


 

 

 

 



Модуль коды: ТБҒЗЖБ 1. 

Модуль атауы: Тиімді басқару 

мен ғылыми зерттеу жүргізудің 

біліктері 

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: көптілді 

ортада тұлғааралық және 

мәдениаралық коммуникация 

барысында әлеуметтік, саяси, 

мәдени, психологиялық ғылым 

салаларындағы іргелі білім мен 

дағдылар негізінде олардың 

казақстандық қоғамды 

жаңғырту мен 

цифрландырудағы рөлі аясында 

белсенді азаматтық позицияны 

танытады. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

1) тиісті тілдік құралдарды 

дұрыс таңдап, орынды қолдана 

отырып, өзінің коммуникативті 

ниетін жеткілікті түрде 

білдіреді; 

2) сөйлеудің логикалық түріне 

сәйкес коммуникативті ниетпен 

сәйкес келетін сөйлеу / 

байланыс түрлері мен түрлерін 

салыстырады және таңдайды; 

3) коммуникативті акт құру 

стратегиясы мен тактикасына 

ие, сөйлеу тақырыптары 

шеңберіндегі лексикалық 

Код модуля: НЭУПНИ 1. 

Название модуля: Навыки 

эффективного управления и 

проведения научного 

исследования 

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: 

Проявляет активную 

гражданскую позицию при 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации в полиязычной 

среде на основе 

фундаментальных знаний и 

навыков в области 

психологических наук и 

управлении человеческими 

ресурсами в контексте их роли 

в модернизации и 

цифровизации казахстанского 

общества; 

Формируемые компетенции:  
1) адекватно выражает 

собственные 

Сode of module: EMRS 

1. 

Name of module: 

Effective management and 

research skills 

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 

languages in everyday 

communication and 

professional activities. 

Learning outcomes: 
Takes an active civil 

position in interpersonal 

and intercultural 

communication in a 

multilingual environment 

on the basis of 

fundamental knowledge 

and skills in the field of 

social, political, cultural, 

psychological sciences in 

the context of their role in 

the modernization and 

digitalization of 

Kazakhstan's society 

Formed competencies:  

1) adequately expresses 

his own communicative 

intentions with the correct 



жеткіліктілікке және 

грамматикалық дұрыстығына 

сүйене отырып, интонацияны 

дұрыс қалыптастырады. 

 

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. 

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: ТБҒЗЖБ 1. 

Модуль атауы: Тиімді басқару 

мен ғылыми зерттеу жүргізудің 

біліктері 

Пән атауы: Менеджмент 

Пререквизиттер: - 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

Мақсаты: Курстың мақсаты - 

магистранттарға менеджмент 

пен басқарудың кәсіби 

дағдыларын үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Менеджмент (менеджмент, 

көшбасшылық, әкімшілік, билік 

ету, иелену, басқару) - даму 

мен құру (ұйымдастыру), 

әлеуметтік -экономикалық 

жүйелерді неғұрлым тиімді 

пайдалану (басқару) және 

бақылау. Институционалды 

сфералар бойынша басқару 

бағытталған: кәсіпкерлікке, 

мемлекеттік әлеуметтік-

экономикалық жүйелерге, 

коммерциялық емес ұйымдарға 

және т.б. Менеджмент - бұл 

әлеуметтік ғылым, оның пәні 

әлеуметтік ұйымды зерттеу 

болып табылады. 

Код модуля: НЭУПНИ 1. 

Название модуля: Навыки 

эффективного управления и 

проведения научного 

исследования 

Название дисциплины: 
Менеджмент 

Пререквизиты: - 

Постреквизиты: Оформление 

и защита магистерской 

диссертации 

Цель: Целью курса является 

обучение магистрантов 

профессиональным навыкам 

управления и менеджмента. 

Краткое описание: 
Менеджмент (управление, 

руководство, 

администрирование, умение 

распоряжаться, владеть, 

управлять) — разработка и 

создание (организация), 

максимально эффективное 

использование (управление) и 

контроль социально-

экономических систем. По 

институциональным сферам 

менеджмент ориентирован на: 

предпринимательство, 

государственные социально-

экономические системы, 

Сode of module: EMRS 

1. 

Name of module: 

Effective management and 

research skills 

Name of discipline: 
Management 

Prerequisites: - 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: The aim of the 

course is to teach master 

students the professional 

skills of management and 

management. 

Brief description: 
Management 

(management, leadership, 

administration, ability to 

dispose, own, manage) - 

development and creation 

(organization), the most 

effective use 

(management) and control 

of socio-economic 

systems. By institutional 

spheres, management is 

focused on: 

entrepreneurship, state 

socio-economic systems, 



Оқыту нәтижелері: көптілді 

ортада тұлғааралық және 

мәдениаралық коммуникация 

барысында әлеуметтік, саяси, 

мәдени, психологиялық ғылым 

салаларындағы іргелі білім мен 

дағдылар негізінде олардың 

казақстандық қоғамды 

жаңғырту мен 

цифрландырудағы рөлі аясында 

белсенді азаматтық позицияны 

танытады. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

1) тиісті тілдік құралдарды 

дұрыс таңдап, орынды қолдана 

отырып, өзінің коммуникативті 

ниетін жеткілікті түрде 

білдіреді; 

2) сөйлеудің логикалық түріне 

сәйкес коммуникативті ниетпен 

сәйкес келетін сөйлеу / 

байланыс түрлері мен түрлерін 

салыстырады және таңдайды; 

3) коммуникативті акт құру 

стратегиясы мен тактикасына 

ие, сөйлеу тақырыптары 

шеңберіндегі лексикалық 

жеткіліктілікке және 

грамматикалық дұрыстығына 

сүйене отырып, интонацияны 

дұрыс қалыптастырады. 

 

некоммерческие организации 

и т.д. Менеджмент — 

академическая дисциплина, 

социальная наука, предметом 

которой является изучение 

социальной организации. 

Результаты обучения: 

Проявляет активную 

гражданскую позицию при 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации в полиязычной 

среде на основе 

фундаментальных знаний и 

навыков в области 

психологических наук и 

управлении человеческими 

ресурсами в контексте их роли 

в модернизации и 

цифровизации казахстанского 

общества; 

Формируемые компетенции:  
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. 

non-profit organizations, 

etc. Management is an 

academic discipline, a 

social science, the subject 

of which is the study of 

social organization. 

Learning outcomes: 
Takes an active civil 

position in interpersonal 

and intercultural 

communication in a 

multilingual environment 

on the basis of 

fundamental knowledge 

and skills in the field of 

social, political, cultural, 

psychological sciences in 

the context of their role in 

the modernization and 

digitalization of 

Kazakhstan's society 

Formed competencies:  

1) adequately expresses 

his own communicative 

intentions with the correct 

selection and appropriate 

use of appropriate 

language 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: ТБҒЗЖБ 1. 

Модуль атауы: Тиімді басқару 

мен ғылыми зерттеу жүргізудің 

біліктері 

Пән атауы: Басқару 

психологиясы 

Пререквизиттер: - 

Код модуля: НЭУПНИ 1. 

Название модуля: Навыки 

эффективного управления и 

проведения научного 

исследования 

Название дисциплины: 
Психология управления 

Сode of module: EMRS 

1. 

Name of module: 

Effective management and 

research skills 

Name of discipline: 
Psychology of 



Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

Мақсаты: Кәсіби ортадағы 

басқару психологиясының 

негіздерін магистранттан оқып 

үйрену. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Курстың мазмұны басқару 

психологиясының теориялық 

негіздерін, психология-

педагогикалық өзара 

әрекеттесудің негізгі 

бағыттарын, әдістері мен 

құралдарын, негізгі 

психология-педагогикалық 

технологияларды ұсынады. 

Болашақ мамандарды кәсіби 

даярлаудағы курстың мақсаты 

мен орны мазмұнның ауқымы 

мен интеграцияланған сипатын 

анықтады. 

Оқыту нәтижелері: көптілді 

ортада тұлғааралық және 

мәдениаралық коммуникация 

барысында әлеуметтік, саяси, 

мәдени, психологиялық ғылым 

салаларындағы іргелі білім мен 

дағдылар негізінде олардың 

казақстандық қоғамды 

жаңғырту мен 

цифрландырудағы рөлі аясында 

белсенді азаматтық позицияны 

танытады. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Басқару психологиясын қалай 

жүргізу керектігін біледі; 

Алынған білімді тәжірибеде 

қолдана білу; Психология 

жүйесінде басқару дағдылары 

бар. 

 

Пререквизиты: - 

Постреквизиты: Оформление 

и защита магистерской 

диссертации 

Цель: Изучение 

магистрантами основам 

психологии управления в 

профессиональной среде. 

Краткое описание: В 

содержании курса 

представлены теоретические 

основы психологии 

управления, основные 

направления, методы и 

средства психолого-

педагогического 

взаимодействия, основные 

психолого-педагогические 

технологии. Назначение и 

место нашего курса в 

профессиональной подготовке 

будущих специалистов 

обусловили объем и 

интегрированный характер его 

содержания. 

Результаты обучения: 

Проявляет активную 

гражданскую позицию при 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации в полиязычной 

среде на основе 

фундаментальных знаний и 

навыков в области 

психологических наук и 

управлении человеческими 

ресурсами в контексте их роли 

в модернизации и 

цифровизации казахстанского 

общества; 

Формируемые компетенции: 
Знает как проводить 

психологию управления; Умеет 

применять полученные знания 

на практике; Владеет навыками 

управления в системе 

психологии. 

management 

Prerequisites: - 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: Master's study 

of the basics of 

management psychology 

in a professional 

environment. 

Brief description: The 

course content presents the 

theoretical foundations of 

management psychology, 

basic directions, methods 

and means of 

psychological and 

pedagogical interaction, 

basic psychological and 

pedagogical technologies. 

The purpose and place of 

our course in the 

professional training of 

future specialists 

determined the scope and 

integrated nature of its 

content. 

Learning outcomes: 
Takes an active civil 

position in interpersonal 

and intercultural 

communication in a 

multilingual environment 

on the basis of 

fundamental knowledge 

and skills in the field of 

social, political, cultural, 

psychological sciences in 

the context of their role in 

the modernization and 

digitalization of 

Kazakhstan's society; 

Formed competencies: 

Knows how to conduct 

management psychology; 

Able to apply the acquired 

knowledge in practice; 

Possesses management 

skills in the psychology 

system. 

Модуль коды: ТБҒЗЖБ 1. 

Модуль атауы: Тиімді басқару 

Код модуля: НЭУПНИ 1. 

Название модуля: Навыки 

Сode of module: EMRS 

1. 



мен ғылыми зерттеу жүргізудің 

біліктері 

Пән атауы: Құқықтық талдау 

әдіснамасы 

Пререквизиттер: - 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

Мақсаты: Магистранттарға 

құқықтық талдау жүргізудің 

заманауи әдістемесіне оқыту. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

пән магистранттарға таңдап 

алынған құқықтану саласында 

табысты жұмыс істеуге 

мүмкіндік беретін ғылыми 

зерттеулер әдіснамасы мен 

әдістемесі саласында кәсіби 

дайындықты қамтамасыз етеді. 

Әдістемелік мәдениетті дамыту 

заң ғылымы саласындағы 

ғылыми-зерттеу және білім 

беру қызметін ұйымдастыру 

және жүзеге асыру үшін қажет. 

Оқыту нәтижелері: 
мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстарды танудың жаңа 

идеяларын, тәсілдерін және 

әдістерін құруға елеулі үлес 

қосып, теориялық және / 

немесе қолданбалы ғылыми 

зерттеулер мен әзірлемелерді 

жоғары деңгейде жүзеге 

асыруға қабілетті. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Магистрант әртүрлі тарихи 

дәуірлердегі саяси және 

құқықтық ойдың даму 

заңдылықтарын біледі; Әр 

түрлі мемлекеттерде құрылған 

саяси және құқықтық 

тұжырымдамаларға 

салыстырмалы талдау жүргізе 

білу; Ол Шығыс, Батыс Еуропа 

елдерінде құрылған саяси және 

құқықтық тұжырымдамаларды 

салыстырмалы талдау 

дағдыларына ие. 

 

эффективного управления и 

проведения научного 

исследования 

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 методологии и 

методики научного 

исследования, позволяющей 

успешно работать в избранной 

отрасли права, развитие 

методологической культуры, 

необходимой для организации 

и осуществления научных 

исследований и 

педагогической деятельности 

в сфере юриспруденции. 

Результаты обучения: умеет 

осуществлять дальнейшие 

теоретические и/или 

прикладные научные 

исследования и разработки на 

высоком уровне, внося 

значительный вклад в 

создание новых идей, 

подходов и методов познания 

государственно-правовых 

явлений; 

Формируемые компетенции: 

Знает закономерности 

развития политической и 

правовой мысли в различные 

исторические эпохи; Умеет 

провести сравнительный 

анализ политико-правовых 

концепций, созданных в 

различных государствах; 

Владеет навыками 

сравнительного анализа  

политико-правовых 

концепций, созданных в  

Name of module: 

Effective management and 

research skills 

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 to 

work successfully in the 

chosen field of law, the 

development of 

methodological culture 

necessary for the 

organization and 

implementation of 

scientific research and 

educational activities in 

the field of jurisprudence. 

Learning outcomes: is 

able to carry out further 

theoretical and / or applied 

research and development 

at a high level, making a 

significant contribution to 

the creation of new ideas, 

approaches and methods 

of cognition of state-legal 

phenomena; 

Formed competencies: 

He knows the laws of the 

development of political 

and legal thought in 

various historical eras; 

Able to conduct a 

comparative analysis of 

political and legal 

concepts created in various 

states; He possesses the 

skills of comparative 

analysis of political and 



странах Востока, Западной 

Европы. 

legal concepts created in 

the countries of the East, 

Western Europe. 

Модуль коды: ЖЖҚМ 2 

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 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

пәнге сәйкес, магистранттар 

шет елдердің қылмыстық 

құқығының негізгі бағыттары 

мен институттардың арнайы 

білімдерін және оларды 

Қазақстан Республикасының 

қылмыстық заңнамасымен 

салыстырудан өтеді. 

Магистранттарға осы курстың 

негізгі өзекті мәселелері мен 

сұрақтарын зерттеуге 

мүмкіндік береді. 

Оқыту нәтижелері: 
қылмыстық заңнамалары 

бойынша, нақты қылмыстық 

істермен байланысты 

қылмыстық 

құқықбұзушылықтың құрамын 

айқындайды, қылмысты 

қылмыстық 

құқықбұзушылықтан 

ажыратады және саралайды, 

қылмыстық заңнаманы және 

пенитенциярлық 

криминологияның негізгі 

институттарын салыстырады 

және түсіндіреді, қылмыстық 

құқықтың жалпы және ерекше 

бөлімдерінің нормаларын 

Код модуля: ПЧПП 2 

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: По 

данной дисциплине будет 

проводится формирование у 

магистров специальных 

знаний по основным 

направлениям и институтам 

уголовного права зарубежных 

стран и его соотношение с 

уголовным законодательством 

РК.  Позволяет магистрантам 

изучить основные актуальные 

вопросы и проблемы данного 

курса для дальнейшего 

проведения исследований. 

Результаты обучения: 

Обладает навыками 

понимания и раскрытия 

понятия состава уголовного 

правонарушения и 

преступности, различает и 

классифицирует преступление 

от уголовного проступка, 

объясняет и сравнивает 

основные институты 

уголовного законодательства 

и пенитенциарной 

криминологии, умеет 

сформулировать свои мысли и 

привести примеры при 

решении ситуационных задач 

Сode of module: PPPL 2 

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 relationship with 

the criminal legislation of 

the Republic of 

Kazakhstan. 

Brief description: 
According to this 

discipline, masters will be 

trained in special 

knowledge of the main 

areas and institutions of 

criminal law of foreign 

countries and its 

relationship with the 

criminal legislation of the 

Republic of Kazakhstan. 

Allows undergraduates to 

explore the main current 

issues and problems of this 

course for further research. 

Learning outcomes: 
Possesses the skills of 

understanding and 

disclosing the concept of 

criminal offense and 

crime, distinguishes and 

classifies a crime from a 

criminal offense, explains 

and compares the main 

institutions of criminal law 

and penitentiary 

criminology, knows how 

to formulate their thoughts 



қолданып ситуациялық 

тапсырмаларды шешуде өз 

ойларын қалыптастыра алады 

және мысалдар келтіре алады;      

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. 

 

используя при этом нормы 

общей и особенной части 

уголовного права. 

Формируемые компетенции: 

Знает как совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

Умеет компетентным 

использованием на практике 

приобретенных умений и 

навыков в  организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом; 

Владеет способностью 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

and give examples when 

solving situational 

problems using common 

norms and the special part 

of criminal law. 

Formed competencies: 

He knows how to improve 

and develop his 

intellectual and cultural 

level; Able to use in 

practice the acquired skills 

in organizing research 

work, in managing a team; 

He has the ability to 

skillfully apply regulatory 

legal acts in specific areas 

of legal activity, to 

implement substantive and 

procedural law in 

professional activities. 

Модуль коды: ЖЖҚМ 2 

Модуль атауы: Жеке және 

жария құқық мәселелері 

Пән атауы: Жеке құқықтың 

өзекті мәселелері 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

Мақсаты: Курстың мақсаты 

халықаралық-құқықтық 

қатынастарды реттеу 

мәселелерімен танысу. 

Сонымен бірге, сұранысты 

шешуде және шетелдік заңды 

пайдалануда, халықаралық 

жеке құқықтық қатынастар 

саласында жаңа әділеттілік 

сезімін қалыптастыруда және 

нарықтық экономикада және 

әлемдік экономикада оларды 

реттеу мүмкіндігінде 

қолданылатын қазақстандық 

заңнаманың жаңа ережелерін 

түсіндіруге ерекше назар 

аудару қажет. 

Код модуля: ПЧПП 2 

Название модуля: Проблемы 

частного и публичного права 

Название дисциплины: 

Актуальные проблемы 

частного права 

Пререквизиты: Гражданское 

процессуальное право 

Республики Казахстан 

Постреквизиты: Оформление 

и защита магистерской 

диссертации 

Цель: Целью данного курса 

является ознакомление с 

проблемами регулирования 

международных 

правоотношений. При этом 

необходимо уделить особое 

внимание толкованию новых 

для казахстанского 

законодательства положений, 

применяемых при разрешении 

спросов и использовании 

иностранных норм права, 

формировании нового 

правосознания в области 

международных частных 

правоотношений, 

Сode of module: PPPL 2 

Name of module: 

Problems of private and 

public law 

Name of discipline: 
Actual problems of private 

law 

Prerequisites: Civil 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: The purpose of 

this course is to familiarize 

with the problems of 

regulating international 

legal relations. At the 

same time, it is necessary 

to pay special attention to 

the interpretation of the 

new for Kazakhstan 

legislation provisions 

applied in resolving 

demand and using foreign 

legal norms, forming a 

new legal awareness in the 

field of international 



Қысқаша сипаттамасы: 
«Жеке құқықтық өзекті 

мәселелері » пәні «Құқықтану» 

БББ-ның магистранттарына 

арналған. Магистранттар 

курстың мазмұнын, бұл пәннің 

заң саласындағы маңыздылығы 

мен қажеттілігін қарастырады, 

сондай-ақ курстың саясатын, 

оқу үрдісінде алатын 

дағдыларды және ғылыми 

қабілетімен таныстырады. 

Оқыту нәтижелері: Азаматтық 

құқық институтарының теория 

мен практикалық мәселелерін 

басқа құқық салалардың 

нормаларынан ажыратады және 

топтастырады, оларды басқа 

мемлекеттердің заңдарымен 

түсіндіреді және салыстырады, 

ситуациялық тапсырмаларды 

орындау кезінде өз пікірін 

қалай білдіруді біледі. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

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. 

возможности их 

регулирования в условиях 

рыночной экономики и 

мирового хозяйства. 

Краткое описание: 

«Актуальные проблемы 

частного права                                                                    

» предназначен для 

магистрантов ОП 

«Юриспруденция». Он 

знакомит магистрантов с 

содержанием курса, его 

актуальностью и 

необходимостью, политикой 

курса, с теми навыками и 

умениями, которые 

магистранты приобретут в 

процессе обучения. Учебно-

методический комплекс 

является основным 

руководством при изучении 

дисциплины. 

Результаты обучения: 

Различать и классифицировать 

проблемы правового 

регулирования теории и 

практики институтов 

гражданского права от норм 

других отраслей права, 

объясняет и сравнивает их с 

законодательством других 

государств, умеет выразить 

свое мнение при решении 

ситуационных задач. 

Формируемые компетенции: 
способен логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь; способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры. 

private legal relations, the 

possibility of their 

regulation in a market 

economy and world 

economy. 

Brief description: 

."Actual problems of 

private law" is intended 

for masters of the 

educational program of 

"Jurisprudence". They 

acquaints master with the 

content of the course, its 

relevance and necessity, 

the policy of the course, 

with the skills and abilities 

that students will acquire 

in the learning process. 

Learning outcomes: 
Distinguishes and 

classifies problems of 

legal regulation of the 

theory and practice of civil 

law institutions from the 

norms of other branches of 

law, explains and 

compares them with the 

legislation of other states, 

and is able to express their 

opinions when solving 

situational problems. 

Formed competencies: 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; 

 

 

Модуль коды: ЖЖҚМ 2 

Модуль атауы: Жеке және 

жария құқық мәселелері 

Пән атауы: Конституциялық 

құқықтың өзекті мәселелері 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

Код модуля: ПЧПП 2 

Название модуля: Проблемы 

частного и публичного права 

Название дисциплины: 
Актуальные проблемы 

конституционного права 

Пререквизиты: Гражданское 

процессуальное право 

Сode of module: PPPL 2 

Name of module: 

Problems of private and 

public law 

Name of discipline: 
Actual problems of 

constitutional law 

Prerequisites: Civil 



Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

Мақсаты: магистранттарды 

конституциялық құқық 

ғылымының негізгі 

ережелерімен, мемлекет және 

қоғамның негізгі заңы ретіндегі 

Конституция доктринасымен, 

жеке тұлғаның құқықтық 

мәртебесінің негіздерімен, 

мемлекеттік органдарды 

ұйымдастырудың және 

қызметінің конституциялық 

принциптерімен, Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті 

өзін-өзі басқарудың 

негіздерімен таныстыру. 

Қысқаша сипаттамасы: 

«Конституциялық құқықтың 

өзекті мәселелері» атты оқу 

курсы Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік 

және әлеуметтік құрылысының 

негіздеріне, Қазақстан 

мемлекетінің қалыптасу және 

даму негіздеріне бағытталған. 

Оның дамуы теориялық 

деректердің кең ауқымын, 

ғылыми әдебиеттерді оқып, 

талдау арқылы мүмкін болады. 

Оқыту нәтижелері: 
Мемлекеттің және құқықтың 

пайда болуы, дамуы және 

жұмыс істеуі туралы алған 

білімдеріне негізделген 

құқықтық қағидаларды, 

заңнаманы және бұрынғы сот 

шешімдерін зерделеу. 

Магистрант Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық заңнамасының 

негіздерін тарихи және 

теориялық тұрғыда айқындай 

алады. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Кәсіби қарым-қатынас және 

мінез-құлық техникасын біледі; 

Ол мемлекеттік 

институттармен және 

адамдармен өзара әрекеттесуді 

біледі: кәсіптік өсу мен кәсіби 

Республики Казахстан 

Постреквизиты: Оформление 

и защита магистерской 

диссертации 

Цель: ознакомление 

магистрантов с 

основополагающими 

положениями науки 

конституционного права, 

учением о Конституции как 

Основном законе государства 

и общества, основами 

правового положения 

личности, конституционными 

принципами организации и 

деятельности органов 

государства, основами 

местного самоуправления в 

Республике Казахстан. 

Краткое описание: Курс 

«Актуальные проблемы 

конституционного права» 

основное внимание уделяется 

основам государственного и 

общественного строительства 

Республики Казахстан, 

основам формирования и 

развития государства 

Казахстана. Его освоение 

возможно путем чтения и 

анализа широкого спектра 

теоретических данных, 

научной литературы. 

Результаты обучения: 

Владеет широким спектром 
знаний о происхождении, 

развитии и функционирования 

государства и права, выявляет 

их основные признаки, об 

основах конституционного 

законодательства Республики 

Казахстан в теоретическом и 

практическом аспекте. 

Формируемые компетенции: 

Знает приемы 

профессионального общения и 

поведения; Умеет 

взаимодействовать с 

общественными институтами 

и людьми: Владеет 

способностью к постоянному 

профессиональному росту и 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: familiarization 

of undergraduates with the 

fundamental provisions of 

the science of 

constitutional law, the 

doctrine of the 

Constitution as the 

Fundamental Law of the 

state and society, the 

foundations of the legal 

status of the individual, the 

constitutional principles of 

the organization and 

activities of state bodies, 

the foundations of local 

self-government in the 

Republic of Kazakhstan. 

Brief description: The 

course «Actual problems 

of constitutional law» 

focuses on the basics of 

state and social 

construction of the 

Republic of Kazakhstan, 

the basics of the formation 

and development of the 

state of Kazakhstan. Its 

development is possible by 

reading and analyzing a 

wide range of theoretical 

data, scientific literature. 

Learning outcomes: 
Owns a wide range of 

knowledge about the 

origin, development and 

functioning of human 

rights, reveals their main 

features, the fundamentals 

of human rights in the 

constitutional legislation 

of the Republic of 

Kazakhstan in theoretical 

and practical aspects. 

Formed competencies: 

He knows the techniques 

of professional 

communication and 



өсу, сонымен қатар кәсіби 

жұмыста өзін-өзі тану 

қабілетіне ие. 

 

повышению квалификаци, а 

также реализации себя в 

профессиональном труде. 

behavior; He knows how 

to interact with public 

institutions and people: He 

owns the ability to 

continuous professional 

growth and professional 

development, as well as 

self-realization in 

professional work. 

Модуль коды: БҚ 3. 

Модуль атауы: Басқару 

құқығы 

Пән атауы: Қылмыстық-атқару 

жүйесі 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

іс жүргізу құқығы  

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

Мақсаты: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық–

атқару заңдарының мақсаттары 

әлеметтік әділеттілікті қалпына 

келтіру, сотталғандарды түзеу, 

сотталғандардың да, өзге 

адамдардың да жаңа 

қылмыстар жасауының алдын 

алу болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Қылмыстық - атқару құқығы, 

ең алдымен, Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

іс жүргізу және қылмыстық 

құқығымен тығыз байланысты. 

Құқықтың осы саласын оқымас 

бұрын, студенттер қылмыстық 

құқықтың қылмыстық жазаның 

жүйесі мен түрлеріне, 

қылмыстық құқықтың 

ынталандырушы 

институттарына, сондай -ақ 

үкім шығару, соттылық, 

қылмыстық жауапкершіліктен 

босату мен жазалау сияқты 

қылмыстық құқық 

институттарына арналған 

бөлімін қарастыруы керек, 

және тағы басқа. 

Оқыту нәтижелері: 
Қылмыстық атқару 

заңнамасының нормаларын 

Код модуля: УП 3. 

Название модуля: 

Управленческое право 

Название дисциплины: 
Уголовно-исполнительная 

система 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право 

Республики Казахстан 

Постреквизиты: Оформление 

и защита магистерской 

диссертации  

Цель: Магистрант будет знать 

сферу исполнения и отбытия 

уголовных наказаний, а также 

истории становления 

уголовно – исполнительной 

системы Казахстана, 

международного 

сотрудничества в 

рассматриваемой сфере и 

других вопросов. 

Краткое описание: Уголовно 

– исполнительное право в 

первую очередь наиболее 

тесно связано с уголовно-

процессуальным и уголовным 

правом РК. Студенты перед 

изучением данной отрасли 

права должны повторить 

раздел уголовного права, 

посвященный системе и видам 

уголовных наказаний, 

поощрительным институтам  

уголовного  права, а также 

такие институты уголовного 

права, как назначения 

наказания, судимости, 

освобождение от уголовной 

ответственности и наказания и 

т.д. 

Результаты обучения: 

Осуществляет исполнительное 

Сode of module: ML 3. 

Name of module: 

Management law 

Name of discipline: 
Penitentiary system 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: The master 

student will know the 

scope of the execution and 

serving of criminal 

sentences, as well as the 

history of the formation of 

the criminal - executive 

system of Kazakhstan, 

international cooperation 

in this area and other 

issues. 

Brief description: 
Criminal - executive law, 

first of all, is most closely 

connected with the 

criminal procedure and 

criminal law of the 

Republic of Kazakhstan. 

Before studying this 

branch of law, students 

should review the section 

of criminal law devoted to 

the system and types of 

criminal punishments, 

incentive institutions of 

criminal law, as well as 

such institutions of 

criminal law as sentencing, 

convictions, exemption 

from criminal liability and 

punishment, and so on. 

Learning outcomes: Able 



қолданып, атқарушылық 

өндірісті жүзеге асырады, 

пробациялық бақылауды 

жүргізеді, сотқа дейінгі тергеп-

тексеретін соттың заң актілерін 

жүзеге асырады. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Қылмыстық атқару өндірісін 

жүзеге асыруға, пробациялық 

бақылауды жүргізуде фактілер 

мен жағдайларды бағалауға, 

соған сәйкес қылмыстық атқару 

заңнамаларын қолдануға 

қабілетті. 

производство, проводит 

условный контроль, исполняет 

законодательство суда 

предварительного следствия, 

применяя нормы уголовно-

исполнительного 

законодательства. 

Формируемые компетенции: 

Умеет проводить уголовно-

исполнительное производство, 

оценивать факты и 

обстоятельства при 

проведении испытательного 

срока и применять уголовное 

законодательство в 

соответствии с ним. 

 

to perform official duties 

to ensure law and order, 

security of the individual, 

society and the state. 

Formed competencies: 

He knows the legal status 

of subjects of criminal 

executive relations. Able 

to operate with concepts, 

definitions and definitions 

of the Committee of the 

Criminal Executive 

System of the Republic of 

Kazakhstan. He has the 

skills to take the necessary 

measures to ensure 

security and law and order 

in the institutions and 

agencies of the Criminal 

Executive System. 

Модуль коды: БҚ 3. 

Модуль атауы: Басқару 

құқығы 

Пән атауы: Корпоративтік 

құқық 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

Мақсаты: корпорациялардың 

құқықтық мәртебесін терең 

зерттей отырып, азаматтық 

құқық саласында алған 

білімдерін кеңейту, 

корпоративтік қатынастарды 

талдау. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Азаматтық құқықтың қосалқы 

саласы, құқықтық реттеудің 

жеке басқару әдістері негізінде 

корпорациялардың құрылуы 

мен қызметіне байланысты 

қоғамдық қатынастарды 

реттейтін нормалардың 

жиынтығы (заңды тұлғалардың 

корпоративтік формалары). 

Оқыту нәтижелері: Азаматтық 

құқық институтарының теория 

мен практикалық мәселелерін 

басқа құқық салалардың 

Код модуля: УП 3. 

Название модуля: 

Управленческое право 

Название дисциплины: 
Корпоративное право 

Пререквизиты: Гражданское 

процессуальное право 

Республики Казахстан 

Постреквизиты: Оформление 

и защита магистерской 

диссертации 

Цель: расширить полученные 

знания в области 

гражданского права 

углубленным изучением 

правового положения 

корпораций, анализом 

корпоративных отношений. 

Краткое описание: 

Подотрасль гражданского 

права, совокупность норм, 

регулирующих на основе 

частно-управленческих 

методов правового 

регулирования общественные 

отношения, связанные с 

образованием и 

деятельностью корпораций 

(корпоративных форм 

юридических лиц). 

Результаты обучения: 

Различает и классифицирует 

Сode of module: ML 3. 

Name of module: 

Management law 

Name of discipline: 

Corporate right 

Prerequisites: Civil 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: to expand the 

acquired knowledge in the 

field of civil law with an 

in-depth study of the legal 

status of corporations, 

analysis of corporate 

relations. 

Brief description: Sub-

branch of civil law, a set 

of norms regulating, on the 

basis of private-

management methods of 

legal regulation, public 

relations associated with 

the formation and 

activities of corporations 

(corporate forms of legal 

entities). 

Learning outcomes: 
Distinguishes and 

classifies problems of 



нормаларынан ажыратады және 

топтастырады, оларды басқа 

мемлекеттердің заңдарымен 

түсіндіреді және салыстырады, 

ситуациялық тапсырмаларды 

орындау кезінде өз пікірін 

қалай білдіруді біледі. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Қазақстан Республикасының 

Азаматтық кодексінде 

қарастырылған заңды 

тұлғалардың заңды 

нысандарының тізбесін біледі; 

Ұйымдар бойынша зерттеу 

жүргізе білу; 

Ұйымдарды құқықтық 

реттеудің құқықтық мәселелері 

туралы ақпаратты талдау және 

жинақтау дағдылары бар. 

проблемы правового 

регулирования теории и 

практики институтов 

гражданского права от норм 

других отраслей права, 

объясняет и сравнивает их с 

законодательством других 

государств, умеет выразить 

свое мнение при решении 

ситуационных задач. 

Формируемые компетенции: 

Знает перечень 

организационно-правовых 

форм юридических лиц 

предусмотренный ГК РК; 

Умеет проводить 

исследования по 

организациям;  

Владеет навыками анализа и 

сбора информации о правовых 

проблемах правового 

регулирования деятельности 

организаций. 

legal regulation of the 

theory and practice of civil 

law institutions from the 

norms of other branches of 

law, explains and 

compares them with the 

legislation of other states, 

and is able to express their 

opinions when solving 

situational problems. 

Formed competencies: 

He knows the list of legal 

forms of legal entities 

provided for by the Civil 

Code of the Republic of 

Kazakhstan; Able to 

conduct research on 

organizations; He has the 

skills to analyze and 

collect information about 

the legal problems of legal 

regulation of 

organizations. 

Модуль коды: БҚ 3. 

Модуль атауы: Басқару 

құқығы 

Пән атауы: Жергілікті 

мемлекеттік және өзін-өзі 

басқару құқығы 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

Мақсаты: Мемлекеттік 

қызметтің негізгі қағидаттары 

мен міндеттерімен таныстыру, 

сондай-ақ мемлекеттік басқару 

ерекшеліктерін қарастыру 

Қысқаша сипаттамасы: 

Жергілікті мемлекеттік басқару 

мен өзін-өзі басқарудың 

негіздерін және оны жетілдіру 

бағыттарын білу және маңызды 

басымдықтарының бірі болып 

табылатын кәсіби мемлекет 

құруды жүзеге асыру 

мақсатында кәсіби 

басқарушылардың жаңа 

буынын дайындау үшін қажет 

пән. Пәннің оқудың мақсаты 

Код модуля: УП 3. 

Название модуля: 

Управленческое право 

Название дисциплины:                                                                                                                   

Право местного 

государственного управления 

и самоуправления 

Пререквизиты: Гражданское 

процессуальное право 

Республики Казахстан 

Постреквизиты: Оформление 

и защита магистерской 

диссертации 

Цель: ознакомить с 

основными принципами и 

задачами государственной 

службы а также рассмотреть 

особенности государственного 

управления 

Краткое описание: 

Знание основ местного 

управления и самоуправления 

и направлений его 

совершенствования и 

подготовка нового поколения 

профессиональных 

менеджеров для реализации 

создания профессионального 

государства, что является 

Сode of module: ML 3. 

Name of module: 

Management law 

Name of discipline: The 

law of local government 

and self-government 

Prerequisites: Civil 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: to acquaint with 

the basic principles and 

tasks of public service and 

also to consider features of 

public administration 

Brief description: 
Knowledge of the basics 

of local government and 

self-government and 

directions for its 

improvement and training 

of a new generation of 

professional managers to 

implement the creation of 

a professional state, which 

is one of the important 

priorities. The aim of the 



болып мемлекеттік басқарудың 

теориялық негіздерін оқыту 

табылады. 

Оқыту нәтижелері: 
Мемлекеттік қызметтің 

принциптері мен міндеттерін 

біледі, Мемлекеттік қызмет 

туралы заңға негізделеді 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Мемлекеттік қызметшілердің 

негізгі санаттарын біледі, 

әкімшілік - құқықтық 

нормаларды дербес талдау 

дағдыларын меңгерген, сондай-

ақ заң құбылыстарының 

табиғатын талдай алады және 

осы ғылымның басқа 

ғылымдармен байланысын 

түсінеді. 

одним из важных 

приоритетов. Целью 

дисциплины является 

обучение теоретическим 

основам государственного 

управления. 

Результаты обучения: знает 

принципы и задачи 

государственной службы, 

ориетируется в законе о 

государственной службе 

Формируемые компетенции: 

Знает основные категории 

государственных служащих, 

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

административно - правовых 

норм, так же умеет 

анализировать природу 

юридических явлений и 

понимает связь данной науки 

с другими науками. 

discipline is to teach the 

theoretical foundations of 

public administration. 

Learning outcomes: 

knows the principles and 

objectives of the public 

service, is guided by the 

law on public service 

Formed competencies: 

He knows the main 

categories of civil 

servants, has the skills of 

independent analysis of 

administrative and legal 

norms, also knows how to 

analyze the nature of legal 

phenomena and 

understands the 

relationship of this science 

with other Sciences. 

Модуль коды: ПҚМ 4. 

Модуль атауы: 

Процессуалдық құқық 

мәселелері 

Пән атауы: Компьютерлік 

қылмыстардың тергеудің 

ерекшеліктері 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

іс жүргізу құқығы  

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

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 

қылмыстар туралы түсінік 

ашылады, осы саладағы 

қылмыс жағдайына сипаттама 

беріледі. Криминалистикалық 

сипаттамалардың кейбір 

Код модуля: ППП 4. 

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 

профессиональной подготовки 

во время расследований 

компьютерных преступлений. 

Краткое описание: 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. Some 

elements of the forensic 

characteristics are considered: 

the personality of the offender, 

Сode of module: PLP 4. 

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 

Purpose: formation of the 

necessary legal component 

of their professional 

training in undergraduates 

during the investigation of 

computer crimes. 

Brief description: В 

данной дисциплине 

рассматриваются 

особенности 

расследования 

преступлений в сфере 

компьютерной 

информации. 

Раскрывается понятие 

преступлений в сфере 

компьютерной 



элементтері қарастырылады: 

қылмыскердің жеке басы, 

типтік жағдай, жәбірленушінің 

жеке басы, қылмысты жасау 

әдісі. Қылмыс іздерінің 

белгілеріне назар аударылады. 

Сонымен қатар, типтік тергеу 

жағдайларының жіктемесі 

келтірілген. 

Оқыту нәтижелері:  

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; 

 

 

the typical situation, the 

personality of the victim, the 

method of committing the crime. 

Attention is paid to the 

characteristics of the traces of 

the crime. In addition, a 

classification of typical 

investigative situations is given. 

Результаты обучения: 

Обладать навыками сбора 

доказательств с применением 

криминалистической техники, 

оценивает доказательственные 

факты, сравнивает и 

противопоставляет проводя 

следственные эксперименты, а 

также планирует и предлагает 

тактические операции и 

приемы использования их для 

повышения эффективности 

расследования отдельных 

видов преступлений. 

Формируемые компетенции: 

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. 

информации, дается 

характеристика 

состояния преступности 

в данной сфере. 

Рассматриваются 

некоторые элементы 

криминалистической 

характеристики: 

личность преступника, 

типичная обстановка, 

личность потерпевшего, 

способ совершения 

преступления.   

Learning outcomes: 
Possesses the skills to 

collect evidence using 

forensic techniques, 

evaluates evidentiary facts, 

compares and contrasts 

through investigative 

experiments, and plans and 

offers tactical operations 

and techniques for using 

them to increase the 

effectiveness of 

investigating certain types 

of crimes. 

Formed competencies: 

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 4. 

Модуль атауы: 

Процессуалдық құқық 

мәселелері 

Пән атауы: Еңбек дауларын 

қарау мен шешу мәселелері 

Пререквизиттері: ҚР 

Азаматтық іс жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

Мақсаты: Академиялық 

пәндерді меңгеру мақсаты - 

еңбек және спорт саласындағы 

құқықты білу, түсіну және 

Код модуля: ППП 4. 

Название модуля: Проблемы 

процессуального права 

Название дисциплины: 
Проблемы рассмотрения и 

разрешения трудовых споров 

Пререквизиты: Гражданское 

процессуальное право РК 

Постреквизиты: Оформление 

и защита магистерской 

диссертации 

Цель: Целью освоения 

учебной дисциплины 

«Производство по 

рассмотрению трудовых 

Сode of module: PLP 4. 

Name of module: 

Procedural Law Problems 

Name of discipline: 
Problems of consideration 

and resolution of labor 

disputes 

Prerequisites: Civil 

Procedure Law of the RK  

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: The purpose of 

mastering the discipline 

"Production for settling 



біліктілігін қоса алғанда, 

құзыреттілік жиынтығы бар, 

бакалавр дайындау, 

шығармашылық және тәуелсіз 

түсінуге қабілетті және алған 

білімдерін оның кәсіби 

қызметінде практикалық 

қолдану. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Пән еңбек қақтығысы мен 

еңбек дауы түсініктерін 

талдайды. Еңбек дауы 

ерекшеліктері, сондай -ақ оны 

қарау тәртібі мен кезеңдері 

сипатталады. Еңбек 

дауларының кейбір 

проблемалық мәселелері және 

оларды еңбек даулары 

жөніндегі комиссия мен сот 

шешудің ерекшеліктері 

қарастырылады. 

Оқыту нәтижелері: 
қылмыстық (әкімшілік) сот ісін 

жүргізудегі құқықтары мен 

бостандықтарын қорғауды 

дамытуға арналған 

дәлелдемелерін бағалайды 

және бекітеді, қылмыстық 

істерді байланыстырады және 

айқындайды, үкім қаулысын 

әзірлейді, дәлелдемелердің 

жарамдылығы жайында, 

айыпталушының және 

жәбірленушінің жауапкершілік 

дәрежесі бойынша және 

тұлғаның кінәлілігі немесе 

кінәсіздігі жайында шешім 

шығарады, қылмыстық 

(әкімшілік) іс бойынша сот 

отырыстарында және 

тыңдауларда төрағалық етеді, 

сот шешіміне түсіндірме беруді 

жүзеге асырады, бұлтартпау 

шараларын тағайындайды, 

қылмыстық істер бойынша 

айыпталушыларға айыптау 

үкімін шығарады, қылмыстық 

процесстегі азаматтық талап 

бойынша залалдың мөлшерін 

анықтайды. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Еңбек дауларының теориялық 

споров» является подготовка 

бакалавра, обладающего 

набором компетенций, 

включающих знание, 

понимание и навыки в области 

трудового и спортивного 

права, способного к 

творческому и 

самостоятельному 

осмыслению и практическому 

применению полученных 

знаний в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Краткое описание: 

В дисциплине анализируются 

понятия трудового конфликта 

и трудового спора. 

Характеризуются особенности 

трудового спора, а также 

порядок и стадии его 

рассмотрения. 

Рассматриваются некоторые 

проблемные вопросы 

трудовых споров и 

особенности их разрешения 

комиссией по трудовым 

спорам и судом. 

Результаты обучения: 

оценивает и приобщает 

доказательства для разработки 

защиты прав и свобод 

физических и юридических 

лиц в гражданском процессе, 

осуществляет защиту 

законных интересов клиента в 

гражданском 

судопроизводстве, 

председательствует при 

рассмотрении и разрешении 

гражданских дел, 

осуществляет толкование 

решения и принудительное 

осуществление 

процессуальных норм, 

выносит решения касательно 

допустимости доказательств и 

разрешения рассматриваемого 

гражданского дела. 

Формируемые компетенции: 

Знает о теоретическом аспекте 

возникших трудовых споров. 

labor disputes" is to 

prepare a bachelor who 

has a set of competencies, 

including knowledge, 

understanding and skills in 

the field of labor and 

sports law, capable of 

creative and independent 

understanding and 

practical application of the 

knowledge gained in their 

professional activities. 

Brief description:  
The discipline analyzes the 

concepts of labor conflict 

and labor dispute. The 

features of the labor 

dispute, as well as the 

procedure and stages of its 

consideration are 

characterized. Some 

problematic issues of labor 

disputes and the 

peculiarities of their 

resolution by the labor 

dispute commission and 

the court are considered. 

Learning outcomes: 
evaluates and considers 

evidence in criminal 

(administrative) cases, 

combines and singles out 

criminal cases, develops 

sentencing decisions, 

makes decisions on guilt 

or innocence, as well as on 

the degree of 

responsibility of the 

accused or defendant 

regarding admissibility of 

evidence, presides during 

trials and hearings in 

criminal (administrative) 

proceedings, interpret the 

decision, impose coercive 

measures of restraint, 

pronounce the verdict on 

defendants in criminal 

cases, limits damage in a 

civil action in criminal 

proceedings. 

Formed competencies: 



аспектісі туралы біледі. Алған 

білімдерін іс жүзінде қолдана 

білу. Ол еңбек дауларын 

шешуге және оларды заңға 

сәйкес шешуге дағдыланған. 

 

Умеет реализовать 

полученные знания на 

практике. Владеет навыками 

убеждения и рассмотрения 

трудовых споров и решения 

их согласно 

законодательству. 

Knows about the 

theoretical aspect of labor 

disputes. Able to put the 

acquired knowledge into 

practice. He has skills in 

persuading and resolving 

labor disputes and 

resolving them in 

accordance with the law. 

Модуль коды: ПҚМ 4. 

Модуль атауы: 

Процессуалдық құқық 

мәселелері 

Пән атауы: Конституциялық 

өндіріс 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

Мақсаты: магистранттарды 

конституциялық құқық 

ғылымының негізгі 

ережелерімен, мемлекет және 

қоғамның негізгі заңы ретіндегі 

Конституция доктринасымен, 

жеке тұлғаның құқықтық 

мәртебесінің негіздерімен, 

мемлекеттік органдарды 

ұйымдастырудың және 

қызметінің конституциялық 

принциптерімен, Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті 

өзін-өзі басқарудың 

негіздерімен таныстыру. 

Қысқаша сипаттамасы: 

«Конституциялық өндіріс» 

атты оқу курсы Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік 

және әлеуметтік құрылысының 

негіздеріне, Қазақстан 

мемлекетінің қалыптасу және 

даму негіздеріне бағытталған. 

Оның дамуы теориялық 

деректердің кең ауқымын, 

ғылыми әдебиеттерді оқып, 

талдау арқылы мүмкін болады. 

Оқыту нәтижелері: 
Мемлекеттің және құқықтың 

пайда болуы, дамуы және 

жұмыс істеуі туралы алған 

Код модуля: ППП 4. 

Название модуля: Проблемы 

процессуального права 

Название дисциплины: 
Конституционное 

производство 

Пререквизиты: Гражданское 

процессуальное право 

Республики Казахстан 

Постреквизиты: Оформление 

и защита магистерской 

диссертации 

Цель: ознакомление 

магистрантов с 

основополагающими 

положениями науки 

конституционного права, 

учением о Конституции как 

Основном законе государства 

и общества, основами 

правового положения 

личности, конституционными 

принципами организации и 

деятельности органов 

государства, основами 

местного самоуправления в 

Республике Казахстан. 

Краткое описание: В курсе 

«Конституционное 

производство» основное 

внимание уделяется основам 

государственного и 

общественного строительства 

Республики Казахстан, 

основам формирования и 

развития государства 

Казахстана. Его освоение 

возможно путем чтения и 

анализа широкого спектра 

теоретических данных, 

научной литературы. 

Результаты обучения: 

Владеет широким спектром 

Сode of module: PLP 4. 

Name of module: 

Procedural Law Problems 

Name of discipline: 
Constitutional proceedings 

Prerequisites: Civil 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: familiarization 

of undergraduates with the 

fundamental provisions of 

the science of 

constitutional law, the 

doctrine of the 

Constitution as the 

Fundamental Law of the 

state and society, the 

foundations of the legal 

status of the individual, the 

constitutional principles of 

the organization and 

activities of state bodies, 

the foundations of local 

self-government in the 

Republic of Kazakhstan. 

Brief description: The 

course “Constitutional 

proceedings” focuses on 

the basics of state and 

social construction of the 

Republic of Kazakhstan, 

the basics of the formation 

and development of the 

state of Kazakhstan. Its 

development is possible by 

reading and analyzing a 

wide range of theoretical 

data, scientific literature. 

Learning outcomes: 
Owns a wide range of 



білімдеріне негізделген 

құқықтық қағидаларды, 

заңнаманы және бұрынғы сот 

шешімдерін зерделеу. 

Магистрант Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық заңнамасының 

негіздерін тарихи және 

теориялық тұрғыда айқындай 

алады. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Кәсіби қарым-қатынас және 

мінез-құлық техникасын біледі; 

Ол мемлекеттік 

институттармен және 

адамдармен өзара әрекеттесуді 

біледі: кәсіптік өсу мен кәсіби 

өсу, сонымен қатар кәсіби 

жұмыста өзін-өзі тану 

қабілетіне ие. 

 

знаний о происхождении, 

развитии и функционирования 

государства и права, выявляет 

их основные признаки, об 

основах конституционного 

законодательства Республики 

Казахстан в теоретическом и 

практическом аспекте. 

Формируемые компетенции: 

Знает приемы 

профессионального общения и 

поведения; Умеет 

взаимодействовать с 

общественными институтами 

и людьми: Владеет 

способностью к постоянному 

профессиональному росту и 

повышению квалификаци, а 

также реализации себя в 

профессиональном труде. 

knowledge about the 

origin, development and 

functioning of human 

rights, reveals their main 

features, the fundamentals 

of human rights in the 

constitutional legislation 

of the Republic of 

Kazakhstan in theoretical 

and practical aspects. 

Formed competencies: 

He knows the techniques 

of professional 

communication and 

behavior; He knows how 

to interact with public 

institutions and people: He 

owns the ability to 

continuous professional 

growth and professional 

development, as well as 

self-realization in 

professional work. 

Модуль коды: ПҚМ 4. 

Модуль атауы: 

Процессуалдық құқық 

мәселелері 

Пән атауы: Қылмыстарды ашу 

мен тергеуде арнайы білімдерді 

пайдалану 

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. 

Код модуля: ППП 4. 

Название модуля: Проблемы 

процессуального права 

Название дисциплины: 
Использование специальных 

познаний в раскрытии и 

расследовании преступлений 

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. 

Сode of module: PLP 4. 

Name of module: 

Procedural Law Problems 

Name of discipline: Use 

of special knowledge in 

solving and investigating 

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 



Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курс магистранттарға келесі 

ғылыми зерттеу сұрақтарды 

қарастыруға мүмкіндік береді, 

олар: Қылмыстарды 

ақпараттандыру. 

Криминалистикалық 

идентификациялау. 

Криминалистикалық 

диагностика. 

Криминалистикалық болжау. 

Криминалистикалық алдын-алу 

шаралары. 3D технологиялар. 

Оқыту нәтижелері: 
криминалистикалық техниканы 

қолданып дәлелдемелерді 

бағалау және алу, дәлелдеме 

фактілерін бағалайды, тергеу 

эксперименттерін жүргізу 

кезінде дәлелдемелерді қарсы 

қойып салыстырады, сондай-ақ 

қылмыстардың жекелеген 

түрлерін тергеудің тиімділігін 

арттыру үшін тактикалық 

операциялар мен әдістерді 

жоспарлап, ұсынады. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Ақпаратты қорғаудың, оның 

ішінде мемлекеттік құпияларды 

қорғаудың негізгі талаптарын 

сақтауды біледі; 

Ол ойлау мәдениетіне ие, 

ақпаратты жалпылауға, 

талдауға, қабылдауға, мақсат 

қоюға және оған жетудің 

жолдарын таңдауға қабілетті; 

Қазіргі ақпараттық қоғамның 

дамуындағы ақпараттың мәні 

мен маңыздылығын түсіне білу, 

осы процесте туындайтын 

қауіптер мен қауіптерді түсіну. 

 

Краткое описание: Данный 

курс позволяет магистрантам 

рассмотреть слудющий 

перечень научно-

исследовательских вопросов, а 

именно: Информационное 

отражение преступлений. 

Криминалистическая 

идентификация. 

Криминалистическая 

диагностика. 

Криминалистическое 

прогнозирование. 

Криминалистическая 

профилактика. 3D технологии 

в расследовании 

преступлений. 

Результаты обучения: 

Обладает навыками сбора 

доказательств с применением 

криминалистической техники, 

оценивает доказательственные 

факты, сравнивает и 

противопоставляет проводя 

следственные эксперименты, а 

также планирует и предлагает 

тактические операции и 

приемы использования их для 

повышения эффективности 

расследования отдельных 

видов преступлений. 

Формируемые компетенции: 

Знает как соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны; 

Владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке цели 

и выбору путей её 

достижения;  

Умеет понимать сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе. 

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. 

Learning outcomes: 
Possesses the skills to 

collect evidence using 

forensic techniques, 

evaluates evidentiary facts, 

compares and contrasts 

through investigative 

experiments, and plans and 

offers tactical operations 

and techniques for using 

them to increase the 

effectiveness of 

investigating certain types 

of crimes. 

Formed competencies: 

Knows how to comply 

with the basic 

requirements of 

information security, 

including the protection of 

state secrets; 

He owns a culture of 

thinking, is capable of 

generalizing, analyzing, 

perceiving information, 

setting goals and choosing 

ways to achieve it; 

Able to understand the 

essence and importance of 

information in the 

development of the 

modern information 

society, to recognize the 

dangers and threats that 

arise in this process. 

Модуль коды: ПҚМ 4. 

Модуль атауы: 

Процессуалдық құқық 

Код модуля: ППП 4. 

Название модуля: Проблемы 

процессуального права 

Сode of module: PLP 4. 

Name of module: 

Procedural Law Problems 



мәселелері 

Пән атауы: Дауларды шешудің 

балама тәсілдері 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

Мақсаты: Пәннің мақсаты - 

магистранттерге медиация 

туралы, жанжалдарды шешудің 

басқа балама тәсілдері, 

жанжалдарды реттеу, медиация 

туралы негізгі білім беру, 

медиация процесіне медиатор, 

тараптар (тараптардың 

өкілдері) ретінде қатысудың 

практикалық дағдыларын 

игеру, сонымен қатар 

туындауы мен шешілуіне жол 

бермеу үшін медиация тәсілін 

қолдану әртүрлі қызмет 

салаларындағы қақтығыстар. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курс жанжалдардағы 

медиацияның өзекті 

мәселелері: адам өмірінің 

әртүрлі салаларында 

медиацияның мәні, мазмұны 

мен динамикасы, сондай-ақ, 

талдаудың психологиялық 

аспектілері, жанжалдардың 

алдын-алу және алдын алу 

мәселелеріне арналған. 

Сонымен қатар медиацияның 

қақтығыстағы өзара іс-

қимылының шоғырлануы 

көбінесе маманның 

кәсіпқойлығына байланысты. 

Оқыту нәтижелері: құқықтық 

жағдайлар бойынша кең 

мәселелері жөнінде кеңес 

береді, кәсіпкерліктегі 

клиенттердің заңды мүдделерін 

білдіреді, сотта тұлғалардың 

қорғауын жүзеге асырады, 

медиация арқылы дауларды 

шешеді және келісімге 

апарады, қылмыстық 

(әкімшілік) істі қозғау немесе 

қорғау үшін дәлелдемелерді 

Название дисциплины: 
Альтернативные способы 

разрешения споров 

Пререквизиты: Гражданское 

процессуальное право 

Республики Казахстан 

Постреквизиты: Оформление 

и защита магистерской 

диссертации 

Цель: Дисциплина имеет 

целью формирование у 

слушателей базовых знаний о 

медиации, иных 

альтернативных способах 

разрешения споров, 

управлении конфликтом, 

процедуре медиации, 

приобретение практических 

навыков участия в процедуре 

медиации в качестве 

медиатора, сторон 

(представителей сторон), а 

также использования 

медиативного подхода для 

предотвращения 

возникновения и 

урегулирования конфликтов в 

различных сферах 

деятельности. 

Краткое описание: Данный 

курс посвящен рассмотрению 

современных проблем 

медиативного взаимодействия 

в конфликте: сущности, 

содержания и динамики 

медиации в различных сферах 

жизнедеятельности человека, 

а также психологических 

аспектов анализа, разрешения 

и профилактики конфликтов. 

При этом направленность 

медиативного взаимодействия 

в конфликте во многом 

зависит от профессионализма 

деятельности специалиста. 

Результаты обучения: 

консультирует по широкому 

кругу юридических вопросов 

и представляет правовые 

интересы клиентов в бизнесе, 

осуществляет защиту лиц в 

судах, ведет переговоры о 

Name of discipline: 
Alternative Dispute 

Resolution 

Prerequisites: Civil 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: The discipline 

aims to provide students 

with basic knowledge of 

mediation, other 

alternative ways of 

resolving disputes, conflict 

management, mediation, 

acquiring practical skills in 

participating in the 

mediation process as a 

mediator, parties 

(representatives of the 

parties), as well as using a 

mediation approach to 

prevent occurrence and 

settlement conflicts in 

various fields of activity. 

Brief description: This 

course is devoted to the 

consideration of 

contemporary problems of 

mediation interaction in a 

conflict: the essence, 

content and dynamics of 

mediation in various 

spheres of human life, as 

well as the psychological 

aspects of analyzing, 

resolving and preventing 

conflicts. At the same 

time, the focus of 

mediation interaction in a 

conflict largely depends on 

the professionalism of the 

specialist’s activities. 

Learning outcomes: 

advises on a wide range of 

legal issues and represents 

the legal interests of 

clients in business, 

protects individuals in 

courts, negotiates an 

agreement and resolves 



бағалайды және біріктіреді, 

істерді қабылдап сотта адвокат 

(қорғаушы), мемлекет атынан 

прокурор ретінде қатысады, 

келісім-шарттар, 

жылжымайтын мүлікпен 

жасалатын мәмілелер және 

өсиетхат сияқты құқықтық 

құжаттарды жасайды, сондай-

ақ заңды қорытындыларды 

дайындайды. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Ол дауларды шешудің балама 

жүйесін, принциптерін және 

артықшылықтарын біледі. 

Басқа балама процедуралардан 

медиацияны бөлу мүмкіндігі. 

Ол медиация процесін 

сүйемелдейтін қажетті 

құжаттарды жасау 

дағдыларына ие. 

 

достижении соглашения и 

разрешает правовые споры 

путем медиации, соединяет и 

оценивает доказательства для 

разработки защиты или 

возбуждения уголовного 

(административного) дела, 

принимает дела и выступает в 

судах в качестве адвоката 

(защитника), обвинителя от 

имени государства, составляет 

юридические документы, как 

контракты, сделки с 

недвижимостью и завещания, 

а также подготавливает 

юридические заключения, 

постановления; 

Формируемые компетенции: 

Знает систему, принципы и 

преимущества 

альтернативного разрешения 

споров. Умеет отграничивать 

медиацию от других 

альтернативных процедур.  

Владеет навыками разработки 

необходимых документов, 

сопровождающих процедуру 

медиации. 

legal disputes through 

mediation, combines and 

evaluates evidence to 

develop a defense or 

institute criminal 

(administrative) 

proceedings, accepts cases 

and acts in court as a 

lawyer (defender), 

prosecutor on behalf of the 

state, draws up legal 

documents like contracts, 

real estate transactions and 

wills, as well as preparing 

has legal opinions, 

decisions; 

Formed competencies: 

Ол дауларды шешудің 

балама жүйесін, 

принциптерін және 

артықшылықтарын 

біледі. Басқа балама 

процедуралардан 

медиацияны бөлу 

мүмкіндігі. Ол медиация 

процесін сүйемелдейтін 

қажетті құжаттарды 

жасау дағдыларына ие. 

Модуль коды: ПҚМ 4. 

Модуль атауы: 

Процессуалдық құқық 

мәселелері 

Пән атауы: Әкімшілік 

процестегі дәлелдемелер мен 

дәлелдеу 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Магистрлік 

диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

Мақсаты: магистранттерді 

дәлелдеу әдістері мен 

әдістерімен таныстыру 

Қысқаша сипаттамасы Бұл 

пән заңда көзделген фактілер 

туралы сотта тараптардың 

шағымдарын және 

қарсылықтарын негіздейтін 

мән-жайлардың бар немесе 

жоқтығын анықтайтын 

фактілер туралы, сондай-ақ 

Код модуля: ППП 4. 

Название модуля: Проблемы 

процессуального права 

Название дисциплины: 
Доказательство и доказывание 

в административном процессе 

Пререквизиты: Гражданское 

процессуальное право 

Республики Казахстан 

Постреквизиты: Оформление 

и защита магистерской 

диссертации 

Цель: ознакомить 

магистрантов с 

административным 

процессом, методам и 

способам доказывания  

Краткое описание: 
Административный процесс 

предназначен для того, чтобы 

обеспечить применение 

материальных правовых норм 

в сфере государственного 

управления в целях 

Сode of module: PLP 4. 

Name of module: 

Procedural Law Problems 

Name of discipline: 

Evidence and proof in 

administrative process 

Prerequisites: Civil 

Procedure Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Design 

and defense of a master's 

thesis 

Purpose: to acquaint 

students with the 

administrative process, 

methods and methods of 

proof 

Brief description: The 

administrative process is 

designed to ensure the 

application of substantive 

law in public 

administration in order to 

achieve the legal results 



істің дұрыс қаралуы мен 

шешілуі үшін маңызды болып 

табылатын басқа да мән-

жайлар туралы мәліметтерді 

қарастырады және түсіндіреді. 

Оқыту нәтижелері: 
магистранттер әкімшілік 

процесті қылмыстық немесе 

азаматтық процестерден 

ажырата алады, әкімшілік 

процестегі қорғану құралдары 

мен әдістерін біледі 

Қалыптасатын құзыреттер:  

әкімшілік үдерісте дәлелдеудің 

теориялық негіздерін біледі,  

құқықтық құжаттарды дербес 

талдау дағдыларын меңгерген, 

сондай-ақ әкімшілік-құқықтық 

құжаттарды жасай алады 

достижения юридических 

результатов, предполагаемых 

диспозицией нормы, то есть 

соответствующими правилами 

должного поведения. 

Доказывание в 

административном процессе 

связано только с 

производством по делам об 

административных 

правонарушениях. Но для 

органов управления 

доказывание также является 

неотъемлемой частью в деле 

познания истины, так как 

познавательная деятельность 

управленческих органов, 

направленная на установление 

фактических обстоятельств 

дела, также является 

специальным видом познания.  

Результаты обучения: 

магистранты могут различать 

административный процесс от 

уголовного или гражданского, 

знают средства и методы 

защиты в административном 

процессе 

Формируемые компетенции: 

знает теоретические основы 

доказывания в 

административном процессе,  

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

правовых документов, также 

умеет составлять 

административно-правовые 

документы 

expected by the 

disposition of the rule, that 

is, the relevant rules of due 

conduct. Proof in the 

administrative process is 

related only to the 

proceedings on 

administrative offences. 

But for the management of 

proof is also an integral 

part in the knowledge of 

the truth, as the cognitive 

activity of management 

bodies, aimed at 

establishing the actual 

circumstances of the case, 

is also a special kind of 

knowledge. 

Learning outcomes: 

students can distinguish 

between the administrative 

process from criminal or 

civil, know the means and 

methods of protection in 

the administrative process 

Formed competencies: 

knows the theoretical basis 

of proof in the 

administrative process,  

he possesses the skills of 

an independent analysis of 

the legal documents also 

should be able to make 

legal and administrative 

documents 

 

 


