


 



Модуль коды: ҚҒӘМ - 1 

Модуль атауы: Құқықтық 

ғылымның әдіснамалық 

мәселелері 

Пән атауы: Академиялық хат 

Пререквизиттер: - 

Постреквизиттер: Докторлық 

диссертацияны жазу және 

қорғау 

Мақсаты: «Академиялық хат» 

пәнін меңгерудің мақсаты 

докторанттарда 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 докторанттарға 

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:  
- ғылыми мәтіндерді: эсселерді, 

докторлық диссертацияларды, 

мақалаларды, 

монографияларды жазу 

әдістемесін меңгереді; 

- өз ойларын, идеяларын 

тұжырымдау және негіздеу 

және оларды мақсатты 

аудиторияға жеткізе біледі; 

- ғылыми мәтіндерді жазу 

дағдысын меңгеру, 

құрылымдау, пішімдеу, 

суреттеу стилі мен тілін таңдай 

біледі; 

- академиялық ортада ғылыми 

талдаудың кәсіби дағдыларын 

табысты жүзеге асырайды. 

Қалыптасатын 

құзыреттіліктер:  
- отандық және шетелдік 

зерттеушілердің нәтижелерін 

қорытындылау және сыни 

бағалау, перспективалық 

Код модуля: МПЮН - 1 

Название модуля: 
Методологические проблемы 

юридической науки 

Название дисциплины: 
Академическое письмо 

Пререквизиты: - 

Постреквизиты: Оформление 

и защита докторской 

диссертации 

Цель: Целью освоения 

дисциплины «Академическое 

письмо» является 

формирование у докторантов 

навыков структурированного 

изложения собственных идеи, 

умения создавать научные и 

научно-информационные 

тексты различных видов с 

учетом специфики 

академического дискурса. 

Краткое описание: Изучение 

курса позволит докторантам 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, связанную с 

поиском информации в 

научных базах данных, 

анализом и реферированием 

текстов, работой с 

различными жанрами 

академического письма. 

Результаты обучения:  

- владеет методологией 

написания научных текстов: 

эссе,  докторской диссертации, 

статьи, монографии; 

- умеет формулировать и 

обосновывать собственные 

мысли, идеи и доносить их до 

целевой аудитории; 

- обладает навыком написания 

научных текстов, уметь 

структурировать, 

форматировать, подбирать 

стилистику и язык описания;  

- успешно осуществляет 

профессиональные навыки 

научного анализа в 

академической среде. 

Формируемые компетенции: - 

способность обобщать и 

Сode of module: MPLS - 

1 

Name of module: 

Methodological problems 

of legal science 

Name of discipline: 
Academic writing 

Prerequisites: - 

Postrequisites: Design 

and defense of a doctoral's 

thesis 

Purpose: The purpose of 

the discipline «Academic 

writing» is to develop 

doctoral 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: The 

study of the course will 

allow doctoral 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. 

Learning outcomes: have 

the skills of writing and 

speaking at the academic 

level, know the legal 

terminology in the national 

and international aspects, 

as well as master the 

technique of legal and 

diplomatic translation. 

Formed competencies: - 

the ability to summarize 

and critically evaluate the 

results obtained by 

domestic and foreign 

researchers, identify 

promising areas, draw up a 

research program; 

- the ability to substantiate 



бағыттарды анықтау, зерттеу 

бағдарламасын құру 

мүмкіндігіне ие болу;  

- ғылыми зерттеудің таңдалған 

тақырыбының өзектілігін, 

теориялық және практикалық 

маңыздылығын 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. 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований;  

- способность обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования; 

- способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада; 

- способность обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования. 

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: ЗШПЖ - 3 

Модуль атауы: Заң шығару 

процесін жетілдіру 

Пән атауы: Қаржылық 

құқықтың өзекті мәселелері 

Пререквизиттер: Азаматтық 

құқық (жалпы бөлім). 

Постреквизиттер: Докторлық 

диссертацияны жазу және 

қорғау 

Мақсаты: «Қаржы құқығының 

өзекті мәселелері» пәнінің 

мақсаты – докторанттарға 

қаржылық құқық саласындағы 

заңнаманың өзекті мәселелерін 

және оны қолдану тәжірибесін 

зерттеуге мүмкіндік беретін 

білімді меңгерту болып 

табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

пән әр түрлі институттарда 

қалыптасқан қаржы жүйесінің 

қызметін реттейтін өзекті 

халықаралық және ішкі құқық 

нормаларының жиынтығын 

зерттеуге мүмкіндік беретін 

мәселелерін зерттейді. 

Оқыту нәтижелері:  
Бұл пән әртүрлі мекемелерде, 

Код модуля: СЗП - 3 

Название модуля: 
Совершенствование 

законодательного процесса 

Название дисциплины: 
Актуальные проблемы 

финансового права 

Пререквизиты: Гражданское 

право (общая часть) 

Постреквизиты: Оформление 

и защита докторской 

диссертации 

Цель: Целью дисциплины 

«Актуальные проблемы 

финансового права» является 

приобретение докторантами 

знаний, позволяющих 

исследовать актуальные 

проблемы законодательства 

области финансового права и 

практики его применения. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина позволит изучить 

актуальные проблемы 

совокупности норм, 

регулирующих 

функционирование 

финансовой системы, 

образующихся в различные 

Сode of module: ILP - 3 

Name of module: 

Improving the legislative 

process 

Name of discipline: 
Actual problems of 

financial law 

Prerequisites: Civil law 

(general part) 

Postrequisites: Design 

and defense of a doctoral's 

thesis 

Purpose: The purpose of 

the discipline "Actual 

Problems of Financial 

Law" is to acquire 

knowledge by doctoral 

students, allowing them to 

explore the current 

problems of the legislation 

in the field of financial law 

and the practice of its 

application. 

Brief description: This 

discipline will allow you 

to study the topical 

problems of a set of rules 

governing the functioning 

of the financial system, 



сондай-ақ қаржы саласындағы 

ұйымдарда қалыптасқан қаржы 

жүйесінің қызметін реттейтін 

ережелер жиынтығының өзекті 

мәселелерін зерттеуге 

мүмкіндік береді. 

Қалыптасатын 

құзыреттіліктер:  
- қоғамдық қатынастарды, 

оның ішінде қаржы 

саласындағы құқықтық реттеу 

негіздерін, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, 

Жария және жеке мүдделерді 

қорғау жүйесі, оның ішінде 

қаржы саласындағы неғұрлым 

даулы проблемаларды біледі;  

- теориялық-құқықтық ойдың 

дамуының негізгі бағыттарын 

және заң шығарушылықтың, 

құқық қолдану мен құқық 

қорғау қызметінің, оның ішінде 

қаржы саласындағы өзекті 

мәселелерін талдай білу, қазіргі 

заманғы мемлекеттік-құқықтық 

шындыққа нақты баға беру 

және қоғамның құқықтық 

жүйесі мен кәсіби құқықтық 

сананың даму 

перспективаларын ұғыну 

процесінде теориялық білімді 

қолданады;  

- дербес құқықтық зерттеу 

дағдыларын, теориялық-

құқықтық ойдың негізгі 

көздерін, оның ішінде қаржы 

саласында, сыбайлас 

жемқорлық мінез-құлық 

проблемаларын талқылау 

дағдыларын, оның алдын алу, 

анықтау және жолын кесу 

әдістерін меңгереді. 

 

институты, а также 

организации в области 

финансов. 

Результаты обучения: 

Использует знания о понятиях, 

системе, источниках и 

субъектах финансового права 

и уметь разбирать 

возникающие актуальные 

проблемы в данной сфере. 

Обладает исследовательскими 

навыками изучения проблем в 

сфере финансового права, 

предлагает рекомендации по 

совершенствованию 

действующего 

законодательства и практики 

его применения.  

Формируемые компетенции: - 

знать основы правового 

регулирования общественных 

отношений, в том числе в 

финансовой сфере, наиболее 

дискуссионные проблемы в 

области противодействия 

коррупции, системы защиты 

публичного и частного 

интересов, в т.ч. в сфере 

финансов;  

- уметь анализировать 

основные направления 

развития теоретико-правовой 

мысли и актуальные проблемы 

правотворчества, 

правоприменения и 

правоохранительной 

деятельности, в т.ч. в 

финансовой сфере, давать 

реальную оценку современной 

государственно-правовой 

действительности и применять 

теоретические знания в 

процессе осмысления 

перспектив развития правовой 

системы общества и 

профессионального 

правосознания; 

- владеть навыками 

самостоятельных правовых 

исследований, основными 

источниками теоретико-

правовой мысли, в том числе в 

which are formed in 

various institutions, as 

well as organizations in 

the field of finance. 

Learning outcomes: Uses 

knowledge about the 

concepts, system, sources 

and subjects of financial 

law and be able to analyze 

emerging urgent problems 

in this area. Possesses 

research skills in studying 

problems in the field of 

financial law, offers 

recommendations for 

improving the current 

legislation and the practice 

of its application. 

Formed competencies:  

- to know the basics of 

legal regulation of public 

relations, including in the 

financial sphere, the most 

controversial issues in the 

field of combating 

corruption, the system of 

protection of public and 

private interests, including 

in the field of finance; 

- be able to analyze the 

main directions of 

development of theoretical 

and legal thought and 

current problems of law-

making, law enforcement 

and law enforcement, 

including in the financial 

sphere, to give a real 

assessment of modern 

state-legal reality and 

apply theoretical 

knowledge in the process 

of understanding the 

prospects for the 

development of the legal 

system of society and 

professional legal 

awareness; 

- possess the skills of 

independent legal 

research, the main sources 

of theoretical and legal 



финансовой сфере, навыками 

обсуждения проблем 

коррупционного поведения, 

методами его 

предупреждения, выявления и 

пресечения. 

 

thought, including in the 

financial sphere, the skills 

to discuss problems of 

corrupt behavior, methods 

of its prevention, detection 

and suppression. 

Модуль коды: ҚТПП - 2 

Модуль атауы: Құқықтық 

тәжірибе: проблемалар мен 

перспективалар 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасында азаматтық 

процесстік және қылмыстық 

процесстік  жүргізу заңнамасын 

қолданудың теориясы мен 

тәжірибесі 

Пререквизиттер: Азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Докторлық 

диссертацияны жазу және 

қорғау  

Мақсаты: Курстың мақсаты 

докторанттарда азаматтық және 

қылмыстық іс жүргізу құқығы 

ғылымының негізгі теориялық 

ережелері туралы, азаматтар 

мен ұйымдардың субъективті 

құқықтары мен заңды 

мүдделерін сот арқылы қорғау 

тетігі, азаматтық және 

қылмыстық іс жүргізу 

заңнамасының құрамы мен 

құрылымы және оны қолдану 

жөніндегі сот практикасы 

туралы білімнің тұтас жүйесін 

қалыптастыру болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

пән Қазақстан 

Республикасындағы азаматтық 

іс жүргізу және қылмыстық іс 

жүргізу заңнамасын қолдану 

теориясы мен практикасын 

зерттеуге және өзекті 

мәселелерді анықтауға 

мүмкіндік береді. 

Оқыту нәтижелері: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

және қылмыстық іс жүргізу 

құқығында кәсіпкерлікпен 

айналысу дағдыларына ие болу, 

сондай -ақ ұлттық заңнаманың 

Код модуля: ЮППП -2 

Название модуля: 
Юридическая практика: 

проблемы и перспективы 

Название дисциплины: 
Теория и практика 

применения гражданско-

процессуального и уголовно-

процессуального 

законодательства в 

Республике Казахстан 

Пререквизиты: Гражданско-

процессуальное право 

Постреквизиты: Оформление 

и защита докторской 

диссертации 

Цель: Целью курса является 

формирование у докторантов 

целостной системы знаний об 

основных теоретических 

положениях науки 

гражданского и уголовного 

процессуального права, о 

механизме судебной защиты 

субъективных прав и 

законных интересов граждан и 

организаций, составе и 

структуре гражданского и 

уголовного процессуального 

законодательства и судебной 

практике по его применению.  

Краткое описание: Данная 

дисциплина позволит изучить 

теорию и практику 

правоприменения гражданско-

процессуального и уголовно-

процессуального 

законодательства в 

Республике Казахстан и 

выявить современные 

актуальные проблемы. 

Результаты обучения: - 

обладает навыками ведения 

дел в гражданском и 

уголовно-процессульном 

Сode of module: LPPP - 

2 

Name of module: Legal 

practice: problems and 

prospects 

Name of discipline: 
Theory and practice of 

application of civil 

procedure and criminal 

procedure legislation in 

the Republic of 

Kazakhstan 

Prerequisites: Civil 

Procedure Law 

Postrequisites: Design 

and defense of a doctoral's 

thesis 

Purpose: The purpose of 

the course is to form a 

spreadsheet system of 

knowledge among doctoral 

students about the main 

theoretical provisions of 

the science of civil 

procedure law, about the 

mechanism of judicial 

protection of subjective 

rights and legitimate 

interests of citizens and 

organizations, the 

composition and structure 

of civil procedure 

legislation and judicial 

practice on its application. 

Brief description: This 

discipline will allow you 

to study the theory and 

practice of law 

enforcement of civil 

procedural and criminal 

procedural legislation in 

the Republic of 

Kazakhstan and identify 

current topical problems. 

Learning outcomes: - 



азаматтық және еңбек 

құқықтық қатынастарын 

жетілдіру механизмінің 

мазмұнын ашу. 

Қалыптасатын 

құзыреттіліктер:  

Білу керек: 
- құқық қорғау қызметінің 

негізгі бағыттары мен 

ерекшеліктері және оның 

құқықтық тәртіпті нығайтудағы 

рөлі мен орнын; 

- ұйымдастыру-құқықтық 

негіздерін, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік 

органдары жүйесіндегі құқық 

қорғау органдарының рөлі мен 

орнын; 

- қылмыстық процестің мәні, 

міндеттері мен принциптерін; 

- қылмыстық іс жүргізу 

заңының құрылымы мен 

мазмұны және қылмыстық сот 

ісін жүргізу тәртібін; 

- қылмыстарды ашу және 

алдын алу, қылмыстық істерді 

тергеу және сотта қарау үшін 

қылмыстық іс жүргізу заңында 

көзделген тергеу және сот 

әрекеттерін. 

Істей білу: 

- түрлі құқық қорғау 

органдарының функциялары 

мен қызмет салалары 

арасындағы айырмашылықты 

анықтауды; 

- ұлттық заңнамада еркін 

бағдарлану, заң істерін шешуде 

құқық нормаларын шебер 

түсіндіру және қолдануды. 

- тиісті процессуалдық 

құжаттарды (қаулылар, тергеу 

және сот әрекеттерінің 

хаттамалары және т.б.) сауатты 

құрастыруды. 

- азаматтық сот ісін жүргізудің 

түрлері мен кезеңдері туралы 

талдау жасауды; 

- азаматтық іс жүргізу 

құқықтық қатынастарының 

субъектілері туралы 

түсіндіруді; 

праве РК, а также раскрывать 

содержание механизма 

совершенствования 

гражданских и трудовых 

правоотношений 

национального 

законодательства. 

Формируемые компетенции:  

Знать: 

- основные направления и 

особенности 

правоохранительной 

деятельности и ее роль и 

место в укреплении 

правопорядка; 

- организационно-правовые 

основы, роль и место 

правоохранительных органов 

в системе государственных 

органов Республики 

Казахстан; 

- сущность, задачи и 

принципы уголовного 

процесса; 

- структура и содержание 

уголовно-процессуального 

закона и порядок уголовного 

судопроизводства; 

- следственные и судебные 

действия, предусмотренные 

уголовно-процессуальным 

законом для раскрытия и 

предупреждения 

преступлений, расследования 

и судебного разбирательства 

уголовных дел. 

Уметь: 

- проводить различие между 

функциями и сферами 

деятельности различных 

правоохранительных органов; 

- свободно ориентироваться в 

национальном 

законодательстве, умело 

толковать и применять нормы 

права при решении 

юридических дел. 

- грамотно составлять 

соответствующие 

процессуальные документы 

(постановления, протоколы 

следственных и судебных 

have the skills of doing 

business in the civil and 

criminal procedural law of 

the Republic of 

Kazakhstan, as well as 

disclose the content of the 

mechanism for improving 

civil and labor legal 

relations of national 

legislation. 

Formed competencies:  

To know: 

- the main directions and 

features of law 

enforcement activity and 

its role and place in 

strengthening law and 

order; organizational and 

legal bases, the role and 

place of law enforcement 

agencies in the system of 

state bodies of the 

Republic of Kazakhstan; 

- the essence, tasks and 

principles of the criminal 

process; 

- the structure and content 

of the criminal procedure 

law and the procedure for 

criminal proceedings; 

- investigative and judicial 

actions provided for by the 

criminal procedure law for 

the disclosure and 

prevention of crimes, 

investigation and trial of 

criminal cases. 

be able to: 

- to distinguish between 

the functions and spheres 

of activity of various law 

enforcement agencies; 

- freely navigate the 

national legislation, 

skillfully interpret and 

apply the rules of law 

when solving legal cases. 

- competently draw up 

appropriate procedural 

documents (resolutions, 

protocols of investigative 

and judicial actions, etc.). 



- азаматтық істер бойынша сот 

дәлелдемелерінің мақсаттары 

мен ерекшеліктері туралы 

пайымдауды; 

- құқықты қорғаудың талап қою 

нысанының ерекшеліктері 

туралы талдауды; 

- азаматтық сот ісін жүргізуде 

сот шешімдерін қайта қарау 

түрлері туралы қарауды; 

- азаматтық сот ісін жүргізу 

туралы заңнама көздерінің 

құрамы мен құрылымын 

анықтауды; 

- азаматтық іс жүргізу 

құқықтық қатынастары 

субъектілерінің құрамы мен іс 

жүргізу мәртебесін түсіндіруді. 

действий и т.д.). 

- делать анализ о видах и 

стадиях гражданского 

судопроизводства; 

- объяснять о субъектах 

гражданских процессуальных 

правоотношений; 

- рассуждать о целях и 

особенностях судебного 

доказывания по гражданским 

делам; 

- анализировать об 

особенностях исковой формы 

защиты права; 

- рассматривать о видах 

пересмотра судебных решений 

в гражданском 

судопроизводстве; 

- определять состав и 

структуру источников 

законодательства о 

гражданском 

судопроизводстве; 

- толковать состав и 

процессуальный статус 

субъектов гражданских 

процессуальных 

правоотношений; 

-on the types and stages of 

civil proceedings; 

-about the subjects of civil 

procedural legal relations; 

-about the purposes and 

features of judicial 

evidence in civil cases; 

-about the features of the 

claim form of protection of 

the right; 

-on the types of review of 

court decisions in civil 

proceedings; 

-the composition and 

structure of the sources of 

legislation on civil 

proceedings; 

-composition and 

procedural status of 

subjects of civil procedural 

legal relations; 

Модуль коды: ҚТПП - 2 

Модуль атауы: Құқықтық 

тәжірибе: проблемалар мен 

перспективалар 

Пән атауы: Еуропалық 

Одақтың заңнамалық жүйесінің 

ерекшеліктері 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Постреквизиттер: Докторлық 

диссертацияны жазу және 

қорғау  

Мақсаты: Пәннің мақсаты-

Еуропалық Одақ елдерінің 

заңнамалық жүйесінің 

теориялық негіздерін анықтау 

және осы жүйені өзгерту 

аспектілерін анықтау болып 

табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курста Лиссабон келісімінде 

бекітілген Еуропалық Одақтың 

заңы мен институционалдық 

жүйесінің эволюциясы 

Код модуля: ЮППП -2 

Название модуля: 
Юридическая практика: 

проблемы и перспективы 

Название дисциплины: 
Особенности законодательной 

системы стран Европейского 

Союза 

Пререквизиты: Теория 

государства и права 

Постреквизиты: Оформление 

и защита докторской 

диссертации 

Цель: Целью данной 

дисциплины является 

определение теоретических 

основ законодательной 

системы стран Европейского 

Союза и определение 

механизмов изменения данной 

системы. 

Краткое описание: Данный 

курс содержит анализ 

основных программных 

Сode of module: LPPP - 

2 

Name of module: Legal 

practice: problems and 

prospects 

Name of discipline: 
Features of the legislative 

system of the European 

Union 

Prerequisites: Theory of 

state and law 

Postrequisites: Design 

and defense of a doctoral's 

thesis 

Purpose: The purpose of 

this discipline is to 

determine the theoretical 

foundations of the 

legislative system of the 

European Union countries 

and to determine the 

mechanisms for changing 

this system. 

Brief description: This 



негізінде жатқан негізгі 

бағдарлама параметрлерінің 

талдауы бар. Ол Еуропалық 

құқықтың бұрынғы 

институттарының ортақ бөлігін 

толықтырады және дамытады, 

ЕО құқығының жалпы 

теориясын белгілейді және 

интеграциялық бірлестіктердің 

қызметі мен құрылымын 

сипаттайды. 

Оқыту нәтижелері: ЕО 

заңнама жүйесінің 

ерекшеліктерінің мазмұнын 

ашады, ЕО заңнамалық 

жүйесінің ерекшеліктеріне 

ғылыми талдау жүргізе алады 

және заңнамалық нормаларға 

салыстырмалы түсіндірме 

жүргізе алады. 

Қалыптасатын 

құзыреттіліктер:  

Білу керек: 

  - іскерлік кәсіби қарым-

қатынас ерекшеліктері, оның 

ішінде ЕО елдерінің қазақ, 

орыс және шет тілдеріндегі 

сөйлеу үлгілері мен мөрлері; 

- дамыған әділеттілік сезімі, 

құқықтық ойлау және 

құқықтық мәдениет негізінде 

кәсіби қызметті жүзеге асыру 

ерекшеліктері; 

- ЕО-ның негізгі нормативтік 

құқықтық актілері, 

материалдық және іс жүргізу 

құқығының нормалары. 

установок, лежащих в основе 

эволюции права и 

институциональной системы 

Европейского Союза, 

закрепленных в Лиссабонском 

договоре. Оно дополняет и 

развивает общую часть 

предшествующих институтов 

европейского права, 

излагающих общую теорию 

права ЕС и  характеризующих 

структуру и механизм 

деятельности интеграционных 

объединений. 

Результаты обучения:  

– раскрывает содержание 

особенностей системы 

законодательства ЕС, 

способен проводить научный 

анализ особенностей 

законодательной системы ЕС 

и проводить сравнительное 

толкование законодательных 

норм. 

Формируемые компетенции: 

Должен знать: 
 - особенности делового 

профессионального общения, 

включая речевых шаблонов и 

штампов на казахском, 

русском и иностранном языке 

стран ЕС;    

- особенности осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры;  

- основные нормативные 

правовые акты, нормы 

материального и 

процессуального права ЕС. 

 

course contains an analysis 

of the main program 

settings that underlie the 

evolution of the law and 

the institutional system of 

the European Union, 

enshrined in the Lisbon 

Treaty. It supplements and 

develops the common part 

of the previous institutions 

of European law, setting 

out the general theory of 

EU law and characterizing 

the structure and 

mechanism of activity of 

integration associations. 

Learning outcomes: 
reveals the content of the 

features of the EU 

legislation system, is able 

to conduct a scientific 

analysis of the features of 

the EU legislative system 

and conduct a comparative 

interpretation of legislative 

norms. 

Formed competencies: 

Have to know: 

  - features of business 

professional 

communication, including 

speech patterns and stamps 

in Kazakh, Russian and 

foreign languages of the 

EU countries; 

-features of the 

implementation of 

professional activities on 

the basis of a developed 

sense of justice, legal 

thinking and legal culture; 

- the main normative legal 

acts, norms of substantive 

and procedural law of the 

EU. 

Модуль коды: ҚТПП - 2 

Модуль атауы: Құқықтық 

тәжірибе: проблемалар мен 

перспективалар 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасындағы азаматтық 

және еңбек қатынастарын 

Код модуля: ЮППП -2 

Название модуля: 
Юридическая практика: 

проблемы и перспективы 

Название дисциплины: 
Совершенствование 

гражданских и трудовых 

Сode of module: LPPP - 

2 

Name of module: Legal 

practice: problems and 

prospects 

Name of discipline: 
Improvement of civil and 



жақсарту 

Пререквизиттер: Азаматтық 

құқық 

Постреквизиттер: Докторлық 

диссертацияны жазу және 

қорғау 

Мақсаты: Пәннің мақсаты 

докторанттардың азаматтық 

және еңбек құқықтық 

қатынастарына қатысты 

ақпараттар мен материалдарды 

ғылыми талдаумен өз бетінше 

жұмыс істеу дағдыларын 

жетілдіру болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курс Қазақстан 

Республикасындағы азаматтық 

және еңбек құқықтық 

қатынастарды жетілдіру 

механизмін терең зерттеуді 

қамтиды. 

Оқыту нәтижелері:  
азаматтық істерді жүргізу 

дағдыларын меңгереді, сондай-

ақ ұлттық заңнаманың 

азаматтық және еңбек 

қатынастарын жетілдіру 

механизмінің мазмұнын ашады. 

Қалыптасатын 

құзыреттіліктер:  

Білу керек: 

- азаматтық және еңбек 

құқығының мәні, міндеттері 

мен принциптерін; 

- Азаматтық және еңбек 

құқықтық реттеуді 

жетілдірудің заманауи 

тетіктерін. 

Істей білу керек: 

- ұлттық заңнамада еркін 

бағдарлануға, заңды істерді 

шешу кезінде азаматтық және 

еңбек құқығы нормаларын 

шебер түсіндіруге және 

қолдануды. 

- азаматтық және еңбек 

құқығын жетілдіру бойынша 

тиісті құқықтық құжаттарды 

сауатты құрастыруды; 

- зерттеу саласын жүйелі 

түсінуді, осы салада 

қолданылатын зерттеу біліктері 

правовых отношений в 

Республике Казахстан 

Пререквизиты: Гражданское 

право (общая часть)  

Постреквизиты: Оформление 

и защита докторской 

диссертации 

Цель: Целью дисциплины 

является совершенствование у 

докторантов навыков 

самостоятельной работы с 

научным анализом 

информации и материалов 

касающихся гражданских и 

трудовых правоотношений 

Краткое описание: Данный 

курс предполагает 

углубленное изучение 

механизма совершенствования 

гражданских и трудовых 

правовых отношений в 

Республике Казахстан. 

Результаты обучения:  

обладает навыками ведения 

дел в гражданском, а также 

раскрывает содержание 

механизма совершенствования 

гражданских и трудовых 

правоотношений 

национального 

законодательства. 

Формируемые компетенции:  

Знать: 

- сущность, задачи и 

принципы гражданского и 

трудового права; 

- Современные механизмы 

совершенствования 

гражданского и трудового 

правового регулирования. 

Уметь: 

- свободно ориентироваться в 

национальном 

законодательстве, умело 

толковать и применять нормы 

гражданского и трудового 

права при решении 

юридических дел. 

- грамотно составлять 

соответствующие правовые 

документы по 

совершенствования 

labor legal relations in the 

Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Civil law 

(general part) 

Postrequisites: Design 

and defense of a doctoral’s 

thesis 

Purpose: The purpose of 

the discipline is to improve 

doctoral students' skills of 

independent work with 

scientific analysis of 

information and materials 

related to civil and labor 

legal relations. 

Brief description: This 

course involves an in-

depth study of the 

mechanism for improving 

civil and labor legal 

relations in the Republic of 

Kazakhstan. 

Learning outcomes: 
possesses the skills of 

conducting cases in civil, 

and also reveals the 

content of the mechanism 

for improving civil and 

labor relations of national 

legislation. 

Formed competencies:  

To know: 

- the essence, objectives 

and principles of civil and 

labor law; 

- Modern mechanisms for 

improving civil and labor 

legal regulation. 

Be able to: 

- freely navigate the 

national legislation, 

skillfully interpret and 

apply the norms of civil 

and labor law in solving 

legal cases. 

- competently draw up 

relevant legal documents 

on the improvement of 

civil and labor law; 

- demonstrate a systematic 

understanding of the field 

of study, mastery of the 



мен әдістері бөлігіндегі 

шеберлікті көрсетуді. 

гражданского и трудового 

права; 

- демонстрировать системное 

понимание области изучения, 

мастерство в части умений и 

методов исследования, 

используемых в данной 

области. 

skills and research 

methods used in this field. 

Модуль коды: ҚТПП - 2 

Модуль атауы: Құқықтық 

тәжірибе: проблемалар мен 

перспективалар 

Пән атауы: Адам құқықтарын 

жүзеге асыру мәселелері 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Постреквизиттер: Докторлық 

диссертацияны жазу және 

қорғау 

Мақсаты: Бұл пәнді оқытудың 

мақсаты – докторанттарда адам 

құқықтары мен 

бостандықтарын іске асыру 

саласындағы білімді, ұлттық 

және халықаралық 

заңнамаларда адам құқықтары 

мен бостандықтарын іске асыру 

проблемаларының негізгі 

ұғымдарын және қорғау 

тетіктерін қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы:  
Бұл пән докторанттарда адам 

құқықтары, олардың әлеуметтік 

және құқықтық табиғаты, 

генезисі, қазіргі жағдайы және 

оларды қорғау тетіктері туралы 

жүйелі түсініктерді 

қалыптастырады. Сондай-ақ, 

бұл курс адам құқықтарының 

негізгі санаттарын талдауға 

мүмкіндік береді, оның негізгі 

институттарын зерттеумен 

қатар студенттерге адам 

құқықтарын іске асырудың 

күрделі мәселелерін түсінуге 

көмектеседі. 
Оқыту нәтижелері:  
адам құқықтары мен 

бостандықтарын тиімді қорғау 

үшін қажетті заңнама 

нормаларын қолдану, құқықтық 

фактілерді, сот шешімдерін 

Код модуля: ЮППП -2 

Название модуля: 
Юридическая практика: 

проблемы и перспективы 

Название дисциплины: 
Проблемы реализации прав 

человека   

Пререквизиты: Теория 

государства и права 

 Постреквизиты: 

Оформление и защита 

докторской диссертации 

Цель: Цель преподавания 

данной дисциплины – 

формирование у докторантов 

знаний в области реализации 

прав и свобод человека, 

основных понятий проблем 

реализации прав и свобод 

человека и механизмах 

защиты, как в национальном, 

так и в международном 

законодательствах. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина формирует у 

докторантов 

системные представления о 

правах человека, их 

социальной и юридической 

природе, 

генезисе, современном 

состоянии и механизмах их 

защиты. Так же, данный курс 

позволит проводить анализ 

основных категорий прав 

человека наряду с 

исследованием его основных 

институтов поможет 

студентам разобраться в 

сложных вопросах реализации 

прав человека. 

Результаты обучения:  

применять нормы 

законодательства, 

Сode of module: LPPP - 

2 

Name of module: Legal 

practice: problems and 

prospects 

Name of discipline: 
Problem of realization of 

human rights 

Prerequisites: Theory of 

state and law 

Postrequisites: Design 

and defense of a doctoral 

thesis 

Purpose: The purpose of 

teaching this discipline is 

the formation of doctoral 

students' knowledge in the 

field of the realization of 

human rights and 

freedoms, the basic 

concepts of the problems 

of the realization of human 

rights and freedoms and 

protection mechanisms, 

both in national and 

international legislation. 

Brief description:  
This discipline forms the 

doctoral students' systemic 

ideas about human rights, 

their social and legal 

nature, genesis, current 

state and mechanisms of 

their protection. Also, this 

course will allow for the 

analysis of the main 

categories of human rights, 

along with the study of its 

main institutions, will help 

students to understand the 

complex issues of the 

implementation of human 

rights. 

Learning outcomes:  



ғылыми-талдау, құқық қолдану 

практикасының проблемаларын 

зерттеу және оларды шешу 

жолдарын ұсыну. 

Қалыптасатын 

құзыреттіліктер:  
- адам құқықтарын іске асыру 

қызметін реттейтін заңнаманың 

негізгі теориялық ережелерін 

білу; 

- адам құқықтарын іске асыру 

бойынша нормативтік-

құқықтық актілерді білу; 

- нормативтік-құқықтық 

актілермен жұмыс істеу 

дағдыларын меңгеру; 

- заңнамада бағдарлай білу; 

- заң көмегін көрсету 

мақсатында жеке қызметтік 

құжаттарды жасау дағдыларын 

меңгеру; 

- адам құқықтарын іске асыруға 

қатысты міндеттерді шеше 

білу. 

необходимые для 

эффективной защиты прав и 

свобод человека, научно-

анализировать юридические 

факты, судебные решения, 

исследовать проблемы 

правоприменительной 

практики и предлагать пути их 

решения. 

Формируемые компетенции:  
- знать основополагающие 

теоретические положения 

законодательства, 

регламентирующего 

деятельность реализации прав 

человека; 

- знать нормативно-правовые 

акты по реализации прав 

человека; 

- приобрести навыки работы с 

нормативно-правовыми 

актами; 

- уметь ориентироваться в 

законодательстве; 

- приобрести навыки 

составления отдельных 

служебных документов в 

целях оказания юридической 

помощи; 

- уметь решать задачи, 

относящиеся к реализации 

прав человека. 

apply the norms of 

legislation necessary for 

the effective protection of 

human rights and 

freedoms, scientifically 

analyze legal facts, judicial 

decisions, investigate 

problems of law 

enforcement practice and 

propose ways to solve 

them. 

Formed competencies:  

- to know the fundamental 

theoretical provisions of 

the legislation regulating 

the implementation of 

human rights; 

- know the normative legal 

acts on the implementation 

of human rights; 

- acquire skills in working 

with regulatory legal acts; 

- be able to navigate the 

legislation; 

- acquire the skills of 

drafting individual official 

documents in order to 

provide legal assistance; 

- be able to solve problems 

related to the realization of 

human rights. 

Модуль коды: ҚҒӘМ - 1 

Модуль атауы: Құқықтық 

ғылымның әдіснамалық 

мәселелері 

Пән атауы: Ғылыми зерттеу 

әдістері 

Пререквизиттер: - 

Постреквизиттер: Докторлық 

диссертацияны жазу және 

қорғау 

Мақсаты: Пәннің мақсаты 

докторанттарда теориялық 

және практикалық білімді 

қалыптастыру, сонымен қатар 

ғылымометрияның заманауи 

әдістерін қолдана отырып, 

ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру мен басқарудың 

заңдылықтары, принциптері, 

тұжырымдамалары, 

Код модуля: МПЮН - 1 

Название модуля: 
Методологические проблемы 

юридической науки 

Название дисциплины: 
Методы научных 

исследований 

Пререквизиты: - 

Постреквизиты: Оформление 

и защита докторской 

диссертации 

Цель: Целью дисциплины 

является формирование у 

докторантов теоретических и 

практических знаний, а так же 

состоит в овладении знаниями 

о законах, принципах, 

понятиях, терминологии, 

содержании, специфических 

особенностях организации и 

Сode of module: MPLS - 

1 

Name of module: 
Methodological problems 

of legal science 

Name of discipline: 
Methods of scientific 

research 

Prerequisites: - 

Postrequisites: Design 

and defense of a doctoral’s 

thesis 

Purpose: The purpose of 

the discipline is the 

formation of theoretical 

and practical knowledge 

among doctoral students, 

and also consists in 

mastering knowledge 

about the laws, principles, 



терминологиясы, мазмұны, 

ерекшеліктері туралы білімді 

игеруден тұрады. 

Қысқаша сипаттамасы: 

«Ғылыми зерттеу әдістері» 

курсы әдістемелік және 

ғылыми мәдениетті 

қалыптастыруға, ғылыми 

мәтіндерді икемді қабылдауға, 

әдістеме бойынша 

пікірталастарға қатысуға, 

ғылыми зерттеулерде алған 

білімді тиімді қолдануға ықпал 

етеді. 

Оқыту нәтижелері: ғылыми 

зерттеу әдістері туралы 

алынған білімге сүйене 

отырып, құқықтық 

принциптерді, заңнаманы және 

бұрынғы сот шешімдерін 

талдайды, жеке және ұжымдық 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

ұйымдастырудың әдістері мен 

тәсілдерін қолданады, ғылыми-

зерттеу жұмыстарын 

ұйымдастырады және 

орындайды, ғылымометрияның 

заманауи әдістерін қолдана 

отырып ғылыми зерттеулер 

жүргізеді. 

Қалыптасатын 

құзыреттіліктер: 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; 

управлении научными 

исследованиями с 

использованием современных 

методов наукометрии. 

Краткое описание: Курс 

"Методы научного 

исследования" способствует 

формированию 

методологической и научной 

культуры, гибкому 

восприятию научных текстов, 

участию в дискуссиях по 

методологии, эффективному 

применению полученных 

знаний в научно-

исследовательской работе. 

Результаты обучения: 

проводит анализ юридических 

принципов, законодательных 

актов и предшествующих 

судебных решений на основе 

полученных знаний о методах 

научного исследования, 

применяет методы и подходы 

организации как 

индивидуальной, так и 

коллективной научно-

исследовательской работы, 

организовывает и выполняет 

научно-исследовательскую 

работу, проводит научные 

исследования с применением  

современных методов 

наукометрии.  

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 

concepts, terminology, 

content, specific features 

of the organization and 

management of scientific 

research using modern 

methods of scientometry. 

Brief description: The 

course "Methods of 

Scientific Research" 

contributes to the 

formation of a 

methodological and 

scientific culture, flexible 

perception of scientific 

texts, participation in 

discussions on 

methodology, effective 

application of the 

knowledge gained in 

scientific research. 

Learning outcomes: 
analyzes legal principles, 

legislative acts and 

previous court decisions 

based on the knowledge 

gained about scientific 

research methods, applies 

methods and approaches to 

organizing both individual 

and collective research 

work, organizes and 

performs research work, 

conducts scientific 

research using modern 

methods of scientometrics. 

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 



- 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 

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. 

 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 

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. 

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 

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: ҚТПП - 2 

Модуль атауы: Құқықтық 

тәжірибе: проблемалар мен 

перспективалар 

Код модуля: ЮППП -2 

Название модуля: 
Юридическая практика: 

проблемы и перспективы 

Сode of module: LPPP - 

2 

Name of module: Legal 

practice: problems and 



Пән атауы: Құқықтық 

конфликтология: теориялық 

және практикалық аспектілері 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Постреквизиттер: Докторлық 

диссертацияны жазу және 

қорғау 

Мақсаты: Докторанттардың 

заң қызметіндегі 

конфликтологияның 

құқыққолдану аспектісін 

жетілдірумен байланысты 

теориялық білім, білік және 

дағды жүйесін меңгеруі болып 

табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

пән құқықтық қақтығыстарды 

басқарудың негізгі ережелерін 

белгілейді. Қақтығыстардың 

табиғаты мен механизмдері, 

олардың себептері, құрылымы 

мен түрлері, сондай-ақ оларды 

шешу жолдары мен құралдары 

қарастырылады. Теориялық 

және практикалық 

аспектілердің өзекті 

мәселелерін ашады. 

Оқыту нәтижелері:  
- кәсіби ортада туындайтын 

қақтығыстардың теориялық 

және практикалық аспектілерін 

жүйелей біледі; 

- дау мен әлемді пәнаралық 

талдау әдіснамасын қолдануға, 

конфликтологияның пәндік 

өрісін, қақтығыс пен әлемнің 

көп факторлы жағдайын ескере 

отырып, гуманитарлық және 

әлеуметтік ғылымдардың 

категориялық аппаратын 

қолдануға қабілетті. 

Қалыптасатын 

құзыреттіліктер:  
Категориялық аппаратты 

қолдану тәсілдерін, жанжал 

мен бейбітшілікті пәнаралық 

талдауды, өмірдің әртүрлі 

салаларындағы жанжалды 

жағдайларды шешудің 

құқықтық ерекшеліктерін білу 

керек; 

Название дисциплины: 
Юридическая 

конфликтология: 

теоретические и практические 

аспекты  

Пререквизиты: Теория 

государства и права 

Постреквизиты: Оформление 

и защита докторской 

диссертации 

Цель: Овладение 

докторантами теоретической 

системой знаний, умений и 

навыков, связанных с 

совершенствованием 

правоприменительного 

механизма конфликтологии в 

юридической деятельности. 

Краткое описание: В данной 

дисциплине излагаются 

основные положения 

юридической 

конфликтологии. 

Рассматриваются природа и 

механизмы конфликтов, их 

причины, структура и виды, а 

также способы и средства их 

разрешения. Раскрываются 

актуальные проблемы 

теоретических и практических 

аспектов. 

Результаты обучения:  

- умеет систематизировать 

теоретические и практические 

аспекты  конфликтов 

возникающих в 

профессиональной среде;  

- способен применять 

методологию 

междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, 

использовать категориальный 

аппарат гуманитарных и 

социальных наук с учетом 

предметного поля 

конфликтологии, 

многофакторной 

обусловленности конфликта и 

мира. 

Формируемые компетенции:  
Знать: способы применения 

категориального аппарата, 

prospects 

Name of discipline: Legal 

conflictology: theoretical 

and practical aspects 

Prerequisites: Theory of 

Government and Rights 

Postrequisites: Design 

and defense of a doctoral’s 

thesis 

Purpose: The purpose of 

the discipline is to equip 

doctoral students with a 

theoretical system of 

knowledge, skills and 

abilities related to the 

improvement of the law 

enforcement mechanism of 

conflictology in legal 

activity. 

Brief description: This 

discipline sets out the main 

provisions of legal conflict 

management. The nature 

and mechanisms of 

conflicts, their causes, 

structure and types, as well 

as ways and means of their 

resolution are considered. 

Reveals topical problems 

of theoretical and practical 

aspects. 

Learning outcomes:  
- To be able to systematize 

the theoretical and 

practical aspects of 

conflicts arising in the 

professional environment; 

- doctoral student is able to 

apply the methodology of 

interdisciplinary analysis 

of conflict and peace, to 

use the categorical 

apparatus of the 

humanities and social 

sciences, taking into 

account the subject field of 

conflictology, the 

multifactorial 

conditionality of conflict 

and peace. 

Formed competencies:  

To know: ways to use the 



Дау пен бейбітшілікті 

пәнаралық талдау әдіснамасын, 

өмірдің түрлі салаларындағы 

қақтығыстарды шешу үшін 

құқықтық білім негіздерін 

сауатты қолдана істей білу 

керек; 
Өмірдің түрлі салаларындағы 

қақтығыстарды шешу үшін 

құқықтық білім негіздерін, дау 

мен бейбітшілікті пәнаралық 

талдау әдіснамасын 

қолданудың практикалық 

дағдыларын меңгерген. 

междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, правовых 

особенностей разрешения 

конфликтных ситуаций в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

Уметь: компетентно 

применять методологию 

междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, основы 

правовых знаний для решения 

конфликтов в различных 

сферах жизнедеятельности; 

Владеть: практическими 

навыками применения 

методологии 

междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, основ 

правовых знаний для решения 

конфликтов в различных 

сферах жизнедеятельности. 

categorical apparatus, 

interdisciplinary analysis 

of conflict and peace, legal 

features of resolving 

conflict situations in 

various spheres of life; 

Be able to: competently 

apply the methodology of 

interdisciplinary analysis 

of conflict and peace, the 

basics of legal knowledge 

to resolve conflicts in 

various spheres of life; 

Possess skills: practical 

skills in applying the 

methodology of 

interdisciplinary analysis 

of conflict and peace, the 

basics of legal knowledge 

for resolving conflicts in 

various spheres of life. 

Модуль коды: ҚТПП - 2 

Модуль атауы: Құқықтық 

тәжірибе: проблемалар мен 

перспективалар 

Пән атауы: Адвокаттық 

құқықтың өзекті мәселелері 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Постреквизиттер: Докторлық 

диссертацияны жазу және 

қорғау 

Мақсаты: адвокатура мен 

адвокаттық қызметтің өзекті-

құқықтық аспектілері бойынша 

ғылыми білім мен дағдыларды 

алу. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

пән адвокатураның мәні, 

адвокаттар алқасы мен оның 

органдарының құқықтық 

табиғаты, адвокаттардың 

құқықтық мәртебесі, олардың 

құқықтары мен міндеттері және 

басқа да мәселелер туралы 

қажетті өзекті мәселелері 

туралы білім көлемін береді. 

Оқыту нәтижелері:  
- соттарда тұлғаларды өкілдік 

етуге және қорғауға қабілетті; 

- адвокаттық қызметтің өзекті 

мәселелерін анықтау қабілетке 

Код модуля: ЮППП -2 

Название модуля: 
Юридическая практика: 

проблемы и перспективы 

Название дисциплины: 
Актуальные проблемы 

адвокатского права   

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право 

 Постреквизиты: 

Оформление и защита 

докторской диссертации 

Цель: получение научных 

знаний и навыков по 

актуально-правовым аспектам 

адвокатуры и адвокатской 

деятельности. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина предоставляет 

необходимый объем знаний об 

актуальных проблемах 

адвокатуры, о юридической 

природе коллегии адвокатов и 

ее органов, о правовом статусе 

адвокатов, их правах и 

обязанностях и другие 

вопросы. 

Результаты обучения:  

- способен осуществлять 

представительство и защиту 

лиц в судах;  

Сode of module: LPPP - 

2 

Name of module: Legal 

practice: problems and 

prospects 

Name of discipline: 
Actual problems of 

attorney law 

Prerequisites: Criminal-

procedure law. 

Postrequisites: Design 

and defense of a doctoral 

thesis 

Purpose: obtaining 

scientific knowledge and 

skills on the actual legal 

aspects of advocacy and 

advocacy. 

Brief description: This 

discipline provides the 

necessary amount of 

knowledge about the 

current problems of the 

legal profession, about the 

legal nature of the bar 

association and its bodies, 

about the legal status of 

lawyers, their rights and 

obligations, and other 

issues. 

Learning outcomes:  



ие. 

Қалыптасатын 

құзыреттіліктер:  
- адвокаттың қызметін 

реттейтін заңнаманың негізгі 

теориялық ережелерін білу 

керек; 

- Адвокатура туралы 

нормативтік-құқықтық 

актілерді білу керек; 

- адвокаттың практикалық 

қызметіне қылмыстық және 

азаматтық процесс бойынша 

теориялық білімді қолдану 

дағдыларын меңгерген; 

- нормативтік-құқықтық 

актілермен жұмыс істеу 

дағдыларын меңгерген; 

- әкімшілік заңнамаларда 

бағдар таба істей білу керек; 

- қылмыстық, азаматтық және 

әкімшілік процестегі 

адвокаттың құқықтық жағдайы 

мен рөлін білу керек; 

- заң көмегін көрсету 

мақсатында жеке қызметтік 

құжаттарды жасау дағдыларын 

меңгерген; 

- адвокаттың қызметіне 

қатысты мәселелерді шеше 

істей білу керек. 

-  владеет умением выявлять 

актуальные проблемы 

адвокатской деятельности. 

Формируемые компетенции:  
- знать основополагающие 

теоретические положения 

законодательства, 

регламентирующего 

деятельность адвоката; 

- знать нормативно-правовые 

акты об адвокатуре; 

- приобрести навыки 

применения теоретических 

знаний по уголовному и 

гражданскому процессу к 

практической деятельности 

адвоката; 

- приобрести навыки работы с 

нормативно-правовыми 

актами; 

- уметь ориентироваться в 

административном 

законодательстве; 

- знать правовое положение и 

роль адвоката в уголовном, 

гражданском и 

административном процессе; 

- приобрести навыки 

составления отдельных 

служебных документов в 

целях оказания юридической 

помощи; 

- уметь решать задачи, 

относящиеся к деятельности 

адвоката. 

- able to represent and 

defend persons in courts; 

- possesses the ability to 

identify actual problems of 

advocacy. 

Formed competencies:  

- to know the fundamental 

theoretical provisions of 

the legislation regulating 

the activities of a lawyer; 

- know the legal acts on 

advocacy; 

- to acquire the skills of 

applying theoretical 

knowledge of criminal and 

civil procedure to the 

practice of a lawyer; 

- acquire skills in working 

with regulatory legal acts; 

- be able to navigate the 

administrative legislation; 

- to know the legal status 

and the role of a lawyer in 

criminal, civil and 

administrative 

proceedings; 

- acquire the skills of 

drafting individual official 

documents in order to 

provide legal assistance; 

- be able to solve problems 

related to the activities of a 

lawyer. 

Модуль коды: ҚТПП - 2 

Модуль атауы: Құқықтық 

тәжірибе: проблемалар мен 

перспективалар 

Пән атауы: Прокурорлық 

қадағалау және қылмыстың 

алдын алу проблемалары 

Пререквизиттер: Қылмыстық 

іс-жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Докторлық 

диссертацияны жазу және 

қорғау 

Мақсаты: Пәннің мақсаты 

докторанттардың осы саладағы 

қылмыстың алдын алу 

шараларының ғылыми 

тетіктерін және прокурорлық 

Код модуля: ЮППП -2 

Название модуля: 
Юридическая практика: 

проблемы и перспективы 

Название дисциплины: 
Прокурорский надзор и 

проблемы предупреждения 

преступности 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право  

Постреквизиты: Оформление 

и защита докторской 

диссертации 

Цель: Целью дисциплины 

является освоение 

докторантами научных 

механизмов 

Сode of module: LPPP - 

2 

Name of module: Legal 

practice: problems and 

prospects 

Name of discipline: 
Prosecutorial oversight 

and crime prevention 

issues 

Prerequisites: Criminal-

procedure law 

Postrequisites: Design 

and defense of a doctoral’s 

thesis 

Purpose: The purpose of 

the discipline is to master 

by doctoral students the 



қадағалау ерекшеліктерін 

меңгеруі болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курс құқықтану білім беру 

бағдарламасы бойынша 

докторанттарға прокурорлық 

қадағалау мен қылмыстың 

алдын алудың ғылыми 

мәселелерін зерттеуге 

мүмкіндік береді. 

Оқыту нәтижелері:  
- прокурорлық қадағалау 

жүргізу кезінде құқықтық 

реттеу жағдайын түсінуге 

қабілетті;  

- прокурорлық қадағалау 

жүргізу кезінде қылмыстың 

алдын алудың өзекті 

мәселелерін анықтай алады. 

- Кәсіби қызмет объектілері 

болып табылатын құқықтық 

қатынастарды талдай алады, 

фактілерді, оқиғаларды және 

жағдайларды заңды түрде 

дұрыс сараптай алады. 

Қалыптасатын 

құзыреттіліктер:  
Қолданылатын құқықтық 

нормалардың анықтамасын 

білу, құқық қолдану актілерін 

дайындай білу керек; 

ҚР Конституциясына және ҚР 

аумағында қолданылатын 

заңдарға сәйкес құқықтық 

қатынастарды саралау және 

құқық бұзушылықтарға ден 

қоюды істей білу қажет; 

Прокурорлық ден қоюдың 

құқықтық құралдарын қолдану 

дағдыларын меңгерген. 

профилактических мер 

предотвращения преступности 

и особенностей прокурорского 

надзора в данной области. 

Краткое описание: Данный 

курс позволит докторантам 

Юриспруденции изучить 

научные проблемы 

прокурорского надзора и 

предупреждения 

преступности. 

Результаты обучения:  

- способен разбираться в 

ситуации правового 

регулирования при 

проведении прокурорского 

надзора;  

- умеет выявлять актуальные 

проблемы профилактики 

преступности при проведении 

прокурорского надзора. 

- Способен анализировать 

правоотношения, являющиеся 

объектами профессиональной 

деятельности, юридически 

правильно квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства. 

Формируемые компетенции: 

Знать определение применимых 

правовых норм, подготовка 

правоприменительных актов; 

Уметь квалифицировать 

правоотношения и реагировать 

на правонарушения в 

соответствии с Конституцией 

РК и законами, действующими 

на территории РК; 

Владеть навыками применения 

правовых средств 

прокурорского реагирования. 

scientific mechanisms of 

preventive measures to 

prevent crime and the 

features of prosecutorial 

supervision in this area. 

Brief description: This 

course will allow doctoral 

students in Jurisprudence 

to study the scientific 

problems of prosecutorial 

supervision and crime 

prevention. 

Learning outcomes:  
- Be able to understand the 

situation of legal 

regulation during 

prosecutorial supervision;  

- Be able to identify 

current problems of crime 

prevention during 

prosecutorial supervision. 

- Able to analyze legal 

relations that are objects of 

professional activity, 

legally correctly qualify 

facts, events and 

circumstances. 

Formed competencies:  

To know the definition of 

applicable legal norms, 

preparation of law 

enforcement acts; 

Be able to qualify legal 

relations and respond to 

offenses in accordance 

with the Constitution of 

the Republic of 

Kazakhstan and the laws 

in force on the territory of 

the Republic of 

Kazakhstan; 

Possess skills in applying 

legal means of 

prosecutorial response. 

Модуль коды: ҚТПП - 2 

Модуль атауы: Құқықтық 

тәжірибе: проблемалар мен 

перспективалар 

Пән атауы: Конституциялық 

дамудың өзекті мәселелері 

Пререквизиттер: Мемлекет 

және құқық теориясы 

Код модуля: ЮППП -2 

Название модуля: 
Юридическая практика: 

проблемы и перспективы 

Название дисциплины: 
Актуальные проблемы 

конституционного развития   

Пререквизиты: Теория 

Сode of module: LPPP - 

2 

Name of module: Legal 

practice: problems and 

prospects 

Name of discipline: 
Actual problems of 

constitutional development 



Постреквизиттер: Докторлық 

диссертацияны жазу және 

қорғау 

Мақсаты: Пәннің мақсаты-

қазіргі заманғы ақпараттық 

шындыққа байланысты 

туындайтын мемлекеттік 

органдардағы кәсіби қызмет 

үшін қажетті жоғары білікті заң 

кадрларын даярлау, білім, білік 

және құзыреттілік кешенін 

игеру. 

Қысқаша сипаттамасы:  

«Конституциялық дамудың 

өзекті мәселелері» пәні 

докторанттардың 

конституциялық құқықтық 

санасын, құқықтық ойлауын, 

Қазақстанда жаңа құқықтық 

мемлекет пен азаматтық қоғам 

құру талаптарына жауап 

беретін белсенді құқықтық 

ұстанымы бар ғалымның 

дүниетанымын дамытады және 

күшейтеді. 

Оқыту нәтижелері:  
конституциялық құқықтың 

құқықтық жүйесі мен 

тетіктерінің даму үрдісін 

болжай және жоспарлай білу. 

Қалыптасатын 

құзыреттіліктер:  
- жаңа және күрделі идеяларды 

сыни талдау, бағалау және 

синтездеу; 

- құқықтық қызметтің нақты 

салаларында нормативтік 

құқықтық актілерді білікті 

қолдануға, кәсіби қызметте 

материалдық және іс жүргізу 

құқығының нормаларын іске 

асыруға қабілетті. 

государства и права 

 Постреквизиты: 

Оформление и защита 

докторской диссертации 

Цель: Целью дисциплины 

является овладение 

подготавливаемыми 

юридическими кадрами 

высшей квалификации 

комплекса знаний, умений и 

компетенций, необходимых 

для профессиональной 

деятельности в органах 

публичной власти, которые 

возникают в связи с 

современными 

информационными реалиями. 

Краткое описание: 
Дисциплина «Актуальные 

проблемы конституционного 

развития» развивает и 

усиливает у докторантов 

конституционное 

правосознание, юридическое 

мышление; мировоззрение 

ученого с активной правовой 

позицией, 

отвечающего требованиям 

построения в Казахстане 

нового правового государства 

и гражданского общества. 

Результаты обучения:  

уметь прогнозировать и 

планировать тенденцию 

развития правовой системы и 

механизмов конституционного 

права. 

Формируемые компетенции:  
- критически анализировать, 

оценивать и синтезировать 

новые и сложные идеи; 

- способен квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной. 

Prerequisites: Theory of 

state and law 

Postrequisites: Design 

and defense of a doctoral 

thesis 

Purpose: The purpose of 

the discipline is to master 

the complex of knowledge, 

skills and competencies 

necessary for professional 

activity in public 

authorities, which arise in 

connection with modern 

information realities, 

prepared by highly 

qualified legal personnel. 

Brief description: The 

discipline "Actual 

problems of constitutional 

development" develops 

and strengthens doctoral 

students' constitutional 

legal awareness, legal 

thinking; the worldview of 

a scientist with an active 

legal position that meets 

the requirements of 

building a new rule of law 

state and civil society in 

Kazakhstan. 

Learning outcomes:  
be able to predict and plan 

the trend of development 

of the legal system and 

mechanisms of 

constitutional law. 

Formed competencies:  

- critically analyze, 

evaluate and synthesize 

new and complex ideas; 

- is able to professionally 

apply regulatory legal acts 

in specific areas of legal 

activity, implement the 

norms of substantive and 

procedural law in 

professional practice. 

 

 


