуге 

және қорғауға қабiлеттi; 

 

способен уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы 

человека и гражданина. 

topical issues and 

problems of protecting 

and ensuring the rights 

of the individual in 

operational-search 

activities. Forms the 

skills of protecting the 

rights of the individual 

in undergraduates. 

Formed competencies:  

Be able to make 

decisions and take legal 

actions in strict 

accordance with the law; 

able to respect the honor 

and dignity of the 

individual, to respect and 

protect the rights and 

freedoms of man and 

citizen. 

Модуль коды: ПҚМ 5. 

Модуль атауы: 

Процессуалдық құқық 

мәселелері 

Пән атауы: Қылмыстық 

заңның негіздемесі 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық іс жүргізу 

құқығы  

Постреквизиттер: 

Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

Мақсаты: студенттерде оны 

нақты өмірде, құқық 

нормаларын түсіндіру және 

қолдану кезінде өз бетінше 

пайдалану дағдыларын 

қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы:   
Бұл курс магистранттарға 

қылмыстық құқықтың 

құқықтық негіздерін егжей-

тегжейлі ашуға, кәсіби 

қызметте қылмыстық 

заңнаманы қолданудың 

мазмұнын, ерекшеліктерін 

зерттеуге мүмкіндік береді. 

Оқыту нәтижелері: 

қылмыстық, қылмыстық-

процестік, қылмыстық-атқару 

құқығының нормаларын 

Код модуля: ППП 5. 

Название модуля: Проблемы 

процессуального права 

Название дисциплины:  

Обоснование уголовного закона 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан  

Постреквизиты: Оформление и 

защита магистерской диссертации 

Цель: формирование у студентов 

навыков самостоятельного 

использования ее в реальной 

жизни, при толковании и 

применении норм права. 

Краткое описание:  
Данный курс позволит 

магистрантам более подробно 

раскрыть правовые основы 

уголовного закона, изучить 

содержание, особенности 

правоприменения уголовного 

закона в профессиональной 

деятельности. 

Результаты обучения: обладать 

навыками анализа, толкования и 

применения норм  уголовного, 

уголовно-процессуального, 

уголовно-исполнительного права, 

а также выявлять пробелы и 

противоречия в законодательстве 

в данной области. 

Сode of module: PLP 5. 

Name of module: 

Procedural Law 

Problems 

Name of discipline: 
Justification of the 

criminal law 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: formation of 

students' skills of 

independent use of it in 

real life, in the 

interpretation and 

application of legal 

norms. 

Brief description:  
This course will allow 

undergraduates to reveal 

in more detail the legal 

foundations of criminal 

law, to study the content, 

features of the 

enforcement of criminal 

law in professional 

activities. 

Learning outcomes: 
have the skills to 



талдау, түсіндіру және 

қолдану, сондай-ақ осы 

саладағы заңнамадағы 

олқылықтар мен 

қайшылықтарды анықтау 

дағдыларына ие болу. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

ауызша және жазбаша 

сөйлеуді логикалық түрде 

дұрыс, ақылға қонымды және 

анық түрде жасай алады; 

құқықтық сауаттылық, 

құқықтық ойлау және 

құқықтық мәдениет негізінде 

кәсіби қызметті жүзеге асыра 

алады; адамның ар-намысы 

мен қадiр-қасиетiн 

құрметтеуге, адам мен 

азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарын құрметтеуге 

және қорғауға қабiлеттi. 

 

Формируемые компетенции:  
способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

способен уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы 

человека и гражданина. 

 

analyze, interpret and 

apply the norms of 

criminal, criminal 

procedural, criminal 

executive law, as well as 

identify gaps and 

contradictions in 

legislation in this area. 

Formed competencies:  

is capable of logically 

correct, reasoned and 

clear construction of oral 

and written speech; is 

able to carry out 

professional activities 

based on a developed 

sense of justice, legal 

thinking and legal 

culture; able to respect 

the honor and dignity of 

the individual, to respect 

and protect the rights 

and freedoms of man 

and citizen. 

Модуль коды: ЖЖҚМ 3 

Модуль атауы: Жеке және 

жария құқық мәселелері 

Пән атауы: 
Қылмыстық құқықтың өзекті 

мәселелері                                                                              

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық іс жүргізу 

құқығы  

Постреквизиттер: 

Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

Мақсаты: магистрлерде 

қылмыстық құқықтың өзекті 

мәселелері саласында терең 

теориялық білім 

қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы:   
Бұл пән қылмыстық 

құқықтың өзекті мәселелерін 

талдауды қамтиды. Пән 

заңнаманы, құқық қолдану 

тәжірибесін, ғылыми 

тұжырымдамаларды 

талдайды, қиын практикалық 

мәселелерді шешудің 

баламалы нұсқаларын 

Код модуля: ПЧПП 3 

Название модуля: Проблемы 

частного и публичного права 

Название дисциплины:  
Актуальные проблемы 

уголовного права                                                                                                   

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан  

Постреквизиты: Оформление и 

защита магистерской диссертации 

Цель: формирование у магистров 

глубоких теоретических знаний в 

области актуальных проблем 

уголовного права. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина содержит анализ 

актуальных проблем уголовного 

права. В дисциплине  

анализируется законодательство, 

правоприменительная практика, 

научные концепции, 

предлагаются альтернативные 

варианты решения трудных 

практических задач. 

Результаты обучения: различать 

и классифицировать проблемы 

правового регулирования теории 

Сode of module: PPPL 

3 

Name of module: 
Problems of private and 

public law 

Name of discipline:  
Actual problems of 

criminal law 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: formation of 

masters' deep theoretical 

knowledge in the field of 

actual problems of 

criminal law. 

Brief description: This 

discipline contains an 

analysis of current 

problems of criminal 

law. The discipline 

analyzes legislation, law 

enforcement practice, 

scientific concepts, 

offers alternative options 



ұсынады. 

Оқыту нәтижелері: 

қылмыстық, қылмыстық іс 

жүргізу, қылмыстық-атқару 

құқығының және басқа да 

байланысты құқық 

институттарының теориясы 

мен тәжірибесін құқықтық 

реттеу мәселелерін ажырата 

және жіктей білу. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

физикалық, психикалық, 

интеллектуалды, ақпараттық 

тұрғыда дамыған және 

сауатты, дүниетанымы кең, 

көптілді ортада 

коммуникацияға қабілетті 

тұлға қалыптастырады; 

құқықтық сауаттылық, 

құқықтық ойлау және 

құқықтық мәдениет негізінде 

кәсіби қызметті жүзеге асыра 

алады; нормативтік-құқықтық 

актілерді қолдануға, кәсіби 

және іс жүргізу құқығының 

нормаларын кәсіптік 

қызметте жүзеге асыруға 

қабілетті. 

 

и практики уголовного, уголовно-

процессуального, уголовно-

исполнительного права и других 

смежных институтов права. 

Формируемые компетенции: 
Формировать психически, 

интеллектуально, информационно 

развитую и грамотную личность, 

обладающую широким 

кругозором, способную к 

коммуникации в полиязычной 

среде; способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

способен применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

 

for solving difficult 

practical problems. 

Learning outcomes:  to 

distinguish and classify 

the problems of legal 

regulation of the theory 

and practice of criminal, 

criminal procedure, 

criminal executive law 

and other related 

institutions of law. 

Formed competencies: 

Forms a mentally, 

intellectually, 

informationally 

developed and 

competent person with a 

broad outlook, capable 

of communication in a 

multilingual 

environment; is able to 

carry out professional 

activities based on a 

developed sense of 

justice, legal thinking 

and legal culture; is able 

to apply regulatory legal 

acts, implement the 

norms of substantive and 

procedural law in 

professional activities. 

 

Модуль коды: ЖЖҚМ 3 

Модуль атауы: Жеке және 

жария құқық мәселелері 

Пән атауы: Жаза тағайындау 

мәселелері 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық іс жүргізу 

құқығы  

Постреквизиттер: 

Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

Мақсаты: Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық заңнамасына 

сәйкес жазаны тағайындау 

және жазаны тағайындау, 

сондай-ақ іс жүзінде алған 

білімдерін қалай қолдануға 

үйрету. 

Код модуля: ПЧПП 3 

Название модуля: Проблемы 

частного и публичного права 

Название дисциплины: 
Проблемы назначения наказания 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан  

Постреквизиты: Оформление и 

защита магистерской диссертации 

Цель: Анализировать институт 

наказания и назначения наказания 

согласно уголовному праву РК, а 

также научить применять 

полученные знания на практике. 

Краткое описание: Данный курс 

рассматривает проблемы 

института наказания в уголовном 

праве, а также описывает 

правовые аспекты назначения 

Сode of module: PPPL 

3 

Name of module: 
Problems of private and 

public law 

Name of discipline: 
Problems of sentencing 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: Analyze the 

institution of punishment 

and the appointment of 

punishment in 

accordance with the 

criminal law of the 

Republic of Kazakhstan, 



Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курс қылмыстық құқықтағы 

жаза институтының 

мәселелерін қарастырады, 

сонымен қатар қылмыстық 

заңға сәйкес жаза 

тағайындаудың құқықтық 

аспектілерін сипаттайды. 

Қолданыстағы заңнаманы 

және оны қолдану 

тәжірибесін жетілдіру 

мәселелерін шешу 

дағдыларын қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: 
қылмыстық, қылмыстық іс 

жүргізу, қылмыстық-атқару 

құқығының және басқа да 

байланысты құқық 

институттарының теориясы 

мен тәжірибесін құқықтық 

реттеу мәселелерін ажырата 

және жіктей білу. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Магистрант жазалауды 

қолданудың құқықтық 

аспектілерін және Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық заңнамасын бұзу 

ережелерінің мазмұнын біледі 

Магистрант жазаны дұрыс 

жіктеуге және оны 

қылмыстық заңға сәйкес 

тағайындай алады. 

Қазақстан Республикасының 

қылмыстық заңнамасында 

көзделген өтініштерді және 

үкім шығаруға құқықтық 

талдау жүргізу дағдыларына 

ие. 

 

наказания согласно уголовному 

законодательству. Формирует 

навыки решения проблем по 

совершенствованию 

действующего законодательства и 

практики его применения. 

Результаты обучения: различать 

и классифицировать проблемы 

правового регулирования теории 

и практики уголовного, уголовно-

процессуального, уголовно-

исполнительного права и других 

смежных институтов права. 

Формируемые компетенции: 

Знает правовые аспекты 

применения наказания и 

содержание норм назначения 

наказания уголовного права РК.  

Умеет правильно 

классифицировать наказание и 

назначать его согласно 

уголовному законодательству.  

Владеет навыками правового 

анализа применения и назначения 

наказания предусмотренных 

уголовным законодательством 

РК. 

as well as teach how to 

apply the knowledge 

gained in practice. 

Brief description: This 

course examines the 

problems of the 

institution of punishment 

in criminal law, and also 

describes the legal 

aspects of sentencing in 

accordance with criminal 

law. Forms the skills of 

solving problems to 

improve the current 

legislation and the 

practice of its 

application. 

Learning outcomes: to 

distinguish and classify 

the problems of legal 

regulation of the theory 

and practice of criminal, 

criminal procedure, 

criminal executive law 

and other related 

institutions of law. 

Formed competencies: 

He knows the legal 

aspects of the application 

of punishment and the 

content of the rules of 

sentencing the criminal 

law of the Republic of 

Kazakhstan. 

He is able to correctly 

classify the punishment 

and assign it according 

to criminal law. 

Owns the skills of legal 

analysis of the 

application and 

sentencing provided for 

by the criminal 

legislation of the 

Republic of Kazakhstan. 

Модуль коды: ПҚМ 5. 

Модуль атауы: 

Процессуалдық құқық 

мәселелері 

Пән атауы: Қылмыстарды 

ашу мен тергеуде арнайы 

білімдерді пайдалану 

Код модуля: ППП 5. 

Название модуля: Проблемы 

процессуального права 

Название дисциплины: 
Использование специальных 

познаний в раскрытии и 

расследовании преступлений 

Сode of module: PLP 5. 

Name of module: 

Procedural Law 

Problems 

Name of discipline: Use 

of special knowledge in 

solving and investigating 



Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық іс жүргізу 

құқығы  

Постреквизиттер: 

Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

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 зерттеу 

мәселелерінің келесі тізімін 

қарастыруға мүмкіндік 

береді, атап айтқанда: 

қылмыстардың ақпараттық 

көрінісі; криминалистикалық 

идентификация; сот-

медициналық диагностика; 

криминалистикалық 

болжау;криминалистикалық 

профилактика; қылмысты 

тергеудегі 3D технологиялар. 

Осы білімді практикада 

қолдану дағдыларын 

қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: арнайы 

білімдерді, техника мен 

әдістерді пайдалана отырып, 

қылмыстарды тергеу және 

ашу дағдыларына ие болу; 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Ақпаратты қорғаудың, оның 

ішінде мемлекеттік 

құпияларды қорғаудың негізгі 

талаптарын сақтауды біледі; 

Ол ойлау мәдениетіне ие, 

ақпаратты жалпылауға, 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан Постреквизиты: 

Оформление и защита 

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 следующий перечень 

научно-исследовательских 

вопросов, а именно: 

информационное отражение 

преступлений; 

криминалистическая 

идентификация; 

криминалистическая диагностика; 

криминалистическое 

прогнозирование; 

криминалистическая 

профилактика; 3D технологии в 

расследовании преступлений. 

Формирует навыки по 

использованию данных познаний 

в практической деятельности. 

Результаты обучения: обладать 

навыками расследования и 

расскрытия преступлений с 

применением специальных 

знаний, техник и методик; 

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 

crimes 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Design 

and defense of 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 issues, 

namely: information 

reflection of crimes; 

forensic identification; 

forensic diagnostics; 

forensic forecasting; 

forensic prevention; 3D 

technologies in crime 

investigation. Forms 

skills for the use of this 

knowledge in practical 

activities. 

Learning outcomes: 
have the skills of 

investigating and solving 

crimes using special 

knowledge, techniques 

and methods; 

Formed competencies: 
Knows how to comply 

with the basic 

requirements of 

information security, 



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. 

 

её достижения;  

Умеет понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе. 

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. 

Модуль коды: ПҚМ 5. 

Модуль атауы: 

Процессуалдық құқық 

мәселелері 

Пән атауы: Қылмыстық-

құқықтық саясат мәселелері                          

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық іс жүргізу 

құқығы  

Постреквизиттер: 

Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

Мақсаты: магистранттарда 

қазіргі заманғы қылмыстық 

саясаттың теориялық-

қолданбалы негіздерін 

(мемлекеттік-құқықтық 

саясаттың құрамдас бөлігі 

ретінде) қалыптастыру, 

Қылмыстық, Қылмыстық-

атқару және қылмыстық іс 

жүргізу заңнамасының 

ережелерін терең меңгеру, 

дербес ғылыми-зерттеу және 

педагогикалық қызмет 

дағдыларын дамыту. 

Қысқаша сипаттамасы:  
Бұл курс қоғамдық 

қатынастарды қылмыстық-

құқықтық қорғау 

саласындағы мемлекеттік 

саясаттың қалыптасуы мен 

жүзеге асырылуын зерттейді. 

Сондай-ақ, бұл пән 

Код модуля: ППП 5. 

Название модуля: Проблемы 

процессуального права 

Название дисциплины: Вопросы 

уголовно-правовой политики       

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан  

Постреквизиты: Оформление и 

защита 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 

уголовно-процессуального 

законодательства, развитие 

навыков самостоятельной научно-

исследовательской и 

педагогической деятельности. 

Краткое описание:  
Данный курс исследует вопросы 

формирования и реализации 

государственной политики в 

области уголовно-правовой 

защиты общественных 

отношений. Так же данная 

дисциплина предпологает анализ 

истории развития доктрины 

уголовного права во взаимосвязи 

с концепцией уголовной 

политики, а также правовых и 

Сode of module: PLP 5. 

Name of module: 

Procedural Law 

Problems 

Name of discipline: 

Criminal Law Policy 

Issues 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: formation of 

undergraduates' 

knowledge of the 

theoretical and applied 

foundations of modern 

criminal policy (as an 

integral part of state 

legal policy), in-depth 

assimilation of the 

provisions of criminal, 

penal enforcement and 

criminal procedure 

legislation, development 

of skills of independent 

research and pedagogical 

activity. 

Brief description:   
This course explores the 

formation and 

implementation of state 

policy in the field of 

criminal law protection 



қылмыстық құқық 

доктринасының даму 

тарихын қылмыстық саясат 

тұжырымдамасымен, сондай-

ақ қылмыстық ғылымның 

құқықтық және теориялық 

негіздерімен ұштастырып 

талдауды қамтиды. 

Оқыту нәтижелері: 

қылмыстық, қылмыстық-

процестік, қылмыстық-атқару 

құқығының нормаларын 

талдау, түсіндіру және 

қолдану, сондай-ақ осы 

саладағы заңнамадағы 

олқылықтар мен 

қайшылықтарды анықтау 

дағдыларына ие болу. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

ауызша және жазбаша 

сөйлеуді логикалық түрде 

дұрыс, ақылға қонымды және 

анық түрде жасай алады; 

құқықтық сауаттылық, 

құқықтық ойлау және 

құқықтық мәдениет негізінде 

кәсіби қызметті жүзеге асыра 

алады; адамның ар-намысы 

мен қадiр-қасиетiн 

құрметтеуге, адам мен 

азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарын құрметтеуге 

және қорғауға қабiлеттi. 

теоретических основ уголовной 

науки. 

Результаты обучения: обладать 

навыками анализа, толкования и 

применения норм  уголовного, 

уголовно-процессуального, 

уголовно-исполнительного права, 

а также выявлять пробелы и 

противоречия в законодательстве 

в данной области. 

Формируемые компетенции:  
способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

способен уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы 

человека и гражданина. 

of public relations. Also, 

this discipline involves 

the analysis of the 

history of the 

development of the 

doctrine of criminal law 

in conjunction with the 

concept of criminal 

policy, as well as the 

legal and theoretical 

foundations of criminal 

science. 

Learning outcomes: 
have the skills to 

analyze, interpret and 

apply the norms of 

criminal, criminal 

procedural, criminal 

executive law, as well as 

identify gaps and 

contradictions in 

legislation in this area. 

Formed competencies:  

is capable of logically 

correct, reasoned and 

clear construction of oral 

and written speech; is 

able to carry out 

professional activities 

based on a developed 

sense of justice, legal 

thinking and legal 

culture; able to respect 

the honor and dignity of 

the individual, to respect 

and protect the rights 

and freedoms of man 

and citizen. 

Модуль коды: ПҚМ 5. 

Модуль атауы: 

Процессуалдық құқық 

мәселелері 

Пән атауы: Компьютерлік 

қылмыстардың тергеудің 

ерекшеліктері 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық іс жүргізу 

құқығы  

Постреквизиттер: 

Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

Код модуля: ППП 5. 

Название модуля: Проблемы 

процессуального права 

Название дисциплины: 

Особенности расследования 

компьютерных преступлений 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан  

Постреквизиты: Оформление и 

защита магистерской диссертации 

Цель: формирование у 

магистрантов необходимого 

правового компонента их 

Сode of module: PLP 5. 

Name of module: 

Procedural Law 

Problems 

Name of discipline: 
Features of the 

investigation of 

computer crimes 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 



Мақсаты: компьютерлік 

қылмыстарды тергеу кезінде 

магистранттарда олардың 

кәсіби дайындығының 

қажетті құқықтық 

компонентін қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

пән компьютерлік ақпарат 

саласындағы қылмыстарды 

тергеу ерекшеліктерін 

зерттейді. Компьютерлік 

ақпарат саласындағы 

қылмыстардың түсінігі 

ашылды, осы саладағы 

қылмыстың жай-күйіне 

сипаттама беріледі. Курс 

компьютерлік қылмыстарды 

тергеудің практикалық 

дағдыларын қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: арнайы 

білімдерді, техника мен 

әдістерді пайдалана отырып, 

қылмыстарды тергеу және 

ашу дағдыларына ие болу; 

Қалыптасатын құзыреттер: 

заңға сәйкес қатаң тәртіппен 

шешімдер қабылдауға және 

заңды әрекеттерді жасауға 

қабілетті; адамның ар-

намысы мен қадiр-қасиетiн 

құрметтеуге, адам мен 

азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарын құрметтеуге 

және қорғауға қабiлеттi; 

 

 

профессиональной подготовки во 

время расследований 

компьютерных преступлений. 

Краткое описание: В данной 

дисциплине рассматриваются 

особенности расследования 

преступлений в сфере 

компьютерной информации. 

Раскрывается понятие 

преступлений в сфере 

компьютерной информации, 

дается характеристика состояния 

преступности в данной сфере. 

Курс формирует практические 

навыки расследования 

компьютерных преступлений. 

Результаты обучения: обладать 

навыками расследования и 

расскрытия преступлений с 

применением специальных 

знаний, техник и методик; 

Формируемые компетенции: 

способен принимать решения и 

совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом;  

способен уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы 

человека и гражданина. 

Purpose: formation of 

the necessary legal 

component of their 

professional training in 

undergraduates during 

the investigation of 

computer crimes. 

Brief description: This 

discipline examines the 

features of the 

investigation of crimes 

in the field of computer 

information. The concept 

of crimes in the field of 

computer information is 

revealed, a characteristic 

of the state of crime in 

this area is given. The 

course forms the 

practical skills of 

investigating computer 

crimes. 

Learning outcomes: 
have the skills of 

investigating and solving 

crimes using special 

knowledge, techniques 

and methods; 

Formed 

competencies: Be able 

to make decisions and 

take legal actions in 

strict accordance with 

the law; able to respect 

the honor and dignity of 

the individual, to respect 

and protect the rights 

and freedoms of man 

and citizen. 

Модуль коды: ПҚМ 5. 

Модуль атауы: 

Процессуалдық құқық 

мәселелері 

Пән атауы: Қылмыстардың 

жекелеген түрлерін тергеу 

әдістемесі 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық іс жүргізу 

құқығы  

Постреквизиттер: 

Магистрлік диссертацияны 

Код модуля: ППП 5. 

Название модуля: Проблемы 

процессуального права 

Название дисциплины: 
Методика расследования 

отдельных видов преступлений 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан  

Постреквизиты: Оформление и 

защита магистерской диссертации  

Цель: Дать магистранту знания 

теории и практики расследования 

Сode of module: PLP 5. 

Name of module: 

Procedural Law 

Problems 

Name of discipline: 
Methodology for 

investigating certain 

types of crime 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 



рәсімдеу және қорғау 

Мақсаты: Магистранттерге 

қылмыстық заң пәнінен 

тиянақты білім беру, 

қылмыстың іс-әрекеттің 

қоғамға қауіптілігін және 

құқыққа қайшылығын 

жоятын мән-жайлар туралы 

толық түсінік беру болып 

табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Қылмыстардың жекелеген 

түрлерін тергеу әдістемесі – 

криминалистика курсының 

қорытынды бөлімі. Ол нақты 

түрлер мен топтардың 

қылмыстарын ашу және 

тергеу үшін олардың 

негізінде әзірленген ғылыми 

ережелер мен ұсыныстар 

жүйесін зерттеуді қамтамасыз 

етеді. 

Оқыту нәтижелері: арнайы 

білімдерді, техника мен 

әдістерді пайдалана отырып, 

қылмыстарды тергеу және 

ашу дағдыларына ие болу; 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Қылмыстардың жекелеген 

түрлерін тергеуде 

криминалистикалық 

техниканы қолданып 

дәлелдемелерді бағалауға, 

алуға, тергеу 

эксперименттерін жүргізуге,  

тергеудің тиімділігін 

арттыруға, жедел іздестіру 

шараларын жүргізуге 

құзіретті. 

 

отдельных видов преступлений, 

свободно ориентировался в 

дальнейшей практической 

деятельности.  

Краткое описание: Методика 

расследования отдельных видов  – 

завершающий раздел курса 

криминалистики. Она 

предоставляет собой изучение 

системы научных положений и 

разрабатываемых на их основе 

рекомендаций по раскрытию 

и расследованию 

преступлений конкретных видов и 

групп. 

Результаты обучения: обладать 

навыками расследования и 

расскрытия преступлений с 

применением специальных 

знаний, техник и методик; 

Формируемые компетенции: 

Компетентен в расследовании 

отдельных видов преступлений с 

использованием 

криминалистических методов для 

оценки, получения доказательств, 

проведения следственных 

экспериментов, повышения 

эффективности расследования, 

проведения оперативно-

розыскных мероприятий. 

thesis 

Purpose: To give the 

student knowledge of the 

theory and practice of 

investigating certain 

types of crimes, freely 

guided in further 

practical activities. 

Brief description: 
Methodology for 

investigating certain 

types of crime - the final 

section of the course in 

forensic science. It 

provides a study of the 

system of scientific 

provisions and 

recommendations 

developed on their basis 

for the disclosure and 

investigation of crimes 

of specific types and 

groups. 

Learning outcomes: 
have the skills of 

investigating and solving 

crimes using special 

knowledge, techniques 

and methods; 

Formed competencies: 
He knows the general 

provisions of the 

methodology of 

investigation of certain 

types and groups of 

crimes. Able to draw up 

basic and additional 

criminal investigation 

plans. He has skills in 

the production of 

procedural actions, while 

applying the necessary 

tactics, technical means 

and special knowledge. 

Модуль коды: ПҚМ 5. 

Модуль атауы: 

Процессуалдық құқық 

мәселелері 

Пән атауы: 

Өмір мен денсаулықты 

қылмыстық-құқықтық қорғау                                                                                                           

Пререквизиттер: Қазақстан 

Код модуля: ППП 5. 

Название модуля: Проблемы 

процессуального права 

Название дисциплины:  
Уголовно-правовая охрана жизни 

и здоровья                                                                                                        

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Сode of module: PLP 5. 

Name of module: 

Procedural Law 

Problems 

Name of discipline:  
Criminal law protection 

of life and health 

Prerequisites: Criminal 



Республикасының 

қылмыстық іс жүргізу 

құқығы  

Постреквизиттер: 

Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

Мақсаты: Оқу пәнінің 

мақсаты студенттерде 

құқықтық нормаларды 

кейіннен табысты іске асыру, 

заңдылық пен құқық тәртібін, 

құқықтық оқыту мен 

тәрбиелеуді қамтамасыз ету 

үшін қажетті кәсіби 

құзыреттерді қалыптастыру, 

заңгердің кәсіби қызметінде 

алынған білім мен 

дағдыларды іс жүзінде 

қолданумен байланысты 

студенттерді дербес қызметке 

дайындау болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы:  
Бұл курс өмір мен 

денсаулыққа қарсы 

қылмыстар үшін 

жауапкершілік туралы 

қылмыстық заңнаманы 

зерттеуге бағытталған. Осы 

қылмыстардың қылмыстық-

құқықтық белгілерін жүзеге 

асыру қабілетін дамытады. 

Өмір мен денсаулыққа зиян 

келтіруге байланысты 

қылмыстармен күресу 

дағдыларын үйретеді. 

Оқыту нәтижелері: 

қылмыстық, қылмыстық-

процестік, қылмыстық-атқару 

құқығының нормаларын 

талдау, түсіндіру және 

қолдану, сондай-ақ осы 

саладағы заңнамадағы 

олқылықтар мен 

қайшылықтарды анықтау 

дағдыларына ие болу. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

ауызша және жазбаша 

сөйлеуді логикалық түрде 

дұрыс, ақылға қонымды және 

анық түрде жасай алады; 

құқықтық сауаттылық, 

құқықтық ойлау және 

Казахстан  

Постреквизиты: Оформление и 

защита магистерской диссертации  

Цель: Учебная дисциплина имеет 

своей целью формирование у 

студентов профессиональных 

компетенций, необходимых для 

последующей успешной 

реализации правовых норм, 

обеспечения законности и 

правопорядка, правового 

обучения и воспитания, 

подготовку студентов к 

самостоятельной деятельности, 

связанной с практическим 

применением полученных знаний 

и навыков в профессиональной 

деятельности юриста. 

Краткое описание:  
Данный курс направлен на 

исследование уголовного 

законодательства об 

ответственности за преступления 

против жизни и здоровья. 

Развивает умения реализовать 

уголовно-правовую 

характеристику составов данных 

преступлений. Обучает навыкам 

борьбы против преступлений 

связанных с причинением вреда 

жизни и здоровью. 

Результаты обучения: обладать 

навыками анализа, толкования и 

применения норм  уголовного, 

уголовно-процессуального, 

уголовно-исполнительного права, 

а также выявлять пробелы и 

противоречия в законодательстве 

в данной области. 

Формируемые компетенции:  
способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

способен уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы 

человека и гражданина. 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: The academic 

discipline aims at the 

formation of students' 

professional 

competencies necessary 

for the subsequent 

successful 

implementation of legal 

norms, ensuring law and 

order, legal education 

and upbringing, 

preparing students for 

independent activities 

related to the practical 

application of acquired 

knowledge and skills in 

the professional activity 

of a lawyer. 

Brief description:  
This course is aimed at 

researching criminal 

legislation on liability 

for crimes against life 

and health. Develops the 

ability to implement the 

criminal law 

characteristics of these 

crimes. Teaches the 

skills of combating 

crimes related to harm to 

life and health. 

Learning outcomes: 
have the skills to 

analyze, interpret and 

apply the norms of 

criminal, criminal 

procedural, criminal 

executive law, as well as 

identify gaps and 

contradictions in 

legislation in this area. 

Formed competencies:  

is capable of logically 

correct, reasoned and 

clear construction of oral 

and written speech; is 

able to carry out 



құқықтық мәдениет негізінде 

кәсіби қызметті жүзеге асыра 

алады; адамның ар-намысы 

мен қадiр-қасиетiн 

құрметтеуге, адам мен 

азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарын құрметтеуге 

және қорғауға қабiлеттi. 

professional activities 

based on a developed 

sense of justice, legal 

thinking and legal 

culture; able to respect 

the honor and dignity of 

the individual, to respect 

and protect the rights 

and freedoms of man 

and citizen. 

 

 


