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1 Мамандық түлектерінің білім беру бағдарламасының паспорты 
6М030100 – Құқықтану (ғылыми-педагогикалық)
1.1 Біліктіліктер мен лауазымдар тізімі 
Осы білім беру бағдарламасының түлектеріне  6М030100-  Құқықтану

(ғылыми-педагогикалық)  мамандығы бойынша «заң ғылымының магистрі»
академиялық дәрежесі беріледі.

6М030100-  Құқықтану   мамандығының  түлектері  құқық  қорғау
органдарында,  сот  органдарында,  әділет  органдарында,  мемлекеттік
органдарда,  коммерциялық жжәне коммерцилық емес ұйымдарда,  жоғарғы
оқу орындарында оқытушы болып жұмыс істей алады. 
          Магистрдің негізінен дайындалатын кәсіптік қызметтің нақты түрлерін
жоғары  оқу  орнының  ғылыми-педагогикалық  қызметкерлері  және  жұмыс
берушілер бірлестіктері білім алушылармен бірлесіп анықтайды.

1.2  Түйіндік  құзыреттіліктер
               Екінші деңгейдегі дескрипторлар қабілеттіліктерді талап етеді:
          1)  көбінесе ғылыми зерттеулер контексінде идеяларды түпнұсқалық
дамыту  немесе   қолдану  үшін  негіз  немесе  мүмкіндік  болып  табылатын,
жоғары білім деңгейінде алынған дамыған білімдер мен түсініктерді көрсету;
          Түлек білім алу нәтижесінде  белгіленген міндеттерді эвристикалық
тәсілдер  арқылы  шешуге,  пайымдауға,  өз  қызметіне  қатысты  белсенді
зерттеушілік  ұстанымға  ие  болуға  және  ғылыми зерттеулердің  қисынына
сәйкес тұжырымдар қалыптастыру қабілеттіктерін көрсетеді.
2)  жаңа немесе беймәлім жағдайлардағы мәселелерді шешудің контекстінде
және  зерттелетін  аймаққа  қатысты  кеңірек  (немесе  пәнаралық)  сала
шеңберлерінде білімді, түсінушілікті және қабілетті қолдану;
         Түлек  білім  алу  нәтижесінде  белгіленген  стандарттарға  сәйкес
міндеттерді орындауға қабілеті мен білімін тәжірибелік қызметінде қолдану,
тәжірибелік  тәжірибе  негізінде  кәсіби  міндеттерін  шешу  барысында,
дағдылары және білімімен табысты әрекет етуге қабілеттін көрсетеді.
3)  білімді  интеграциялау,  қиындықтармен күресу және толық емес немесе
шектеулі  ақпарат  негізінде  шешімдер  қабылдау,  осы  пайымдаулар  мен
білімді қолдану үшін этикалық және әлеуметтік жауапкершіліктерді ескеру;
          Түлек білім алу нәтижесінде  пәнаралық ғылыми байланыстарды
интеграциялау  негізінде  сараптамалық  және  аналитикалық  қорытындылар
жасауға,  қабылданған  шешімдер  мен  пайымдауларға  өзіне  жауапкершілік
алуға қабілетін көрсетеді.
         4) мамандар мен маманеместерге өзінің тұжырымдары мен білімдерін
және олардың негіздемелерін нақты және айқын хабарлайды;
         Түлек білім алу нәтижесінде қоғаммен, ұжыммен, топпен жұмыс істеу
дағдыларымен,  ынтымақтастықпен,  төзімділікпен  әлеуметтік  және
коммуникативтік өзара әрекеттесу қабілетін көрсетеді; тілдерді білу, ауызша
және жазбаша диалог жүргізу, монолог, іскерлік хат алмасуды қамтиды.

5) білім алуды өзіндік жалғастыру;
          Түлек білім алу нәтижесінде өз ресурстарын басқару, яғни өзін-өзі тану
саласындағы  өзінің  дағдылары  мен  іскерліктерін,  кәсіби  және



интеллектуалды қабілеттіктерін  жетілдіру үшін  оларды дамыту және
ұтымды пайдалану мүмкіндігін көрсетеді.
           6М030100-Құқықтану (ғылыми-педагогикалық) мамандығы бойынша
«Заң ғылымының магистрі» келесі түйінді құзыреттіліктерді иелене:
      1) түсіне білу (ТҚ1):
      қоғамдық өмірдегі білім мен ғылымның ролі туралы;
      ғылыми білімдерді дамытудағы қазіргі үрдістер туралы;
      жаратылыстану  (әлеуметтік,  гуманитарлық,  экономикалық)
ғылымдарыңың  методологиялық  және  философиялық   өзекті  мәселелері
туралы;
      жоғарғы мектептегі оқытушылардың кәсіптік құзыреттіліктері туралы;
      жаһандану үдерістерінің қайшылықтары мен әлеуметтік-экономикалық
салдары туралы;
      2) білу (ТҚ2):
      ғылыми танымдардың әдістемелерін;
      ғылыми қызметті ұйымдастыру құрылымы мен қағидаларын;
      оқу процесіде студенттердің танымдық белсенділігінің психологиясын;
      оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері
мен құралдарын;
      3) игеру (ТҚ3):
      ғылыми зерттеулер контексінде ойларды  дамыту және қолдану үшін
алған білімді пайдалану;
     үрдістер мен құбылыстарды талдаудың қолданыстағы тұжырымдарын,
теорияларын және тәсілдерін заңдық  талдау;
     жаңа  таныс емес  жағдайларда  зерттеу  мәселелерін  шешу үшін  түрлі
пәндер шеңберінде алынған білімді интеграциялау;
       білімді интеграциялау жолымен, шешімдер   және толық емес немесе
шектеулі ақпарат негізінде шешімдер қабылдау
      өзінің педагогикалық қызметінде жоғарғы мектептің педагогикасы мен
психологиясының білімдерін қолдану;
      оқытудың интерактивті әдісін қолдану;
      заманауи  ақпараттық  технологияларды  қолданумен  ақпараттық-
талдамалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу;
     жаңа проблемаларды және жағдайларды шешуге креативті ойлау және
шығармашылық жақындау;
      университеттерде арнайы пәндерді оқытуды жүзеге асыру және ғылыми
зерттеулер жүргізуге мүмкіндік беретін  шет тілін кәсіби деңгейде меңгеру;
      диссертация,  ғылыми мақала,  есептер,  аналитикалық жазба және т.б.
түрінде  ғылыми-зерттеу  және  аналитикалық  жұмыстың  нәтижелерін
қорытындылау;
      4) дағдылана білу (ТҚ4):
      ғылыми-зерттеу қызметі, стандартты ғылыми міндеттерді шешу;
      оқытудың кредиттік жүйесі бойынша білім беру және педагогикалық
қызметті жүзеге асыру;
      кәсіби пәндерді оқытудың әдістемелері;



      білім беру үрдісінде заманауй технологияларды қолдану;
      кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық байланыс;
      ораторлық өнерге,  ауызша және жазбаша түрдегі өзінің ойларын дұрыс
және логикалық тұжырымдау
       күнделікті кәсіби жұмыс және докторантурада үздіксіз білім алу үшін
қажетті білімді кеңейту және тереңдету.
      5) құзыретті болу (ТҚ5):
      ғылыми-зерттеу әдіснамасы саласында;
      жоғары оқу орындарында ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет
саласында;
      заманауй білім беру технологиялары мәселелерінде;
      кәсіби салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді орындауда;
      білімді  үнемі  жаңартып,  кәсіби дағдылар мен қабілеттерін  кеңейтуді
қамтамасыз ету жолында.

6М030100-Құқықтану  (ғылыми-педагогикалық)  мамандығы  бойынша
«Заң ғылымының магистрі» келесі кәсіптік  құзыреттіліктерді иелене:

1) құқық шағармашылық қызметте (КҚ1):
нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу құзыреті
2) құқық қолданушылық қызметте (КҚ2):

          құқықтық қызметтің нақты бағыттарында білікті құқықтық актілерді
қолдануға,  кәсіптік  қызметтегі  материалдық  және  процессуалдық  құқық
нормаларын іске асыруға мүмкіндік береді

3) құқық қорғаушылық қызметте (КҚ3):
           заңдылық  пен  құқықтықтәртіпті,  жеке  тұлғаны,  қоғамды және
мемлекеттің  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  бойынша өздерінің  қызметтік
міндеттерін орындауға дайын болу;

құқықбұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу жүргізе
алуға қабілетті,  құқықбұзушылықты болдырмауды, олардың жүзеге асуына
ықпал  ететін  себептер  мен  жағдайларды  анықтауға  және  дәлелдеуге
қабілетті;
           сыбайлас  жемқорлықтың жолын кесуді  анықтау,  бағалау  және
насихаттау қабілеті. 

4) сараптамалық-консультациялық қызметте (КҚ4):
нормативтік құқықтық актілерді кәсіби талдауға қабілетті;

нормативтік  құқықтық  актілердің  жобаларына  заңдық  сараптама  жүргізуге
қатысуға қабілетті, соның ішінде  сыбайлас жемқорлық көріністерін анықтау
үшін қолайлы жағдайларды анықтау;
          заңгерлік  қызметтің  нақты  түрлеріне  білікті  заңгерлік
қорытындылар мен кеңестер беру.

5)ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметте (КҚ5):
басқарудың оңтайлы шешімдерін қабылдауға қабілетті; 
кәсіптік  қызметте  басқарушылық  жаңалықтарды  қабылдау,

талдау және іске асыруға қабілетті
6)ғылыми-зерттеушілікте (КҚ6):
құқық саласында ғылыми зерттеулерді кәсіби жүргізу қабілеті. 



7) педагогикалық (КҚ7)
заңдық  пәндерді  теоретикалық  және  әдістемелік  жоғары  деңгейде

оқыту қабілеті;
білім алушылардың өзіндік жұмыстарын басқару қабілеті;
құқықтық тәрбиені тиімді жүзеге асыру қабілеті.



1 Паспорт образовательной программы выпускника 
специальности 

6М030100– Юриспруденция (научно-педагогическое)
1.1 Перечень квалификаций и должностей
Выпускнику  данной  образовательной  программы  присваивается

академическая  степень  «магистр  юридических  наук»  по  специальности
6М030100– Юриспруденция (научно-педагогическое)

Выпускники  магистратуры  по  специальности  6М030100  -
Юриспруденция  могут  работать  в  правоохранительных  органах,  судебных
органах,  органах  юстиции,  государственных  органах,  коммерческих  и
некоммерческих  организациях,  преподавателями  в  высших  учебных
заведениях.

Конкретные  виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  в
основном  готовится  магистр,  определяются  высшим  учебным  заведением
совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего
учебного заведения и объединениями работодателей. 

1.2  Ключевые компетенции
Дескрипторы второго уровня предполагают способности:
1) демонстрировать развивающие знания и понимание, полученные на

уровне высшего образования, которые являются основой или возможностью
для  оригинального  развития  или  применения  идей,  часто  в  контексте
научных исследований; 

В  результате  обучения  выпускник,  демонстрирует  способность
рассуждать,  решать  поставленные  задачи  через  эвристические  подходы,
готовность  занять  активную исследовательскую позицию по отношению к
своей  деятельности  и  формулировать  выводы  в  соответствии  с  логикой
научного исследования

2)  применять  знания,  понимание  и  способность  решать  проблемы  в
новых или незнакомых ситуациях в контекстах и рамках более широких (или
междисциплинарных) областей, связанных с изучаемой областью; 

В  результате  обучения  выпускник,  демонстрирует способность
использовать в практической деятельности знания и способности выполнять
задачи  в  соответствии  с  заданными стандартами,  успешно действовать  на
основе  практического  опыта,  умения  и  знаний  при  решении
профессиональных задач.

3)  интегрировать  знания,  справляться  со  сложностями  и  выносить
суждения  на  основе  неполной  или  ограниченной  информации  с  учетом
этической  и  социальной ответственности  за  применения этих  суждений  и
знаний;

В результате обучения выпускник, демонстрирует способность делать
экспертные  и  аналитические  заключения  на  основе  интеграции
междисциплинарных  научных  связей,  брать  на  себя  ответственность  за
выносимые решения и суждения.



4)  четко  и  ясно  сообщать  свои  выводы и  знания  и  их  обоснование
специалистам и неспециалистам; 

В  результате  обучения  выпускник,  демонстрирует способность
социально-коммуникативного  взаимодействия  с  обществом,  коллективом,
навыки работы в группе,  сотрудничество,  толерантность;  включает знание
языков,  умения  вести  устный  и  письменный  диалог,  монолог,  деловую
переписку

5) продолжать обучение самостоятельно.
В  результате  обучения  выпускник,  демонстрирует способность

управлять  собственными ресурсами,  т.е.  проявлять  собственные  умения  и
навыки в области самообразования, умение приобретать и сохранять знания,
развивать  и  рационально  их  использовать  для  совершенствования  своих
профессиональных и интеллектуальных способностей.
«Магистр юридических наук» по специальности 6М030100– Юриспруденция
(профильная) владеет следующими ключевыми компетенциями:
      1) иметь представление (КК1):
      о роли науки и образования в общественной жизни;
      о современных тенденциях в развитии научного познания;
      об  актуальных  методологических  и  философских  проблемах
естественных (социальных, гуманитарных, экономических) наук;
      о профессиональной компетентности преподавателя высшей школы;
      о противоречиях и социально-экономических последствиях процессов
глобализации;
      2) знать (КК2):
      методологию научного познания;
      принципы и структуру организации научной деятельности;
      психологию  познавательной  деятельности  студентов  в  процессе
обучения;
      психологические  методы  и  средства  повышения  эффективности  и
качества обучения;
      3) уметь (КК3):
      использовать  полученные  знания  для  оригинального  развития  и
применения идей в контексте научных исследований;
      критически анализировать существующие концепции, теории и подходы
к анализу процессов и явлений;
      интегрировать  знания,  полученные  в  рамках  разных  дисциплин для
решения исследовательских задач в новых незнакомых условиях;
      путем интеграции знаний выносить суждения и принимать решения на
основе неполной или ограниченной информации;
      применять  знания педагогики  и психологии высшей школы в  своей
педагогической деятельности;
      применять интерактивные методы обучения;
      проводить  информационно-аналитическую  и  информационно-
библиографическую работу с привлечением современных информационных
технологий;



      креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и
ситуаций;
      свободно владеть иностранным языком на профессиональном уровне,
позволяющим  проводить  научные  исследования  и  осуществлять
преподавание специальных дисциплин в вузах;
      обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической работы
в виде диссертации, научной статьи, отчета, аналитической записки и др.;
      4) иметь навыки (КК4):
      научно-исследовательской деятельности, решения стандартных научных
задач;
      осуществления  образовательной  и  педагогической  деятельности  по
кредитной технологии обучения;
      методики преподавания профессиональных дисциплин;
      использования  современных  информационных  технологий  в
образовательном процессе;
      профессионального общения и межкультурной коммуникации;
      ораторского  искусства,  правильного  и  логичного  оформления своих
мыслей в устной и письменной форме;
      расширения  и  углубления  знаний,  необходимых  для  повседневной
профессиональной деятельности и продолжения образования в докторантуре.
      5) быть компетентным (КК5):
      в области методологии научных исследований;
      в  области научной и научно-педагогической деятельности в высших
учебных заведениях;
      в вопросах современных образовательных технологий;
      в выполнении научных проектов и исследований в профессиональной
области;
      в способах обеспечения постоянного обновления знаний, расширения
профессиональных навыков и умений.

«Магистр  юридических  наук»  по  специальности  6М030100–
Юриспруденция  (научно-педагогическое)  владеет  следующими
профессиональными компетенциями:

1) в правотворческой деятельности (ПК1):
способность разрабатывать нормативные правовые акты
2) в правоприменительной деятельности (ПК2):
способность  квалифицированно  применять  нормативные  правовые

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

3) в правоохранительной деятельности (ПК3):
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
способность  выявлять,  пресекать,  раскрывать  и  расследовать

правонарушения,  способность  осуществлять  предупреждение



правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие
их совершению;

способность  выявлять,  давать  оценку  и  содействовать  пресечению
коррупционного поведения. 

4) в экспертно-консультационной деятельности (ПК4):
способность  квалифицированно  толковать  нормативные  правовые

акты;
способность принимать участие в проведении юридической экспертизы

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции;

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности. 

5) в организационно-управленческой (ПК5):
способность принимать оптимальные управленческие решения;
способность  воспринимать,  анализировать  и  реализовывать

управленческие инновации в профессиональной деятельности. 
6) в научно-исследовательской (ПК6):
способность  квалифицированно  проводить  научные  исследования  в

области права. 
7) в педагогической (ПК7)
способность  преподавать  юридические  дисциплины  на  высоком

теоретическом и методическом уровне;
способность управлять самостоятельной работой обучающихся;
способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
 



Passport of the graduate's educational program of a specialty
6М030100- Jurisprudence (scientific and pedagogical)
1.1 List of qualifications and positions
The graduate of this educational program is awarded an academic degree

"Master  of  Law"  in  specialty  6M030100-  Jurisprudence  (scientific  and
pedagogical)

Graduates of the master's degree in the specialty 6M030100 - Jurisprudence
can work in law enforcement bodies, judicial bodies, justice bodies, state bodies,
commercial  and  non-profit  organizations,  teachers  in  higher  educational
institutions.

Specific  types  of  professional  activity,  to  which  the  master  is  mainly
prepared, are determined by the higher educational institution in cooperation with
students, scientific and pedagogical workers of the higher educational institution
and employers' associations.

1.2 Core competencies
Descriptors of the second level assume abilities:

1) demonstrate developing knowledge and understanding obtained at the level of
higher education, which are the basis or opportunity for the original development
or application of ideas, often in the context of scientific research;

As a result of the training, the graduate demonstrates the ability to reason,
solve tasks posed through heuristic approaches, readiness to take an active research
position in relation to his activities and formulate conclusions in accordance with
the logic of scientific research

2)  apply  knowledge,  understanding  and  ability  to  solve  problems  in  new  or
unfamiliar  situations  in  the  contexts  and  frameworks  of  broader  (or
interdisciplinary) areas related to the area under study;

As  a  result  of  the  training,  the  graduate  demonstrates  the  ability  to  use
knowledge and ability to perform tasks in accordance with specified standards in
practice, successfully act on the basis of practical experience, skill and knowledge
in solving professional problems.

3)  integrate  knowledge,  cope  with complexities  and make judgments  based on
incomplete  or  limited  information,  taking  into  account  ethical  and  social
responsibility for the application of these judgments and knowledge;

As a result of training, the graduate demonstrates the ability to make expert
and analytical conclusions based on the integration of interdisciplinary scientific
connections, to take responsibility for the decisions and judgments made.

4)  clearly  and  clearly  communicate  their  findings  and  knowledge  and  their
rationale to specialists and laymen;

As a result of training, the graduate demonstrates the ability of social and
communicative interaction with the community, the team, the skills of working in



the  group,  cooperation,  tolerance;  includes  knowledge  of  languages,  ability  to
conduct oral and written dialogue, monologue, business correspondence

5) continue training independently.
As a result of training, the graduate demonstrates the ability to manage his own
resources, i.e. to show their own skills and skills in the field of self-education, the
ability  to  acquire  and preserve  knowledge,  develop and  rationally  use  them to
improve their professional and intellectual abilities.
Master  of  Laws  in  specialty  6M030100-  Jurisprudence  (profile)  holds  the
following key competencies:
      1) have a presentation (KK1):
      the role of science and education in public life;
      about modern tendencies in development of scientific knowledge;
      on the actual  methodological  and philosophical  problems of natural  (social,
humanitarian, economic) sciences;
      on the professional competence of the teacher of higher education;
      on the contradictions and socio-economic consequences  of  the processes  of
globalization;
      2) know (CC2):
      methodology of scientific knowledge;
      principles and structure of the organization of scientific activity;
      psychology of cognitive activity of students in the learning process;
      psychological methods and means of increasing the effectiveness and quality of
education;
      3) know how (KK3):
      Use  the  knowledge gained  for  the  original  development  and application  of
ideas in the context of scientific research;
      Critically analyze existing concepts, theories and approaches to the analysis of
processes and phenomena;
      To  integrate  the  knowledge  obtained  within  the  framework  of  different
disciplines to solve research problems in new unfamiliar conditions;
      by integrating knowledge, making judgments and making decisions based on
incomplete or limited information;
      to apply knowledge of pedagogy and psychology of the higher school in the
pedagogical activity;
      apply interactive teaching methods;
      to  carry  out  information-analytical  and information-bibliographic  work with
the use of modern information technologies;
      creative  thinking  and  creative  approach  to  solving  new  problems  and
situations;
      be fluent in a foreign language at a professional level, allowing research and
teaching of special subjects in universities;
      summarize  the  results  of  research  and  analytical  work  in  the  form  of  a
dissertation, a scientific article, a report, an analytical note, etc .;



       4) have skills (CC4):
      research activities, solutions to standard scientific problems;
      realization of educational and pedagogical activity on credit technology

of education;
      methods of teaching professional disciplines;
      use of modern information technologies in the educational process;
      professional communication and intercultural communication;
      oratorical art, the correct and logical formulation of their thoughts in oral

and written form;
      expanding and deepening the knowledge necessary for daily professional

work and continuing education in doctoral studies.
      5) be competent (KC5):
      in the field of methodology of scientific research;
      in  the  field  of  scientific  and  scientific-pedagogical  activity  in  higher

educational institutions;
      in the issues of modern educational technologies;
      in  the  implementation  of  scientific  projects  and  research  in  the

professional field;
      in  the  ways  of  ensuring  the  constant  updating  of  knowledge,  the

expansion of professional skills and abilities.

Master  of  Laws  in  specialty  6M030100-  Jurisprudence  (profile)  has  the
following professional competencies:

1) in law-making activities (PC1):
ability to develop normative legal acts
2) in law enforcement activities (PC2):
ability  to  apply  qualified legal  acts  in  specific  areas  of  legal  activity,  to

implement the norms of substantive and procedural law in professional activity
3) in law enforcement (PC3):
readiness to fulfill their official duties to ensure law and order, security of

the individual, society and the state;
the ability to identify, deter, disclose and investigate offenses, the ability to

prevent violations, identify and eliminate the causes and conditions conducive to
their commission;

the  ability  to  identify,  assess  and  promote  the  suppression  of  corrupt
behavior.

4) in expert-consulting activities (PC4):
the ability to interpret qualified legal acts in a qualified manner;
the ability to participate in the legal expertise of draft normative legal acts,

including with  a  view to  identifying in  them provisions  conducive  to  creating
conditions for the manifestation of corruption;

to give qualified legal opinions and consultations in specific areas of legal
activity.

5) in organizational and management (PC5):
ability to make optimal management decisions;



the ability to  perceive,  analyze and implement managerial  innovations in
professional activities.

6) in the research (PC6):
ability to carry out scientific research in the field of law.
7) in the pedagogical (PK7)
The ability to teach legal disciplines at a high theoretical and methodological

level;
ability to manage the independent work of students;
ability to effectively carry out legal education.



Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы
6M030100 - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
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Жалпы 12 5 18 42 3 21 1 3 62 2430 100 17 0
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Қосымша 2
АҚПАРАТТЫҚ ПАКЕТ/КУРСТАР ТІЗІМДЕМЕСІ

ECTS бойынша
Азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу кафедрасы

Қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу кафедрасы
Білім беру бағдарламасы магистратура6М030100 - «Заңтану»

Университет туралы 
ақпарат

ЖОО туралы жалпы ақпарат

1. ЖОО мекен жайы және атауы:  С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, № 1
корпус, аудитория № 212, Азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу
кафедрасы, аудитория № 210, Қылмыстық құқық және қылмыстық іс

жүргізу кафедрасы
30-шы гв.дивизия көшесі, 34

2. Академиялық кунтізбе:  ғылыми-педагогикалық (2 жыл) 



2018-2019оқу жылы
3.  ЖОО басшылығы:
Ректор - доктор PhD, Төлеген М.Ә.



Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс бойынша проректор – доктор PhD
Сералин Г.А. 
Оқу- әдістеме жұмыстары жөніндегі проректор   -  б.ғ.д., Мырзағалиева А.Б.
Тәрбие жұмыстары жөніндегі проректор   -  п.ғ.к., Ровнякова И.В.
Академиялық  саясат  және  білім  беру  бағдарламалары  басқармасы
департаментінің директоры – Стеблецова И.С.
Оқу үрдісін бақылау және ұйымдастыру бөлімінің басшысы – Сәдірбекова
Н.Ә. 
Сапа  менеджменті,  мониторинг  және  болжау  бөлімінің  басшысы–
Алимбекова Н.Б.
Экономика және құқық факультетінің деканы  – э.ғ.к., Мухамедиева А.Г.
Азаматтық құқық және  азаматтық іс-жүргізу  кафедрасының меңгерушісі
Зав  кафедрой  гражданского  права  и  гражданского  процесса  -  Сабитова
А.А.
Қылмыстық құқық және қылмыстық іс-жүргізу кафедрасының меңгерушісі
Зав кафедрой уголовного права и уголовного процесса - Рахимбердин К.Х.
4.  ЖОО жалпы сипаттамасы:университет қазіргі уақытта мемлелекеттік
мемлекетік лицензиядағы білім ісін жүргізу құқығына сәйкес орта кәсіби,
жоғары  және  жоғарғы  оқу  орынынан  кейінгі  кәсіби  мерзімі  шектеусіз,
жоғарғы оқу орынында көпдеңгейлі құрылым шеңберінде мамандықтарды
дайындайды: 
-жоғарғы кәсіби білім бойынша 45 мамандықтар. Сондай-ақ бакалаврда оқу
мерзімі  - 4 жыл, сыртай оқу түрінде - 5 жыл, жоғарғы білім алудың қысқа
түрі:  жоғарғы  білім  алғаннан  кейін  –  2  жыл,   орта  кәсіби  білім  алу
базасында – 3 жыл. 
- магистратура бойынша 30 мамандық;
- докторантураның 3 мамандығы бойынша.
2004  жылдан  бері  арнайы   біліктілігі  бар  6М030100  -  Құқықтану
мамандарын дайындайды
Магистрлік  бағдарлама  "6М030100–Құқықтану"  кәсіптік  оқу
бағдарламалары жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және дайындауға
бағытталған ғылыми және педагогикалық жоғары білікті кадрларды үшін
дәйекті  деңгейін  көтеру  және  ғылыми,  педагогикалық  даярлық  болып
табылады..
Магистрлерді  дайындау  ғылыми-педагогикалық  және  бейіндік  бағыттар
бойынша дайындайды.
"6М030100 - Құқықтану" мамандығы бойынша магистрлік бағдарламаның
негізгі мақсаттары болып табылады:мақсаты-кәсіптік оқыту магистранттар
болып жоғары білікті мамандарды қалыптастыру,  білімді және дағдылары
оларды  тәжірибеде  қолдану  салаларындағы  мемлекеттік  қызметті
құқықтық  қамтамасыз  ету  және  кәсіпкерлікті,  қажетті  білім  қорын  ары
қарай  докторантурада  ғылыми  жұмысын  жалғастыру  үшін;жоо-да
педагогика мен психология білімін алып  оқыту тәжірибесін алу. 
"6М030100 – Құқықтану" тұжырымдалған негізге  ала отырып,  қоршаған
ортаның шарттары және қажеттілігі жайғастыру бағдарламасының бәсекеге
қабілетті білім беру өнімнің әлемдік нарықта болуы. Олардың құзыреттілігі
анықталған   түлектер  осы  білім  беру  магистрлік  бағдарламасымен
магистранттар  процесінде  игеру  бағдарламасымен,  университетте
тұтынушылар  туралы  ақпаратты  салаларында  кәсіби  даярлық  бейіні
бойынша  бағдарлама  және  кәсіби  қызмет  көрсету  түрлері  бойынша
дайындалған. 
5.  Ұсынылатын  оқу  бағдарламаларының  тізбесі  (оның  ішінде,  оқу
құны ): 
Магистратура:  6M030100   –  «Құқықтану».   Оқу  ақысы:  іштей  оқу
формасы бойынша 396 000 тенге.

6.   Қабылдау  ісшарасы  (ереже)  мен  бағдарламаға  қабылдау
Академиялық  мобильділік  кезінде  оқу  жоспарларындағы  айырмашылық
ескеріледі, ол міндетті компененттің бес пәнінен аспауы керек.



Академиялық мобильділікті қамтамасыз ету үшін стажерлар басқа
білім  беру  ұйымдарында,  оның  ішінде  шетелде  жеке  пәндерді  оқиды.
Сонымен  қатар,  білім  беру  ұйымының  басшысы  басқа  білім  беру
ұйымдарында  оқуға  арналған  несиенің  жоғарғы  шегін  белгілейді.
Қазақстан  Республикасының  білім  беру  ұйымдарында  жеке  пәндерді
оқыған  жағдайда  білім  беру  ұйымдары  арасында  екі  жақты  келісім
жасалады. 

Пән бойынша аралық біліктілікті  тапсырғаннан кейін басқа білім
беру ұйымдарында белгілі пәндерді оқыған жағдайда, студент өзінің білім
беру ұйымының деканатына емтихан бағасы, емтихан бағасы, қорытынды
баға және қолданылатын кредиттер саны көрсетілетін емтихан ведомостін
(немесе транскрипт) ұсынады..

Арнайы үлгі  бойынша жазылған  студенттің  өтінішінде  жіберуші
университеттің атауы мен толық мекен-жайы, факультеттің / бөлімнің және
университеттің  академиялық  мобильділік  бағдарламаларының
үйлестірушісінің  аты-жөні,  сондай-ақ  студенттің  жеке  мәліметтері  (аты,
әкесінің аты, туған күні, мекен-жайы, байланыс мәліметтері) көрсетіледі.

Өтінімде  студенттердің  мобильділік  бағдарламаларына  қатысуға
ынталандыру туралы, шет елде оқуға тілдік деңгейіне, жұмыс тәжірибесіне
және шетелдегі бұрынғы білімі туралы ақпаратқа, шетелге оқуға грант алу
мүмкіндігіне қатысты ақпараттар туралы ақпарат беріледі. 
Академиялық  мобильділік  бағдарламасында  оқуға  қатысу  туралы
қабылдайтын  ЖОО  келісімі  болған  жағдайда  үш  жақты  келісімге  қол
қойылады: қабылдайтын жоо, оқушы және жіберетін жоо.

Оқу бағдарламалары
туралы ақпарат (курс

каталогы)

Оқу бағдарламаларының жалпы сипаттамасы:
(6М030100)-«Құқықтану» мамандығы  бойынша,  Заңтану  ғылымдарының
магистрі, Құқық магистрі.
Оқу деңгейлері  (кезеңдері):
Екінші деңгей (магистратура)
 Бағдарламаға қабылдау талаптары:
Бағдарламаға қабылдау ҚР жоғарғы оқу орындарына қабылдаудың типтік
ережелеріне сәйкес жүргізіледі.   Академиялық мобильдікті  жүзеге асыру
кезінде міндетті компоненттің бес пәнінен аспайтын оқу жоспарларындағы
айырмашылық ескеріледі.
Бағдарламаның білімдік және кәсіби мақсаттары 
2007  жылдан  бері  арнайы   біліктілігі  бар  6М030100  -  Құқықтану
мамандарын дайындайды.
Магистрлік  бағдарлама  6М030100  -  "Құқықтану"  кәсіптік  оқу
бағдарламалары жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және дайындауға
бағытталған ғылыми және педагогикалық жоғары білікті кадрларды үшін
дәйекті деңгейін көтеру, олардың ғылыми және педагогикалық даярлық.
Магистрлерді  дайындау  ғылыми-педагогикалық  және  бейіндік  бағыттар
бойынша  жүргізіледі.
"6М030100 - Құқықтану" мамандығы бойынша магистрлік бағдарламаның
негізгі  мақсаттары  болып  табылады:  жеке  білім  беру  траекториясын
таңдау; сапалы заң білімін алу,  ең маңызды және тұрақты білімді игеру,
кәсіби  құзыреттілік  саласындағы  мемлекеттік  билік  және  басқару
қамтамасыз  ететін,  құқыққорғау  және  құқық  қолдану  қызметін;  қабілеті
мен өзін-өзі жетілдіруге және өзін-өзі дамытуға әзірлеу, қажеттіліктері мен
дағдыларын  өз  бетімен  шығармашылық  жаңа  білімдерін  жетілдіруге,
кәсіби  мәдениеті  жоғары  мамандарды  даярлау,  соның  ішінде,  мәдениет
және кәсіби қарым-қатынас,  азаматтық ұстанымы бар,
 имеющих  гражданскую  позицию,   қазіргі  заманғы  практикалық
мәселелеріді шешуге қабілетті,  басқару қызметін табысты жүзеге асыруға;
гуманитарлық  мәдениетті  меңгеруі,   этикалық  және  құқықтық
нормалармен, қоғамға,  реттеуші адамға деген қатынасы,  қоршаған ортаға;
окружающей  среде;   магистранттардың  қалыптастыратын  қазіргі
ғылымның  іргелі  білімдерін  қамтамасыз  ету,  кәсіби  ұтқырлық  нақты



өзгеретін әлемде кепілдік беретін.
Мамандықтың  қызмет  ету  салалары  –  кәсіби  қызметтің   салалары
"6М030100  –  Құқықтану"  бейіндік  және  ғылыми  –  педагогикалық
бағыттары  мыналар  болып  табылады:нормативтік  база;құқық
қолдану;құқыққорғау, кеңес берушілік-сараптамалық;педагогикалық.
Кәсіби қызмет объектілері -  құқық қорғау органдарының маманы болып
табылады;  соттар,мемлекеттік  билік  және  басқару   органдары атқарушы
және  өкілетті;мемлекеттік  және  мемлекеттік  емес
кәсіпорындар;адвокатура;  банктер;   аудиторлық  компаниялар  және
сақтандыру, білім беру ұйымдары.
Кәсіби  қызметінің  пәні  -  құқықтық  нормалар;  әрекеттер  мен  оқиғалар,
заңды мәні бар,  құқықтық қатынастар,  мемлекеттік және мемлекеттік емес
институттарының  жұмыс  істеуі  саласындағы  туындайтын;   Қазақстан
Республикасының   мемлекеттік  органдары  арасындағы  құқықтық
қатынастар,   заңды және  жеке тұлғалар.
 Кәсіби қызмет бағыттары:
6М030100 - «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасы шегінде
магистрант  бір  оқу  бағдарламасын  таңдау  мүмкіндігіне  ие:  «Азаматтық
құқықтық», «Қылмыстық құқықтық».
«Қылмыстық-құқықтық»траектория   мына  негізі  элективтік  пәндерден
құрылған «Қалпына келтіру әділсоты», «Жаза баламалары», «Қылмыстық
заңнаманы жетілдіру  мәселелері»,  «Пенитенциарлық мекемелердегі  адам
құқықтары»,  «Азаматтық  қоғамның  даму  кезіндегі  Қазақстанның
қылмыстық саясатын ізгілендіру». 
«Азаматтық-құқықтық» траектория   мына  негізі  элективтік  пәндерден
құрылған: «Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасын жетілдіру
мәселелері», « Шарттық құқық: теория және тәжірибе мәселелері», «Соттан
тыс медиацияны құқықтық реттеу», «Арбитраждық сот өндірісі».
 Кредиттер көрсетілген бағдарлама құрылым:
2018 жылғы тапсыру бағдарламасының құрылымы  (№1 қосымша).
 Қорытынды емтихандар

Әр пән  бойынша емтихан  тапсырылады –  ауызша  және  жазбаша түрде,
емтихан билеттері немесе тест түрінде.
Магистерлік  жұмысты  қорғау  мен  мамандық  бойынша  мемлекеттік
емтихан:

1)  4 семестрде ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистранттарда;
Әр пән бойынша дәріскердің тегі, аты, жөні:
1. Данилевич Юлия Иосифовна п.ғ.к., пән «Психология».
2. Капышева Гульнара Кыдырбековна – «Шет тілі (кәсіби)»;
3. Мухамадиева Ардак Габитовна э.ғ.к., «Менеджмент»;
4. Сабитова Асыл Амангельдиновна з.ғ.к.,  «Азаматтық және азаматтық іс-
жүргізу  заңдарды  қолданудың  теориясы  мен  тәжірибесі» пәні  бойынша
курс оқиды; 
5. Рамазанова Айнур Сериккановна.,  з.ғ.к., «Қазақстан Республикасының
азаматтық заңнамасын жетілдіру мәселелері» пәні бойынша курс оқиды; 
6. Смаилова Индира Еркингожаевна з.ғ.к., «Шарттық құқық: теория және
тәжірибе мәселелері» пәні бойынша курс оқиды; 
7. Рахимбердин Куат Хажумуканович.,  з.ғ.д,  Қазақстан Республикасының
ювеналдық  әділеті:  теория  және  тәжірибе,   Қылмыстық  заңнаманы
жетілдіру мәселелері,  Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасын
құқықтық  қолдану  тәжірибесінің  өзекті  мәселелері  ,   Жалпы  құқық
теориясының осы уақыттағы мәселелері  пәндері бойынша курс оқиды;
8. Баиркенова Гульмира Толеубековна  з.ғ.к., -   Құқықтық анализ 
методологиясы пәні бойынша курс оқиды.

Жеке пәндердің
сипаттамасы (курстар,

юниттер):

1А Қосымшасы

Оқырмандарға  Жайғастыру/тұру -   1789  орынды  Студенттер  үйі   (жатақхана).



арналған қосымша 
ақпарат

Студенттердің  сабақа  дайындалуы  мен  демалуына  жағдай  жасалған  –
«Кітапхана» мен «Интернет-кафе»бар. 
Ас - 150 орынды оқу ғимаратындағы Асхана жұмысында уақытылы және
сапалы аспен қамтамасыз етілген. 
Медициналық  қызметтер –  Университент  студенттердің  медициналық
қаралулары  медпункте  ісе  асырылады  (СЭС  және  ГПС  сұралымдарына
сай),  бірінші  медициналық  қызмет  көрсетіледі,  тексерулер,
профилактиялық іс  шаралар жүргізеді.  Өскемен қаласының №1 қалалық
ауыруханасымен студентер мен ПОҚ медицинеалық қызметтер көрсетілу
үшін  келісім  шарт  бар,  (нотариалды  түрде  тіркелген  келісім  көшірмесі
ұсынылған).  Қалалық  «Денсаулық  орталығы  »жұмысшылары  мен
Университет  студенттері  арасында  шиі  «Дөңгелек  столдар»  өткізіліп
тұрады. 
Оқу үшін жасалған жағдайлар – 
Интерактивті құралдары бар кабинеттер – 4
Мультимедиялық зал - 1
Зертханалар – 4
Спорт залдары - 1
Жүзу зертханасы - 1
Оқу залы - 1

Қосымша 1А
6M030100-Құқықтану білім беру бағдарламасының құрылымы, оқытудың ғылыми-

педагогикалық бағыттағы, 2018жылғы 1 курс  2 жылдық оқыту

Пәндер циклі Пәннің коды Пәннің атауы Кредит саны
ECTS бойынша

Семе-
стр

ООМ
Маг

IYa(p) -5202 Шет тілі (кәсіптік)
Иностранный язык (профессиональный)
Foreign language (professional)

2 1

ООМ
Маг

Psi -5204 Психология
Психология
Psychology

2 1

ООМ
Маг

Ped -5203 Педагогика
Педагогика
Pedagogics

2 1

ООМ
Маг

IFN -5201 Ғылым тарихы мен философиясы
История и философия науки
History and philosophy of science

2 1

ОМС
Маг

MPA-5303 Құқықтық анализ методологиясы
Методология правового анализа
Methodology oflegal analy sis

2 2

ОМС
Маг

MPD -5201 Пәнді оқыту әдістемесі
Методика преподавания дисциплины
The method of teaching the subject

2 2

ОМС
Маг

SPOTP -5202 Жалпы құқық теориясының осы уақыттағы
мәселелері
Современные проблемы общей теории 
права
Modern problems of general theory of law

3 1

МВОС
Маг

APP -1303 Актуальные  проблемы
правоприменительной  практики
уголовного  и  уголовно-процессуального
законодательства 
Қылмыстық  және  қылмыстық  іс  жүргізу
заңнамасын  құқықтық  қолдану

3 1



тәжірибесінің өзекті мәселелері
Actual problems of the criminal and procedure
legislation enforcement

МВОС
Маг

YuP -2304 Ювенальная юстиция  республики  
казахстан:  теория и практика
Қазақстан республикасының ювеналдық 
әділеті: теория және тәжірибе
Juvenile justice of the republic of kazakhstan: 
theory and practice

3 2

МВОС
Маг

APIP -2304 Актуальные  проблемы  исполнительного
производства
Атқару өндірісінің өзекті мәселелері
Actual problems of executive production

3 2

МВОС
Маг

TPPGGPZZ  -
1302

Азаматтықжәнеазаматтықіс-
жүргізузаңдардықолданудыңтеориясымент
әжірибесі
Теорияипрактикаприменениягражданского
игражданскогопроцесуальногозаконодател
ьства
Theory and practice of civil procedural law

3 1

MBBK
Маг

DKI-5207 Деловой казахский язык
Іскерлік қазақ тілі
Business Kazakh language

2 2

MBBK
Маг

UPIM -5202

Жобалардыбасқаружәнеинновациялықмене
джмент
Управлениепроектамииинновационныймен
еджмент
Project Management and Innovation 
Management

2 2

MBBK
Маг

POiKMN -
5208

Программное обеспечение и компьютерное
моделирование в науке 
Ғылымдағы  компьютерлік  үлгілеу  және
бағдарламалық  жасақтама
Thesoftwareandcomputerinscience

3 2

Итого 44
Қосымша 1А

Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юнит)
 (ғылыми-педагогикалық бағыттағы, 2018жыл, 2 жылдық оқыту)

Курстың/пәннің/юниттің атауы
Шет тілі (кәсіптік)
Иностранный язык (профессиональный)
Foreign language (professional)
Пәннің коды:IYa (р) -5202 
Пәннің типі: ЖпММ
Курс/пән деңгейі:БП МК
Оқу жылы 
2жыл
Оқыту семестрі
1 семестр
Кредиттер саны
2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
п.ғ.к. Капышева Г.К
Мақсаты -  бағдарламаға енгізілген грамматикалық және лексикалық тақырыптар бойынша тілдің
тәжірибелік шеберлігін қамтамасыз ету.



Пререквизиттері
- «Шетел тілі» пәні (бакалавриат деңгейлері В1, В2).
Пәннің  мазмұны:  Менің  ғылыми  жұмысым.  Менің  ғылыми  жетекшім.  Менің  жұмыс  күнім.
Ғылыми  кітапхана.  Халықаралық  ынтымақтастық.  Магистратурада  оқу.  Ғылыми  конференция.
Мамандық бойынша танымал адамдар. Мамандық бойынша әдебиеттерді аудару ерекшеліктері.
Ғылыми мақалалардың аннотациясы. Мамандық бойынша мәтінді аудару.
Құзыреттілік
құзыреттілік дүниетанымы:
Компетентность коммуникативная:
- дәлелдеменің біліктілігі
-лингвистикалық біліктілік::
білуі керек:  филологияның негізгі бөлімдерінің мазмұны;
меңгеруі  керек: ғылыми ақпарат  алу  және  беру  үшін  шет  тілінде  мамандық бойынша өзінің
таңдаулы  әдебиетін  оқу,  әлеуметтік  және  саяси  әдебиеттерді  оқуаудармалар,  аннотациялар,
рефераттар  түріндегі  алынған  ақпараттарды  рәсімдеу;  мамандығына  және  ғылыми  жұмысына,
сондай-ақ  қоғамдық-саяси  және  әлеуметтік  тақырыптарға  байланысты  шет  тілдеріндегі
хабарламалар мен баяндамалар жасауды.
дағдылану  қажет:мамандық  тақырыбы  бойынша  өздігінен  дайындалған  және  дайын  емтихан
деңгейінде  монологтық  сөйлеу  және  диссертациялық  жұмыс  бойынша  хабарлама,  ақпарат,
баяндама; диалогтық сөйлеу, ол магистрантқа өзінің ғылыми жұмысы мен мамандығына қатысты
мәселелерді  талқылауға  қатысуға,  сондай-ақ  әлеуметтік  және  қоғамдық-саяси  тақырыптар
бойынша әңгіме жүргізуге мүмкіндік береді.
Ұсынылатын әдебиеттер:
1. Шляхова В.А. Английский язык для экономистов: Учебник для бакалавров / В.А. Шляхова, О.Н.
Герасина и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 296 c.
2. Голубых И.В., Колесникова Т.А., Семенова С.Д., Рулева Я.С English Text Bank, 2015.
3. Essential Grammar in Use. Murphy R. 2014.
4. Understanding and Using English Grammar, 2016.
5. Ruth Gairns, Stuart Redman  Natural English, Oxford, 2015.
Әдістері / бағалаутүрлері:рейтинг, емтихан.
Оқутілі: Орысша

Курстың/пәннің/юниттіңатауы
Психология
Психология
Psychology
Пәннің коды: Psi -5204
Пәннің типі:ЖпММ
Курс/пән деңгейі БП МК
Оқу жылы
2жыл
Оқыту семестрі
1 семестр
Кредиттер саны
2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
п.ғ.к Данилевич Ю.И.
Мақсаты: магистранттардың  психологиялық  білімдердің  түсіндірме  мүмкіндіктері  туралы
түсініктерін  қалыптастыруға,  сондай-ақ  адам  психикасына,  оның  қызметі  мен  қасиеттеріне
біртұтас көзқарас қалыптастыру.
Пререквизиттері:
- «Философия» пәні (бакалавриат);
- психологиялық әдебиетпен жұмыс істеу мүмкіндігі.
Пәннің мазмұны:  «Психология» магистранттар адам ғылымы саласындағы білімін толықтырады,
адам санасының дамуының негізгі механизмдерін, сондай-ақ қоршаған әлемдегі сананың құрамдас
бөліктерінің  көрінісін  ерекшелейді.  Курсты  оқып-үйрену  нәтижесінде  магистрант  ғылымдар
жүйесінде психологияның орны туралы;  психиканың қалыптасуының морфологиялық негіздері
туралы; ғылыми психологияның пайда болуы, дамуы және қазіргі жағдайы туралы біледі. Курсты



оқып-үйрену  нәтижесінде  негізгі  психикалық  процестерді,  сондай-ақ  типологиялық  жеке
қасиеттерді  зерттеу  дағдылары  дамытылады.  Алынған  психологиялық  білімнің  арқасында
магистрант  қазіргі  жағдайдағы  ойлау  мен  әрекет  етуге,  өз  мансабын  табысты  түрде
қалыптастыруға,  стресстік  жағдайларды  ақылмен  жеңуге  көмектесетін  және  күнделікті
стереотиптер  мен  алдын-ала  ескертулерден  босатып,  басқа  адамға  батылдықпен  бағалайтын
рефлексиялық сана қалыптастырады.
Құзыреттілік
құзыреттілік дүниетанымы:
білуі керек:қазіргі заманғы психологиялық білімнің негізгі бағыттарын;
меңгеруі керек:   топта жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа 
шешімдер ұсыну;
дағдылану қажет:кәсіби сала мен психологияның тоғысында ғылыми жобалар мен зерттеулерді 
жүзеге асыру.
жалпы білім берудің құзыреттілігі:
- білімді үнемі жаңартып, кәсіби дағдылар мен қабілеттерін кеңейту жолында.
коммуникативті құзыреттілік:
- топта жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсыну;
әдістемелік:
1. Ғылыми зерттеулер әдіснамасы саласында.
2. Кәсіби салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді жүзеге асыруда.
Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Авдулова, Т. П. Возрастная психология: учебное пособие / [Т. П. Авдулова и др.]. – Москва: 
Академия, 2014. – 329 с.
2. Аминов, И. И. Юридическая психология: учебное пособие / И. И. Аминов. – Москва: Юнити-
Дана, 2014. – 270 с. 
3. Виноградова, С. М. Психология массовой коммуникации: учебник / С. М. Виноградова, Г. С. 
Мельник. – Москва: Юрайт, 2014. – 512 с.
4. Гуревич, П. С. Психология: учебник / П. С. Гуревич. – Москва: Инфра-М, 2015. – 330 с.
5. Караванова, Л. Ж. Психология: учебное пособие / Л. Ж. Караванова. –Дашков и Кº, 2014. – 
Москва – 263 с.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық.
Әдістері / бағалау түрлері:рейтинг, емтихан.
Оқу тілі: Орысша

Курстың/пәннің/юниттің атауы
Педагогика
Педагогика
Pedagogics
Пәннің коды: Ped 5203
Пәннің типі: ЖпММ
Курс/пән деңгейі БП МК  
Оқу жылы
2жыл
Оқыту семестрі
2 семестр
Кредиттер саны
2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
П.ғ.к., Дюсенбаева А.Т.
Мақсаты-  Қазақстан  Республикасының  әлеуметтік-экономикалық  жағдайының  өзгеруі
жағдайында  оқушының  жеке  тұлғаны  қалыптастыруды  жүзеге  асыратын  бүкіл  педагогикалық
үдеріс туралы теориялық білімдер жүйесін қалыптастыру.
Пререквизиты: 
магистранттқа пәнін оқып білу үшін классикалық гуманитарлық пәндер бойынша бағдарламаның
материалын: әдебиет, тарих, әлемдік мәдениет және өнер, сондай-ақ жаратылыстану ғылымдары:
анатомия  және  адам  физиологиясы  туралы  білу  қажет.Пәннің  мазмұны:  «Педагогика»  пәні
ғылыми-педагогикалық  бағыттағы  магистранттарды  кәсіптік  даярлау  жүйесінде  жетекші  орын
алады.  Заманауи  жағдайда  оны  педагогикалық  мәдениетті  дамыту,  болашақ  маманның



педагогикалық бағыты,  мұғалімнің барлық функцияларын шығармашылық орындау үшін тұтас
дайындықты қамтамасыз етеді.
Құзыреттілік
құзыреттілік дүниетанымы:
білуі керек:қазіргі заманғы педагогикалық білімнің негізгі бағыттарын;
меңгеруі керек:     алынған білімді кәсіптік тәжірибеде қолдану;
дағдылану қажет:әдістемелік көздермен жұмыс істеу.
Ұсынылатын әдебиеттер:
1. Батюта М.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. - М.: Логос,
2015. - 306 c.
2. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для бакалавров / Л.Ф. Обухова. - М.: Юрайт,
2013. - 460 c.
3. Хилько М.Е. Возрастная психология: Краткий курс лекций / М.Е. Хилько, М.С. Ткачева. - М.:
Юрайт, 2013. - 200 c.
4. Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная психология: Учебник для бакалавров / О.В.
Хухлаева, Е.В. Зыков, Г.В. Бубнова. - М.: Юрайт, 2013. - 367 c.
5. Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебник для бакалавров /
И.В. Шаповаленко. - М.: Юрайт, 2013. - 567 c.
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық, белсенді (кейс-стади).
Әдістері / бағалау түрлері:рейтинг, емтихан.
Оқу тілі: Орысша/ қазақша

Курстың/пәннің/юниттің атауы
Ғылым тарихы мен философиясы
История и философия науки
History and philosophy of science
Пәннің коды IFN -5201
Пәннің типі ЖпММ
Курс/пән деңгейі БП МК
Оқу жылы 
2 жыл
Оқыту семестрі
1семестр
Кредиттер саны
2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
ф.ғ.к. Сейтембетов Е.Ж.

Курс мақсаты:  тарих және ғылымды зерттеу негізінде ғылыми танымдық ойлау стилін
дамыту.

Мақсатқа жетудегі курстың мақсаты:
-  курстың теориялық негіздерін зерттеу.;
- қайнар көздермен, шетелдік және отандық классикалық ғылым әдістернің еңбектерімен жұмыс
жасау. 
-  өзіндік  және  сыни  ойлауға  көмектесу,  икемді  және  ашық  ойлау  сияқты  ерекшеліктерді
қалыптастыру.

Курс  мазмұны:   курс  арнайы талқылау  пәні  ретінде  ғылымның мәселесін  феномен  деп
талқылау  жайында  көрініс  береді.  «Ғылым  тарихы  мен  философиясы»  курсы  ғылыми  ойлау
мәдениетін  қалыптастырады,  аналитикалық  қабілеттіліктер  мен  ғылыми-зерттеулі  нышандарды
дамытады. Курсты оқу барысында магистрант: 

білуі керек:  негізгі эпистомологиялық жобаларды, рационалдылық ұғымының өзгергіштік
түрін; ғылымға дейінгі, ғылыми және ғылымнан тыс танымның түрлері мен әдістерін, танымның
жаңа әдістерін, әлеуметтік-гуманитарлы білімге және өлшеуге деген жолдарын. 

меңгеруі  керек:ғылыми-зерттеулік  және  терең  мамандық  білімді  қажет  ететін
тапсырмаларды қалыптастыру  және  шешу.  Керекті  зерттеу  әдістерін  таңдау,  нақты зерттеудің
мақсатына  байланысты  қазіргі  кезде  бар  әдістерді  модификациялау  және  жаңаларын  құүру.
Әлеуметтік-гуманитарлық  және  жаратылыстану  білімінің  методологиясының  негізінде  қазіргі
теория мен тәжірибенің ақиқаттарын талқылау және ойлау. 



дағдылану қажет:осы бағытқа сәйкес білмді  қажет ететін жеке ғылыми-зерттеулік және
ғылыми-педогогикалық  жұмыс  жүргізу;   педагогикалық  және  тәрбиелік  жұмысты  жүргізуде
методологиялық және методикалық әдістерді пайдалана алу; ғылыми мақалалар, тезистер жазу,
конференция, симпозиум, дискуссиялар мен диспуттарға қатысу. 

Пререквизиттер:  магистрант  «философия»  негізін  білу  керек,  жаңа  теориялар  жағынан
берілген курстағы мәселелерді талқылап, синтездеп, қарау керек. 

Постреквизиты:  магистранттардың  дайындығына  байланысты  берілген  курсты  оқу
барысында алынған білімдер кез келген пәндерді оқыған кезде қажет болады. 
Ұсынылатын әдебиеттер:
1. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф. История и философия науки: учебное пособие. – Алматы: Бастау,
2016. – 384 с.
2. Артемьев А.И., Мырзалы С.К. История и философия науки: учебное пособие. – Алматы: Қазақ
университеті, 2017. – 150 с.
3. Ержанова А.Е. Философия науки: учебное пособие. - Алматы: Экономика, 2015. - 412 с. 
4. Бучило Н.Ф., Исаев И.А. История и философия науки: учебное пособие. – М.: Проспект, 2014. –
432 с.
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық.
Әдістері / бағалау түрлері:рейтинг, емтихан.
Оқу тілі: Орысша/қазақша

Курстың/пәннің/юниттің атауы
Пәнді оқыту әдістемесі
Методика преподавания дисциплины
The method of teaching the subject
Пәннің коды: 
MPD - 5201
Пәннің типі ОМС
Курс/пән деңгейі: БД КВ
Оқу жылы 
2 жыл
Оқыту семестрі
2 семестр
Кредиттер саны
2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
З.ғ.д., Рахимбердин К.Х. 
Пәннің  мақсаты  білім  беру  және  оны меңгеруге  басшылық  жасау  болып табылады.  Оқу  пәні
ретінде осы курсты оқыту болашақ оқытушылардың кәсіпқойлығын қалыптастыруда үлкен орын
алады.  Бұл  курс  магистранттардың  әдістемелік  ой-өрісін  кеңейтеді,  педагогикалық  тәжірибеге
дұрыс  көңіл  бөлулерін  қалыптастыруға  көмектеседі,  қоғамның  әлеуметтік-экономикалық  даму
деңгейіне  себепші  болған  тәрбие  және  оқытудың теориясы  мен  тәжірибесінің   даму  процессі
туралы түсінік береді. 
Пререквизиттер : Педагогика, психология, тарихи-теориялық заң ғылымдарының салалары, заң 
ғылымдарының салалары.
Постреквизиттер:оқу жоспарының осы  өндірістік практикасының арқасында Курсты меңгеруді
қарастырады. 
Курс  мазмұны:Дидактикалық  негіздері  оқыту  құқықтану  жоо-да.  Оқытуды  ұйымдастыру
формалары оқу процесінде. Дайындау және өткізу әдістемесі семинар сабағының. Ұйымдастыру
магистарнттардың  оқытушымен  өзіндік  жұмысы(МӨЖ).  Қазіргі  заманғы  технологиялар  оқыту
жүйесінде  жоғары  кәсіптік  білім.  Педагогикалық  шеберлік  және  жеке  басын  жоғары  мектеп
оқытушысының. Бақылау және магистранттардығ білімін бағалау.
Құзыреттер:
Кәсіптік құзыреттілік: 
мотивациялық-құндылық; 
әрекеттік;
эмоционалдық-еріктілік.
- коммуникациялық
- педагогикалық құзыреттілік;

http://irbis.pushkinlibrary.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNRUS&P21DBN=KNRUS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%95%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


- эксперттік құзыреттілік;
- зерттеу құзыреттілігі.
білуі  керек:Жоғары мектеп психологиясы мен педагогикасын әдістемені жетік меңгерген,  жаңа
әдебиетерді қолдана білу, көзқарасы кең адам ғана университет мұғалімі бола алады.  
меңгеруі  керек:Жеке  өзі  дәріс,  семинар  сағаттарын өткізе  білу,  студенттермен  тілтабыса  білу,
жаңашыл интерактивті әдістерді басшылыққа алу.   
дағдылану қажет:Алынған білімнің сабақ беру кезіңде маңызы зор және де іс тәжирибеде алатын
орны да бар.
Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Чиркин  В.Е. Сравнительное  правоведение  :  учебник  для  магистратуры  /  В.Е.
Чиркин. — 2-е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 320 с.

2. Егоров  А.В.  Теоретико-методологические  системы  основания  сравнительного
права  правоведения:  монография/  А.В.  Егоров.  –  Витебск  :  ВГУ  имени  П.М.
Машерова, 2014. – 207 с.  

3. Захарова М.В. Сравнительное системы правоведение: вопросы теории и практики:
монография / М. В. Захарова. – М.: Проспект, 2015. – 156 с.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық.
Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан.
Оқу тілі: Орысша

Курстың/пәннің/юниттің атауы
Жалпы құқық теориясының осы уақыттағы мәселелері
Современные проблемы общей теории права
Modern problems of general theory of law
Пәннің коды: 
SPOTP - 5301
Пәннің типі ОМС
Курс/пән деңгейі: ПД ОК
Оқу жылы 
2 жыл
Оқыту семестрі
1 семестр
Кредиттер саны
3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
З.ғ.д., Рахимбердин К.Х. 
Мақсаты: мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың ғылыми түсіну, тарихи қозғалыс және жұмыс
істеуі, мемлекет және құқық заңдылықтарын; практикалық қолдану мен ұсыну тұжырымдамалары
туралы ішкі өзара байланысы мен бірлігі,  мемлекет және құқықты меңгеру,  құқықтық заң мен
құқықтық мемлекет туралы.
 Пререквизиттер: Философия,  мемлекет  және  құқық  теориясы,  мемлекет  және  құқық
теориясының  мәселелері,  конституциялық  құқық,  салыстырмалы  құқықтану,  салалық  және
тарихи-теоретикалық заң ғылымдары (бакалавриат). 
Постреквизиттер:оқу жоспарының осы  өндірістік практикасының арқасында Курсты меңгеруді
қарастырады. 
Курс пәнінің  мазмұны: Билік белгілі  бір белгісі  негізгі  мазмұны мен мәнін,  мемлекеттің саяси
жүйесі  және  оның  рөлі  қалыптастыру  азаматтық  қоғам,  жүйесі,  құқықтық  шектеулер  мен
формалары  қызметіне  бақылауды  мемлекет,  құқық  шарасы  ретінде  бас  бостандығынан  және
кепілдік  адам  құқықтарын  қазіргі  заманғы  зерттеу  тәсілдері  теория  құқықтық  қатынастардың
тиімділігі құқықтық реттеу тетігін, құқықтық нигилизм және құқықтық тәртібін, қоғамдағы өтпелі
кезең, құқықтық реформаның мемлекеттік бағдарламасы, адам құқықтары және оларды қорғау.
Құзыреттер:
Кәсіптік құзыреттілік: 
мотивациялық-құндылық; 
әрекеттік;

http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=562fd8d0-efa9-11e3-9244-90b11c31de4c


эмоционалдық-еріктілік.
- коммуникациялық
- педагогикалық құзыреттілік;
- эксперттік құзыреттілік;
- зерттеу құзыреттілігі.
Білуі керек: Негізгі мемлекеттік-құқықтық құбылыстар.
Меңгеруі  керек:  Сауатты  талдау,  мәселелік  сұрақтарды,  оқуға  өз  бетінше  пайдалану;  алған
теориялық білімдерін кәсіби қызметінде дұрыс түсіндіру. ҚР белгілі әдістемелік тұрғыдан талдау
мемлекеттік-құқықтық құбылыстар,  табу объективті  себептері,  олардың пайда болу,  даму және
өзгеру, қолдануға алынған білімдерін анықтау заңдылықтарын, қоғамдық дамуды білу.
Дағдылану қажет: қазіргі заманғы көздері саласындағы қазіргі мәселелерді теория және құқық
жүйесінде жалпы құқықтық ұғымдар мен санаттар, қажетті табысты игеруі үшін нақты құқықтық
пәндер үйреніп, талдай алу, олардың өзара бір-бірімен және жалпы құқық теориясымен бағыттау.
Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Какимова, Майра Шариповна Основы теории государства и права [Текст] : учеб. для тех. 
проф. образования / М. Ш. Какимова. - 3-е изд., перераб. - Астана : Фолиант, 2014. - 256 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 
2.Какимова М.Ш. Основы теории государства и права: учеб. для тех. проф. образования / М. 
Ш. Какимова. - 3-е изд., перераб. - Астана : Фолиант, 2014. 
3.Честнов И.Л. Актуальные проблемы теории государства и права. Санкт-Петербург, 2014
4.  Енгибарян,  Роберт  Вачаганович.  Теория  государства  и  права: учеб.  пособие  /  Р.  В.
Енгибарян, Ю. К. Краснов ; МГИМО МИД России ; Международный ин-т управления. - 2-е
изд., пересмотр. и доп. - М. : НОРМА, 2015..
5.  Шапақ,  Үнзила.  Мемлекет  және  құқық  теориясы:  оқу  құралы  /  Ү.  Ш.  Шапақ,  Ж.  Р.
Темірбеков, С. Т. Молдабекова. - Астана : КазГЮУ, 2015.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық.
Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан.
Оқу тілі: Орысша

Курстың/пәннің/юниттің атауы
Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасын құқықтық қолдану тәжірибесінің 
өзекті мәселелері
Актуальные проблемы правоприменительной практики уголовного и уголовно-
процессуального законодательства
Actual problems of the criminal and procedure legislation enforcement
Пәннің коды: 
APP - 1302
Пәннің типі 
МВОС
Курс/пән деңгейі: ПД КВ
Оқу жылы 
2жыл
Оқыту семестрі
1 семестр
Кредиттер саны
3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
З.ғ.д., Рахимбердин К.Х.
Курстың мақсаты қылмыстық- іс жүргізу заңнамасын құқықтық қолдану тәжірибесінің мәселері
туралы  теориялық  білім  қалыптастыру,  ғылыми-зерттеулік  қызметке  дағдыландыру,  сонымен
қатар қазіргі  таңдағы саяси-құқықтық жүйенің даму тенденциялары контекстінде қылмыстық ,
қылмыстық іс жүргізу мәселелерін жүйеленндіру.
Пререквизиттер:Мемлекет  және  құқық  теориясы,  мемлекет  және  құқық  тарихын,  қылмыстық
құқық -  экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды қылмыстық құқықтағы сипаттамасы,
Халықаралық құқық – халықаралық қылмыстық құқық, Криминология – экономика саласындағы
қылмыстарды криминалистикалық мінездемесі.
Постреквизиттер:оқу жоспарының осы  өндірістік практикасының арқасында Курсты меңгеруді
қарастырады. 



Курстың  мазмұны: «Қылмыстық  және  қылмыстық  іс  жүргізу  заңнамасын  құқықтық  қолдану
тәжірибесінің өзекті  мәселелері» курсы құқықтану мамандығының магистранттарына арналған.
Бұнда  қылмыстық  және  қылмыстық  іс  жүргізу  құқығының  әдістемелік  негізі  туралы  неізгі
ғылыми-теориялық жағдаяттардан тұрады, қылмыстық жіне қылмыстық іс жүргізу заңнамасында
негізгі  институттарын  қолданудың  мәселелерін  қарастырады.Адам  құқығы  мен  бостандығы
түсінігі, олардың квалификациясы. Адамның табиғи құқығы.Қылмыстық процессте адам құқығын
қорғау тәжірибесі мен теориясы. Қылмыстық іс жүргізу қатынастар саласындағы мемлекет пен
жеке тұлғаның міндеттері  мен құқықты теориялық негізі.  Қылмыстық процесте жеке тұлғаның
құқығының  тактикалық   ерекшеліктерін  қамтамасыз  ету.  Тергеуші  мен  прокурор  арасындағы
өзара әрекет алдын ала тергеудегі жеке тұлғаның құқықтық мүддесі мен құқығын қамтамасыз ету.
Қылмыстық  іс  жүргізуде  жеке  тұлғаның  бостандығы  мен  қорғау  шағымданудың  формасы
ретінде.ҚР жәбірленушінің құқығын қорғаудың қылмыстық іс жүргізу институтының бастамасы
ретінде.  Жәбірленушінің құқықтық мүддесі  мен құқығын қамтамасыз етуде прокурордың рөлі.
Қылмыстық іс жүргізуде азаматтық  талаптарды қамтамасыз етудің өзекті мәселесі. 
Құзыреттер:
Кәсіптік құзыреттілік: 
мотивациялық-құндылық; 
әрекеттік;
эмоционалдық-еріктілік.
- коммуникациялық
- педагогикалық құзыреттілік;
- эксперттік құзыреттілік;
- зерттеу құзыреттілігі.
-  Өз  мамандығының  әлеуметтік  маңызын  сезіну,  өздерінің  адал  кәсіби  міндеттерін  орындау,
құқықтық этика принциптерін ұстануға;
-  ойлау  мәдениетімен  иемдену,  синтездеу,  ақпаратты  талдау,  мақсаттар  қойып,  оларға  қол
жеткізуге;
- шынайы ауызша және жазбаша логикалық ойлауды құру  мүмкіндігі;
- әлеуметтік және кәсіби мәселелерді шешуде ғылыми негізгі шарттары мен әдістерін пайдалану
мүмкіндігі;
- заңға сәйкес шешімдер қабылдау.
Ұсынылатын әдебиеттер:

1. 1.  Рахимбердин К.Х. Сравнительный анализ законодательства  об осужденных за
террористические  и  экстремистские  преступления  в  постсоветских  государствах
Центральной Азии. – Б., Управление ООН по наркотикам и преступности, 2014 г.-
44 с.

2. Грузинская  Е.И.  Уголовное  право:  преступления  против  мира  и  безопасности
человечества  в  системе  уголовного  законодательства  стран  Евразийского
экономического  союза:  учебное  пособие.  —  Новороссийск:  Московский
гуманитарно-экономический  институт  -  Новороссийский филиал  — Ставрополь:
Логос, 2016. — 88 с

3. Смирнов  Р.Ю.  Дифференциация  уголовной  ответственности  за  преступления
против здоровья человека в уголовном праве России: вопросы теории и практики :
монография / Р.Ю. Смирнов. – Рязань : Издательство «Концепция», 2014. – 152 с.

4. Лядов,  Э.В.  Институт  условного  осуждения:  уголовно-правовой  и  уголовно-
исполнительный аспекты : монография / Э.В. Лядов. – Рязань: Издательство ИП
Коняхин А.В., 2016. – 184 с.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық.
Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан.
Оқу тілі: Орысша

Курстың/пәннің/юниттің атауы
Азаматтық  және  азаматтық  іс-жүргізу  заңдарды  қолданудың  теориясы  мен  тәжірибесі
Теория  и  практика  применения  гражданского  и  гражданского  процессуального



законодательства
Theoryandpracticeofcivilprocedurallaw
Пәннің коды: 
TPPGGPZZ-1303
Пәннің типі 
МВОС
Курс/пән деңгейі: ПД КВ
Оқу жылы 
2жыл
Оқыту семестрі
1 семестр
Кредиттер саны
3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
З.ғ.к. Рамазанова А.С.
Мақсаты –   азаматтық және азаматтық-іс жүргізу заңнамасының мәселелік сұрақтарын жетілдіру
туралы  теориялық  білімдерді  қалыптастыру  болып  табылады,  снымен  бірге  ғылыми-зерттеу
дағдыларын  игеру,  азаматтық  және  азаматтық  іс  жүргізу  саласындағы  құқықтық  мәселелерді
өзектендіру.Магистранттар  азаматтық-құқықтық  қатынастарды реттейтін  нормативтік-құқықтық
актілердің  мазмұнын  оқу  керек,  азаматтық  және  азаматтық  іс  жүргізу  құқығын  тәжірибелік
қолдану  сұрақтарымен  танысу  керек,  азаматтық  және  азаматтық  іс  жүргізу  заңнамасындағы
нормаларды дербес талдау керек. 
Пререквизиттер:Мемлекет  және  құқық  теориясының  қазіргі  мәселелері,  ҚР  Конституциялық
құқығы, ҚР Азаматтық құқығы (жалпы және ерекше бөлім), ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы.
Постреквизиттер: Шарттық құқық: теория және тәжірибе сұрақтары, Атқарушылық өндірістің
өзекті мәселелері, Жер қатынастарының қазіргі мәселелері, Интеллектуалдық меншік құқығының
өзекті мәселелері, соттық емес медиацияның құқықтық реттелуі.
Курс пәнінің мазмұны: азаматтық құқықтың әдістемелік негіздері туралы, азаматтық заңнаманың
негізгі институттарының қолдану мәселелрі туралы негізгі ғылыми-теориялық ережелер.
Азаматтық құқықтың және азаматтық заңнаманың пәні,  әдістері,  функциялары,  ұғымы:  теория
және құқықшығармашылық мәселелері. Азаматтық құқықтың қағидалары: теория және тәжірибе
мәселелері.  Азаматтық  құқықтың  субъектілері:  теория  және  тәжірибе  мәселелері.  Азаматтық
құқықтың  объектілері:  теория  және  тәжірибе  мәселелері.  ҚР  азаматтық  заңнамасы  бойынша
заттық құқықтар: теория және тәжірибе мәселелері. ҚР азаматтық заңнамасы бойынша шарттық
міндемелер: теория және тәжірибе мәселелері. ҚР азаматтық заңнамасы бойынша шарттық емес
міндеттемелер: теория және тәжірибе мәселелері. ҚР азаматтық заңнамасы бойынша мұрагерлік
құқық: теория және тәжірибе мәселелері.  Азаматтық құқықтарды қорғау: теория және тәжірибе
мәселелері.  Азаматтық  іс  жүргізу  қатынастардың  мазмұны,  объектілері  және  субъектілері,
олардың ерекшеліктері. Дәлелдемелердің маңыздылығы және түрлері.  Азаматтық іс жүргізудегі
дәлелдеме  мәселелері.   Азаматтық  іс  жүргізудегі  бітімгершілік  келісімді  және  медиацияны
қолдану теориясы мен тәжірибесі.  Атқарушылық өндірістің түсінігі,  мазмұны және мәселелері.
Арбитраж қызметінің теориясы мен тәжірибесі. Халықаралық азаматтық процесс.
Құзыреттер:
Кәсіптік құзыреттілік: 
мотивациялық-құндылық; 
әрекеттік;
эмоционалдық-еріктілік.
- коммуникациялық
- педагогикалық құзыреттілік;
- эксперттік құзыреттілік;
- зерттеу құзыреттілігі.
Білуге: Қазақстан Республикасындағы азаматтық заңнамасын қолдану тәжірибесіндегі мәселелерді
зерттеудегі негізгі теориялық түсініктемелердің мазмұны.
Білу: азаматтық  заңнамасындағы  мәселелі  сұрақтарды  дұрыс  талдау;  өз  бетінше  оқу;   алған
теориялық білімдерді кәсіби қызметте пайдалану. 
Дағдысы болуы керек: азаматтық заңнамасындағы ғылыми және арнайы әдебиеттермен жұмыс
істеу, іс құжаттарын жасау; алған теориялық білімдерді кәсіби қызметте пайдалану.
Ұсынылатын әдебиеттер:



1. Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии.
Практика.Выпуск46.ҮЛГІ.Залог.Исполнениесудебных решений / Под ред.К.А.Мами, А.Ж. Ештая,
А.Г. Диденко–Алматы2016. – 156с.
Гражданское   законодательство.  Статьи.  Комментарии.
Практика.Выпуск45.ҮЛГІ.Сборниксудебныхактов  по  недействительным  сделкам/Под
ред.К.А.Мами,А.Г.  Диденко – Алматы 2016. –276с.
2.   Диденко   А.Г.    Вызовы   времени:    теория    недействительных  сделок
иееотражениевсовременнойправовойдействительности.  –Алматы  2016//Библиотека
информационногопорталаZakon.kz,
3.ДиденкоА.Г.Вызовывремени:теорияюридическихфактов  и  ееотражениев  правовой
действительности.Приложениексборнику. Выпуск 44.  –Алматы:Раритет,2015. –68с.
4.  Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт
теоретическогоисследования.Том1/М.К.Сулейменов.Частьпервая.  Историческая.–Алматы  2016.–
400с.
5.   Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том2/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.  Раздел  1.  Общие  проблемыгражданского  права.  –
Алматы 2016. –576с.
6.   Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том3/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.Раздел2.Гражданскоеправоотношение.–Алматы2016.–
464с.
7.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том1/М.К.  Сулейменов. Гражданскоеправо.–
Алматы 2016.–584с.
8.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том2/М.К.  Сулейменов.
Смежныеотраслииинститутыправа.–Алматы2016.– 624с.
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық.
Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан.
Оқу тілі: Орысша

Курстың/пәннің/юниттің атауы
Атқару өндірісінің өзекті мәселелері
Актуальные проблемы исполнительного производства
Actual problems of Executive production
Пәннің коды: 
APIP - 1301
Пәннің типі МВОС
Курс/пән деңгейі: ПД КВ
Оқу жылы 
2 жыл
Оқыту семестрі
2 семестр
Кредиттер саны
3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
 З.ғ.к., Смаилова И.Е.

Курс мақсаты: атқарушылық өндірісте мәселелер туралы теориялық білімді қалыптастыру,
ғылыми-зерттеушілік қызметке дағдыландыру, сонымен қатар саяси-құқықтық жүйені дамытудың
заманауи  тенденциялары  контекстінде  атқарушылық  өндірістегі  құқықтық  мәселелерді
өзектендіру.
Пререквизиттер:Жалпы  құқық  теориясының  осы  уақыттағы  мәселелері,  
Азаматтық  және  азаматтық  іс-жүргізу  заңдарды  қолданудың  теориясы  мен
тәжірибесі.Постреквизиттер:оқу жоспарының осы  өндірістік практикасының арқасында Курсты
меңгеруді қарастырады. 
Курс  пәнінің  мазмұны:«Атқарушылық  өндіріс  мәселелерінің  өзектілігі»  дисциплинасының
мазмұнында  атқарушылық өндірістің әдістемелік негізі туралы негізгі ғылыми-теориялық орынын
зерттеу, Қазақстан Республикасында негізгі азаматтық-процессуалдық құқықтық институт ретінде
қолдану.
Құзыреттер:
Кәсіптік құзыреттілік: 



мотивациялық-құндылық; 
әрекеттік;
эмоционалдық-еріктілік.
- коммуникациялық
- педагогикалық құзыреттілік;
- эксперттік құзыреттілік;
- зерттеу құзыреттілігі.

Білу  керек:  атқарушылық  өндіріс  негізін,оның  қайнар  көздері  мен  принциптер  жүйесін,
атқарушылық  өндірістік  субьекттерінің  негізгі  құқықтық  орыны;  заманауи  атқарушылық
өндірістік негізгі категорияларын.

Істеу  керек: атқарушылық  өндірісті  тәжірибеде  реттейтін  нормативті-құқықтық  базаны
қолдану;

Дағдылана  білу:  мәжбүрлі  орындаудың  ерекшеліктері  туралы  білімге  ие  болу;  заманауи
атқарушылық өндіріс қайнар көздерінде, олардың өзара қарым-қатынасын анықтау;
Ұсынылатын әдебиеттер:
1. Бексултанова, Р. Т.  Гражданское процессуальное право РК. Казусная технология [Текст]  : сб.
казусов по гржд. процессу и постановлений Верх. Суда РК по вопр. гражд. процесс. права : учеб.
пособие  / Р. Т. Бексултанова ; Каз. гум.-юрид. университет. - Астана : Фолиант, 2014. - 440 с. 
2.Гражданское  процессуальное  право  Республики  Казахстан:  учеб.  пособие  /  сост.  Н.  Ш.
Камбарова. - Алматы : NURPRESS, 2014. - 316 с.
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық.
Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан.
Оқу тілі: Орысша

Курстың/пәннің/юниттің атауы
Қазақстан Республикасының ювеналдық әділеті: теория және тәжірибе
Ювенальная юстиция Республики Казахстан: теория и практика
JuvenileJusticeoftheRepublicofKazakhstan: theoryandpractice
Пәннің коды: 
JjRK - 1303
Пәннің типі 
МВОС
Курс/пән деңгейі: ПД КВ
Оқу жылы 
2жыл
Оқыту семестрі
2 семестр
Кредиттер саны
3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
З.ғ.д., Рахимбердин К.Х. 
Курстың мақсаты магистранттарда кәмелетке толмаған тұлғалардың құқық бұзуы мен алдын алу
шралар  жүйесіне  кіретін  құқық  қорғау  органдарында,  кәсіпорындар  мен  ұйымдарда,   жақсы
жұмыс жасауына  қажетті білімді қалыптастыру.
Пререквизитер:Отбасы  құқығы,  азаматтық  құқық,  қылмыстық  құқық,  халықаралық  құқық  заң
терминдерін  білу,  халықаралық-құқықтық  актілер,  балалар  құқығын  қорғаудағы  ұлттық
заңнамалар.
Постреквизиттер:оқу жоспарының осы  өндірістік практикасының арқасында Курсты меңгеруді
қарастырады. 
Курс мазмұны:  Қазіргі  таңда мемлекеттің міндеті  жасөспірімдерді әдеттер мен көзқарасты,  сау
пейілді,  моральді,  адами құндылықтар рухында тәрбиелеу.Алай да жеткіншектерді тәрбиелеуде
олқылықтар  табылуда.  Республикада  кәмелетке  толмағандар  арасындағы  қылмыстар  үрей
туғызуда. Қазіргі кездегі кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстармен күресудің өзектілігі
қылмыстардың қалпы мен өсуін анықтайды.
Құзыреттер:
Кәсіптік құзыреттілік: 
мотивациялық-құндылық; 
әрекеттік;



эмоционалдық-еріктілік.
- коммуникациялық
- педагогикалық құзыреттілік;
- эксперттік құзыреттілік;
- зерттеу құзыреттілігі.
Нәтижесінде осы дисциплинаны зерттеуді аяқтаған магистранттар міндетті:
Білу  керек: Қазақстан  Республикасындағы  ювенальдық  құқық  саласындағы  заңнаманы
қолданудың тәжірибелік мәселелерінің мазмұны.
Істеу керек: алған білімді органдарда, тәжірибеде қолдану, өзекті мәселелерді сауатты  сараптау
мен талдау; өз бетінше оқу; алғвн теориялық білімді кәсіби қызметте қолдану.
Дағдылана  білу: Алған  білім  тәжірибелік  қызметте,  магистрлік  диссертацияны  жазу  мен
жетілдіруге қолданылуы мүмкін.  Сонымен қатар,  магистрант өзінің  мамандығының әлеуметтік
маңыздылығын түсіну, кәсіби деңгейге ие болу, өзінің кәсіби міндеттерін адами тұрғыда орындау,
юрист этикасының принципін орындау.
Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Кунгурцев, Э.   Счастливое детство - счастливой семье [Текст] : [о процедуре медиации 
по ювенальному суду: статистика в инфографике] / Э. Кунгурцев // Рудный Алтай. - 2016. 
- 12 ноября. - . 14 Рубрики: Право--Исполнительное производство--Ювенальная юстиция

2. Кунгурцев, Э.    Счастливое детство - счастливой семье [Текст] : [о процедуре медиации 
по ювенальному суду: статистика в инфографике] / Э. Кунгурцев // Рудный Алтай. - 2016. 
- 12 ноября. - . 14 

3. Особенности уголовногои гражданского судопроизводства с участием детей в Республике
Казахстан  :  международные  стандарты  и  национальная  практика.:  практ.  пособие  .  -
Астана : [б. и.], 2014. - 170 с.

4. Профилактика  преступлений  несовершеннолетних.  Ю.В.  Помогалова,  О.В.
Демидова. Воронеж, 2015, - 79 с.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық.
Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан.
Оқу тілі: Орысша

Курстың/пәннің/юниттің атауы
Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент
Управление проектами и инновационный менеджмент
Project Management and Innovation Management
Пәннің кодыUPIM-6202
Пәннің типі: Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі
Курс/пән деңгейіКП ТК
Оқу жылы
2 жыл
Оқыту семестрі
3 семестр
Кредиттер саны
2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
Э.ғ.к. Болгауов Т.А.
Мақсаты-  инновациялық  менеджмент  әдістерін  тәжірибеде  қолдануды  үйрету  жолымен,
кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің тиімділігін анықтауды қалыптастыру. 
Пререквизиттер: Менеджмент
Пәннің мазмұны: келесі негізгі  бөлімдерді қосады: инноватика теориясының және оның қазіргі
концепциясының  қалыптасуы.  Экономикалық  дамудағы  техникалық  құрылысы.  Инновациялық
жобалардың экономикалық тиімділігін бағалау әдістері. Инновациялық технологияларды енгізудің
ұйымдастырушылық-экономикалық  механизмі.  Венчурлік  қаржыландыру.  Қазақстанда  және
шетелдерде инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу.
Құзыреттер:
Кәсіптік құзыреттілік: 
- арнаулы
- әдістемелік
-әлеуметтік-психологиялық

http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%AD.
http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%AD.
http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20--%20%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20--%20%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F


-дифференциалдық
- психологиялық
білуі керек: жобаларды басқаруды, аймақтық, салааралық және мемлекеттік бағдарламалар мен
жобаларда жобалық менеджментті дамытуды; Қазақстан Республикасында жобалық менеджментті
дамытудың  кезеңдерін;  инновациялық  процестің  казіргі  кездегі  құрылымының  моделдерін;
инновациялық  процестерді  ұйымдастырудың  заманауи  әдістерін;  инновациялық  қызметті
басқарудағы кедергілер және ынталандырушы факторларын.
меңгеруі  керек: алған  білімін  Қазақстан  Республикасының  даму  ерекшелігіне  байланысты
өндірісті басқаруда  қолдану; өндірісті басқару мен ұйымдастыру ерекшеліктерін ескере отырып
басқарушылық шешімдерін дайындау;
дағдылану қажет: әр түрлі әдістер бойынша жобаларды басқаруда, аймақтық, салааралық және
мемлекеттік  бағдарламалар  мен  жобаларда  жобалық  менеджментті  дамытудың  үдерісімен
сәйкестігін анықтауға;  кәсіпорынды өндірістік  аумақпен қамтамасыз етілуін  бағалауға;  бизнес-
инновациялық  жобаларды  жоспарлауды  дайындауға;  жобаларды  басқару  және  инновациялық
менеджмент ғылыми жұмысында заңнамалық нормативті.
Ұсынылатын әдебиеттер:
1. Стельмах, С. А. Тайм-менеджмент для практических занятий [Текст]  : учеб. пособие / С. А. Стельмах ; М-
во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2015. -
75 с. 32
2. Гриффин Р.У. Менеджмент : оқулық.- 12 бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-768 бет.- (Рухани
жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).
Инновациялық  менеджмент  :  оқу  құралы  /  А.А.Кайгородцев,  А.Г.  Мухамедиева,  А.С.Асубаева,
Е.Б.Домалатов.- Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-182 бет.-34 экз
Купешова С., Мухтарова К.С. Стратегиялық менеджмент : оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2015.-
178 бет.
3. Сактаева А. А. Менеджмент  : оқу құралы / А. А. Сактаева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ
"Берел" баспасы, 2017. - 151 бет. - 22 экз
4. Свидченко И.И.Креативті менеджмент  : оқу құралы / И. И. Свидченко, Ю. И. Осик. - Алматы : Бастау,
2017. - 360 бет.
5. Тайбек Ж.Қ. Сақтандыру менеджменті : оқу құралы.- Қарағанды :  Medet Group, 2015.-136 бет.- 25 экз.
Гриффин  Р.  У.  
6. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры,
2018.  -  768  бет.  -  (Рухани  жаңғыру.  Жаңа  гуманитарлық  білім.  Қазақ  тіліндегі  100  жаңа  оқулық)
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық.
Әдістері / бағалау түрлері:рейтинг, емтихан.
Оқу тілі: Орысша/қазақша

Курстың/пәннің/юниттің атауы
Ғылымдағы компьютерлік үлгілеу және бағдарламалық жасақтама
Программное обеспечение и компьютерное моделирование в науке
The software and computer in science
Пәннің коды: 
POiKMN -5201
Пәннің типі: MBBK
Курс/пән деңгейі: БД КВ 
Оқу жылы 
2 жыл
Оқыту семестрі
2 семестр
Кредиттер саны
3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
П.ғ.к., Кадырова А.С.
Мақсаты-  компьютерлік  үлгілеудің  теориялық  негіздерін  білу,  қолданбалы  бағдарламалармен
жұмыс жасау, ғылыми зерттеушілік жұмысты жетілдіру қабілеттіктер қалыптастыру болып келеді.
Пререквизиттер:«Информатика»,  «Статистика,  экономика-математикалық моделирования»
(бакалавриат);
Постреквизиттер: магистерлік диссертацияны орындау



Пәннің  мазмұны:  Диссертациялық  зерттеу  бойынша  пәндік  аймақты  инфологиялық  үлгілеу.
Пәндік  аймақ  объектілерін  формализациялау  ережелері.  Компьютерлік  үлгілеу  әдістері.
Қолданбалы бағдарламалармен жұмыс жасау үрдісі. Диссертациялық зерттеу нәтижелерін талдау
үшін математикалық аппарат қолдану.
Құзыреттер:
Кәсіптік құзыреттілік: 
білімді кең деңгейде, пәнаралық байланыста қолдану, ғылыми нәтижелерді талдау.
білуі  керек Қолданбалы  бағдарламалар  классификациясын,  Интернетте  іздестіру  жүйелерімен
жұмыс жасау ережелерін; Инфологиялық үлгілеу әдістерін; Ғылыми зерттеу нәтижелерін өңдеу
құралдарын; Зияткерлі  ақпаратты қорғаудың құқық аспектілерін;  Ғылыми нәтижелерді ЭЕМ-да
рәсімдеу талаптарын.
меңгеруі керек:Ақпаратты компьютерде өңдеу ұйымдастыру және алынған нәтижелерді талдау;
ЭЕМ-да  ақпаратты  өңдеуде  жіберілген  қателерді  табу  және  жөндеу;  Пәндік  аймақ  бойынша
Интернет  көздерін  қолдана  білу;  Зияткер  ақпаратты  иемдену  (меншіктеу)  деңгейін  тексеру
бағдарламалармен (антиплагиат) жұмыс жасау.
дағдылану қажет: Зерттеу материалдары негізінде презентация даярлау; Мақала, тезис – терді
рәсімдеу  және  нәтижелерді  конференциялардың  Интернет-алаңдарында  талқылау;  Зияткерлі
ақпаратты  иемдену  фактысына  тексеру;  Нәтижелерге  статистикалық  талдау  жасау  және
қорытындылар мен ұсыныстар қалыптастыру.
Ұсынылатынәдебиеттер:
1.  Urmashev, B. A.  Information - communication technology [Текст]  : textbook / B. A. Urmashev ;
Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan.  -  Almaty :  [Association of higher
educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 409 p. –25
2. Nurpeisova, T. B. Information and communication technologies [Текст]  : textbook / T. B. Nurpeisova,
I. N. Kaidash ; Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2017. - 480 p. 215
3.  Information  and  communication technologies  textbook  :  in  2  part  =  Информационно-
коммуникационныетехнологии :  учебник :  в 2  ч.  [Текст]  :  учебник /  D.  Shynybekov  [идр.]  ;
International Information Technology University . - Almaty : IITU.Part 1 : textbook. - 2017. - 586 с-15
4. Seiketov, A. Algorithms, Data Structures and Programming [Текст]  : textbook / A. Seiketov ; Ministry
of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty :  [Association of higher educational
institutions of Kazakhstan], 2016. - 288 p. 15
Оқытуәдістері:ауызша, көрнекілік, практикалық.
Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан.
Оқу тілі: Орысша

Курстың/пәннің/юниттің атауы
Іскерлік қазақ тілі
Деловой казахский язык
Business Kazakh language
Пәннің коды DKz-5201
Пәннің типі Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі
Курс/пән деңгейі БП ТК
Оқу жылы
2жыл
Оқыту семестрі
2семестр
Кредиттер саны
2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
Садыкова С.Т.

«Іскерлік  қазақ  тілі»  пәні  -  тілдік  материалдарды  оқып  білу,  мемлекеттік  тілде  іс
қағаздарын жүргізу  ережелерін,  келісімшарттарды жасай білу,  қызметтік  және  ресми хаттарды
жаза білу, сондай-ақ магистранттардың қазақ тілінде алған білімдерін ғылыми-зерттеу жұмысында
қолдана білуге үйрететін пән. 

Мақсаты  –  магистранттардың  іскерлік  қарым-қатынасын  дамыту;  іс  қағаздарын  жазу
негіздерін үйрету; құжаттарды ресімдеу үлгілерімен таныстыру; мемлекеттік тілде іс қағаздарын
жүргізу,  сондай-ақ  тіл  үйренушілердің ғылыми  ойлау  қабілетін  дамыту,  кәсіби  терминдерді



орнымен дұрыс  және  сауатты пайдалана  білуі,  өз  ойы мен  пікірлерін  дәлелдей  білумен  қатар
рефераттарға дәйексөз жазуға, сұхбат жүргізуге, хабарлама жасауға дағдыландыру.

Пәннің  мазмұнына келесі  бөлімдер кіреді:  грамматика,  морфология,  синтаксис.  Сөйлем
құрылысы.  Сөйлем  түрлері.  Құрмалас  сөйлем,  сабақтас  құрмалас  сөйлем.  Етістіктің  шақтары.
Ырықсыз етіс. Етістіктің тұйық және шартты райлары. Есімше. Көсемше.

Пәнді оқу нәтижесінде магистрант:
- құжаттарды ресімдеуге қатысты лексика-грамматикалық, стилистикалық, орфографиялық

нормаларды білуге;
- меңгерген материалды өмірде және кәсіби әрекетінде қолдана алуға;
- құжаттарды мемлекеттік стандарттар мен жазу стилі мен функциялары талаптарына сай

толтыруда кәсіби терминдерді дұрыс қолдану дағыдыларын игере білуге тиіс.
Пән тілдік, коммуникативтік, кәсіптік құзырлықты қалыптастыруға бағытталған.
Пререквизиттер: «Кәсіби қазақ тілі» 
Постреквизиттер:Диссертацияны жазу кезінде практикалық қолдану

Ұсынылатын әдебиеттер:
1. Байсақалова, Ұ.С.  Қазақ тілі [Текст]  : оқу құралы : ҚР білім және ғылым министрлігі

техникалық  және  кәсіптік  білім  беру  ұйымдарына  ұсынады  /  Ұ.  С.  Байсақалова.  -  4-ші  бас.
стереотип. - Астана : Фолиант, 2016. - 216 бет. 15
2. Жүнісова, К. Қ. Қазақ тілі [Текст]  :  ЖОО барлық мамандықтарында оқитын орыс тілді 
топтарға арналған оқу құралы / К. Қ. Жүнісова. - Алматы : ССК, 2017. - 368 бет. –100
3. Оразымбетова, Ғ. Д. Қазақ тілі [Текст]  :  ЖОО орыс бөлімі студентеріне арналған оқу құралы / 
Ғ. Д. Оразымбетова, Е. Қ. Сәлім. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2015. - 166 бет. – 24 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық.
Әдістері / бағалау түрлері:рейтинг, емтихан.
Оқу тілі: Орысша/қазақша

Курстың/пәннің/юниттің атауы
Құқықтық анализ методологиясы 
Методология правового анализа
Methodology of  legal analy sis
Пәннің коды: 
MPA-5305
Пәннің типі ООМ
Курс/пән деңгейі: ПД КВ
Оқу жылы 
1 жыл
Оқыту семестрі
2 семестр
Кредиттер саны
2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
К.ю.н. Баиркенова Г.Т.
Мақсаты – құқық әдіснамалық негіздерін ғылыми түсіну, мемлекет және мемлекеттік-құқықтық
құбылыстарынзерттеу,  мемлекет  және  мемлекеттік-құқықтық  құбылыстарды;  олардың  тарихи
пайда  болу  заңдылықтарын,  қалыптастыру  және  жұмыс  істеу;  ерекшеліктерін,  отандық  және
шетелдік  заңтанудың пайда  болуы  мен  негізгі  даму  кезеңдері;  заң  ғылымдарының өзекті
мәселелеріне арналған.
Пререквизиттер:мемлекет және құқық теориясы, мемлекет және құқық теориясының мәселелері,
конституциялық  құқық,  салыстырмалы  құқықтану,  салалық  және  тарихи-теоретикалық  заң
ғылымдары (бакалавриат).
Постреквизиттер:оқу жоспарының осы  өндірістік практикасының арқасында Курсты меңгеруді
қарастырады. 
Курстың мазмұны:  ғылыми ортада сұрақтар пікірталастар әдіснамасы салыстырмалы-құқықтық
талдаудың мәні болып қалады.салыстырмалы құқықтану қарапайымдылығы құқықтық салыстыру,
ұқсастығы  мен  талдау,  әлі  де  қиын  міндет  игеру  әдіснамасы  болып  қалады.Соңғы  елу  жыл
әдістемесінің  мәселелері  салыстырмалы-құқықтық  талдау  тақырыбы  болды  көптеген  ғылыми
ізденістер, ең алдымен, батыс құқықтық доктринасында.
Құзыреттер:



Кәсіптік құзыреттілік: 
мотивациялық-құндылық; 
әрекеттік;
эмоционалдық-еріктілік.
- коммуникациялық
- педагогикалық құзыреттілік;
- эксперттік құзыреттілік;
- зерттеу құзыреттілігі.
Білу  керек:заң  ғылымының  әдіснамасыныңпринциптеріменұғымдары;  өзіндік  заңды  таным
заңтану  әдіснамасы;  қазіргі  заманғы  ғылыми  таным  қызметі;  заңды  таным  қызметі;әр  түрлі
стильдер мен бейнелер заңды таным.
Істеу  керек:алынған  білімді  қолдану,  түсіну  үшін  даму  заңдылықтары  мемлекет  және  құқық
қолдану процесінде құқық қолдану және ғылыми-зерттеу жұмысында қолдану.
Дағдылана білу:  талдау және заңды таным әдістемесін өз бетінше зерделеу.
Ұсынылатын әдебиеттер:

1. 1.  Чиркин В.Е. Сравнительное  правоведение  :  учебник  для магистратуры /  В.Е.
Чиркин. — 2-е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 320 с.

2. Егоров  А.В.  Теоретико-методологические  системы  основания  сравнительного
права  правоведения:  монография/  А.В.  Егоров.  –  Витебск  :  ВГУ  имени  П.М.
Машерова, 2014. – 207 с.  

3. Захарова М.В. Сравнительное системы правоведение: вопросы теории и практики:
монография / М. В. Захарова. – М.: Проспект, 2015. – 156 с.

Оқытуәдістері:ауызша, көрнекілік, практикалық.
Әдістері / бағалаутүрлері: рейтинг, емтихан.
Оқутілі: Орысша

6M030100-Заңтану білім беру бағдарламасының құрылымы, оқытудың ғылыми-
педагогикалық бағыттағы, 2017жылғы 2 курс  2 жылдық оқыту

Пәндер циклі Пәннің коды Пәннің атауы Кредит саны
ECTS бойынша

Семе-стр

МВОС
Маг

VP-2301 Қалпынакелтіруәділсоты
Восстановительноеправосудие
Restorative Justice

3 3

МВОС
Маг

DPVTiP -2301 Шарттық құқық: теория және 
тәжірибе мәселелері
Договорное право: вопросы теории и 
практики
Contract Law: Theory and Practice

3 3

МВОС
Маг

АS-2307 Арбитраждық сот өндірісі
Арбитражное судопроизводство
The arbitration proceedings

3 3

МВОС
Маг

AlN -2305 Жаза  баламалары
Альтернативы  наказания
Alternatives to Punishment

3 3

МВОС
Маг

GUPKURGO-
2302

АзаматтыққоғамныңдамукезіндегіҚа
зақстанныңқылмыстықсаясатынізгіле
ндіру
ГуманизацияуголовнойполитикиКаза
хстанавусловияхразвитиягражданско
гообщества
Humanization  of  criminal  policy  of
Kazakhstan in terms of development of
civil society

3 3

МВОС
Маг

PChPU -2303 Пенитенциарлық мекемелердегі адам
құқықтары

3 3

http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=562fd8d0-efa9-11e3-9244-90b11c31de4c


Права человека в пенитенциарных 
учреждениях
Human rights in prisons

МВОС
Маг

PSGZRK -
2303

Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасын жетілдіру 
мәселелері
Проблемы совершенствования 
гражданского законодательства 
Республики Казахстан
Problems of improving the civil 
legislation of the Republic of 
Kazakhstan

3 3

МВОС
Маг

APP -1306 Қылмыстық және қылмыстық іс 
жүргізу заңнамасын құқықтық 
қолдану тәжірибесінің өзекті 
мәселелері
Актуальные проблемы 
правоприменительной практики 
уголовного и уголовно-
процессуального законодательства
Actual problems of the criminal and 
procedure legislation enforcement

3 3

МВОС
Маг

PRVM -2306 Соттан тыс медиацияны құқықтық 
реттеу
Правовое регулирование 
внесудебной медиации
Legal regulation of extrajudicial 
mediation

3 3

МВОС
Маг

SPZP -2305 Жер құқық қатынастарының қазіргі 
уақыттағы мәселелері
Современные проблемы земельных 
правоотношений
Modern problems of land relations

ДМ
Маг

Р

Педагогикалық іс-тәжірибе (үздіксіз)
Педагогическая практика 
(непрерывная)
Teaching practice (continuous)

3 3

ДМ
Маг Is

Зерттеу іс-тәжірибе
Исследовательская практика
Research Practice

14 4

ДМ
Маг NI

Магистрдіңғылыми-зерттеужұмысы, 
соныменқатармагистрлікдиссертация
ныдайындау
Научноисследовательскаяработамаги
странта, 
включаявыполнениемагистрскойдисс
ертации (НИРМ)
Scientific research work of master 
student, including masters thesis 
(SRWM)

10 3

ДМ
Маг

-
Кешендіемтихан
Комплексныйэкзамен
Integrated examination

4

ДМ
Маг

- Магистрлікдиссертациянырәсімдеуж
әнеқорғау
Оформлениеизащитамагистерскойди
ссертации

4



Writing and defense of masters 
dissertation

Итого 

Қосымша 1А

Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юнит):
(ғылыми-педагогикалық бағыт,2017 жыл)

Курстың/пәннің/юниттің атауы
Шарттық құқық: теория және тәжірибе мәселелері
Договорное право: вопросы теории и практики
Contract Law: Theory and Practice
Пәннің коды: 
DPVTiP -2305
Пәннің типі МВОС
Курс/пән деңгейі: ПД КВ
Оқу жылы 
2 жыл
Оқыту семестрі
3 семестр
Кредиттер саны
3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
З.ғ.к., Смаилова И.Е.

Курс мақсаты шарттық құқық мәселелрі туралы теориялық білімін қалыптастыру, ғылыми-
зерттеулік қызметтік дағдыларын қалыптастыру, сонымен қатар келісімді қатынастар саласында
саяси-құқықтық  жүйесін  заманауи  тенденцияларды  дамыту  келісімді  құқық  мәселелерін
өзектендіру.  «Шарттық  құқық:  теория  жіне  тәжірибе  мәселесі»  пәнінің  мазмұнына  келісімді
қатынастарды  реттейтін  нормаларды  зерттеуді  қосады.Келісімді  құқық  мағынасы  және  оның
Қазақстанның нарықтық экономикасына ықпалының маңыздылығы.
Пререквизиттер: Жалпы  құқық  теориясының  осы  уақыттағы  мәселелері,  Азаматтық  және
азаматтық іс-жүргізу заңдарды қолданудың теориясы мен тәжірибесі.
Постреквизитттер:оқу  жоспарының  осы   өндірістік  практикасының  арқасында  Курсты
меңгеруді қарастырады. 
Курстың  мазмұны:  Зерттеу  құқықтық  табиғат  ерекшеліктері  мен  келісім-шарттар  азаматтық
құқық,  жекелеген  қызмет  түрлерін  шарттық  міндеттемелерді,  теориялық  және  практикалық
проблемаларын  азаматтық  құқықтық  шарттар  жасасу.  Теориялық  мәселелері  ұғымдар  шарты
ретінде  мәміле.  Шарт  еркіндігі  және  оны  шектеу.  Теориялық  және  тәжірибелік  мәселелері
қорытынды,  өзгерту  және  тоқтату  шарт.  Құқықтық  мәселелері  бұзғаны  үшін  жауапкершілік
шарттық  міндеттемелер.  Қатысушылардың  құқықтарын  қорғау,  шарттық  қарым-қатынас.
Теориялық және практикалық мәселелер туындаған кезде шарт бойынша мүлікті беру меншікке,
пайдалануға.  Теориялық  және  практикалық  мәселелер  туындаған  кезде  шарт  бойынша
жұмыстарды жүргізу.  Теориялық және  практикалық  мәселелер  туындаған  кезде  көлік  келісім-
шарттар. Теориялық және практикалық проблемалары туындаған кезде, шарт жасасу саласындағы
есептік,  несиелік  қатынастар  және  банктік  қызмет  көрсету.  Теориялық  және  практикалық
мәселелері, туындайтын сақтандыру шартын жасасу кезінде.
Құзыреттер:
Кәсіптік құзыреттілік: 
мотивациялық-құндылық; 
әрекеттік;
эмоционалдық-еріктілік.
- коммуникациялық
- педагогикалық құзыреттілік;
- эксперттік құзыреттілік;
- зерттеу құзыреттілігі.

Білу  керек:шарттық қатынастар саласында  заңнаманың тәжірибелік  мәселелер мазмұнын,
шарттық құқықты жетілдіру мен жамытудың негізгі бағытын білу;



Істеу керек:Қазақстан Республикасындағы шарттық құқық институт мәселесін тәжірибелік
қолдану; өз бетінше оқу;  кәсіби қызметте алған теориялық біліміі қолдану.

Дағдылана білу:  азаматтық заңнама саласында ғылыми және арнайы әдебиеттермен жұмыс
жасау, сонымен қатар келісімдер жасау.
Ұсынылатын әдебиеттер:
1. Гражданское законодательство.

Статьи.Комментарии.Практика.Выпуск46.ҮЛГІ.Залог.Исполнениесудебных
решений / Под ред.К.А.Мами, А.Ж. Ештая, А.Г. Диденко–Алматы2016. – 156с.
2.  Гражданское   законодательство.  Статьи.  Комментарии.
Практика.Выпуск45.ҮЛГІ.Сборниксудебныхактов  по  недействительным  сделкам/Под
ред.К.А.Мами,А.Г.  Диденко – Алматы 2016. –276с.
3.   Диденко   А.Г.    Вызовы   времени:    теория    недействительных  сделок
иееотражениевсовременнойправовойдействительности.  –Алматы  2016//Библиотека
информационногопорталаZakon.kz,
4.ДиденкоА.Г.Вызовывремени:теорияюридическихфактов  и  ееотражениев  правовой
действительности.Приложениексборнику. Выпуск 44.  –Алматы:Раритет,2015. –68с.
5.  Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт
теоретическогоисследования.Том1/М.К.Сулейменов.Частьпервая.  Историческая.–Алматы  2016.–
400с.
6.   Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том2/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.  Раздел  1.  Общие  проблемыгражданского  права.  –
Алматы 2016. –576с.
7.   Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том3/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.Раздел2.Гражданскоеправоотношение.–Алматы2016.–
464с.
8.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том1/М.К.  Сулейменов. Гражданскоеправо.–
Алматы 2016.–584с.
9.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том2/М.К.  Сулейменов.
Смежныеотраслииинститутыправа.–Алматы2016.– 624с.
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық.
Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан.
Оқу тілі: Орысша

Курстың/пәннің/юниттің атауы
Қалпына келтіру әділсоты
Восстановительное правосудие
Restorative Justice
Пәннің коды: 
VP - 2301
Пәннің типі МВОС
Курс/пән деңгейі: ПД КВ
Оқу жылы 
2 жыл
Оқыту семестрі
3 семестр
Кредиттер саны
3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
З.ғ.д., Рахимбердин К.Х.

Мақсаты:қалпына келтіруі әділсоты саласында ұлттық және халықаралық деңгейде негізгі
зерттеулік  бағытты  қалыптастыру,  қылмыстық-құқықтық  шиеленістерді  шешудің  әлеуметтік
баламалы құралдары мен қалпына келтіру әділсот институтын қолдануды кешенді зерттеу.
Пререквизиты:Қылмыстық құқық,  Қылмыстық іс  жүргізу  құқығы,  Қылмыстық атқару құқығы,
мемлекет және құқық теориясын, мемлекет және құқық тарихын, әкімшілілік құқық.
 Постреквизиты:оқу жоспарының осы  өндірістік практикасының арқасында курсты меңгеруді
қарастырады. 
Курстың мазмұны:  Қалпына келтіру  әділсоты курсы-  қазіргі  таңда  бүкіл  әлемдегі  ортақ  және
ювенальді әділет инвестициясының қайнар көзіне айналудағы ортақ  қылмыстық  әділсотының



дамуының бір бағыты. « Қалпына келтіру әділсоты» курсы магистранттарды қылмыстық әділсот
жүйесінің  болашақ  образын,  қызметтің  жаңа   формалары  мен  түрлеріне  иеориялық  және
тәжірибелік процесске араластыру.

Компетенциялар
Кәсіби компетенция:

мотивациялық-құндылық; 
әрекеттік;
эмоционалдық-еріктілік.
- коммуникациялық
- педагогикалық құзыреттілік;
- эксперттік құзыреттілік;

- зерттеу құзыреттілігі
Білу керек: кәсіби қызметте материалды және процессуальді құқықтың нормалар механизмін

жүзеге асыру; құқық субьектісі заңнамасын қалай  қамтамасыз ету; әртүрлі құқықтық актілерін
қолдану.

Істеу  керек:қылмыстық-процессуальдық  нормаларды  сараптау  мен  қолдану;  алған
білімдерін  қолдана  білу;  мәселелерді  сауатты  сараптау  мен  қолдану;өз  бетінше  оқу;  алған
теориялық білімін кәсіби қызметте қолдану.

Дағдылана білу: пікірталас жүргізе білу мен өз ойын жазбаша және сөз арқылы жеткізу.
Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Уголовный  кодекс  Республики  Казахстан  от  3  июля  2014  года  №  226-V  (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 19.01.2019 г.)

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от  4 июля 2014 года №
231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2019 г.)

3. Грузинская  Е.И.  Уголовное  право:  преступления  против  мира  и  безопасности
человечества  в  системе  уголовного  законодательства  стран  Евразийского
экономического  союза:  учебное  пособие.  —  Новороссийск:  Московский
гуманитарно-экономический  институт  -  Новороссийский филиал  — Ставрополь:
Логос, 2016. — 88 с.

4. Смирнов  Р.Ю.  Дифференциация  уголовной  ответственности  за  преступления
против здоровья человека в уголовном праве России: вопросы теории и практики:
монография / Р.Ю. Смирнов. – Рязань : Издательство «Концепция», 2014. – 152 с. 

5. Лядов,  Э.В.  Институт  условного  осуждения:  уголовно-правовой  и  уголовно-
исполнительный аспекты:  монография /  Э.В.  Лядов.  –  Рязань:  Издательство ИП
Коняхин А.В., 2016. – 184 с.

6. Рахимбердин  К.Х.  Сравнительный  анализ  законодательства  об  осужденных  за
террористические  и  экстремистские  преступления  в  постсоветских  государствах
Центральной Азии. – Б., Управление ООН по наркотикам и преступности, 2014 г.-
44 с.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық.
Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан.
Оқу тілі: Орысша

Курстың/пәннің/юниттің атауы
Арбитраждық сот өндірісі
Арбитражное судопроизводство
The arbitration proceedings
Пәннің коды: 
TrS-2306
Пәннің типі МВОС
Курс/пән деңгейі: ПД КВ
Оқу жылы 
2 жыл
Оқыту семестрі
3 семестр
Кредиттер саны



3кредит
Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
З.ғ.к., Рамазанова А.С.
Курс  мақсаты:  «Арбитраждық  сот  өндірісі»  пәні  магистратурадағы  кәсіби  білімдегі  Заңтану
мамандығы бойынша  құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл курс талап материалдарын дайындау
және  азаматтық құқықтарды  арбитраж арқылы қорғауды жүзеге  асырудағы дағдыларды игеру
және  құқықтық дауларды (қақтығыстарды) шешудің баламалы әдістерінінің өзекті  мәселелерін
зерттеу үшін көмек беруге арналған.  
Пререквизиттер:  Мемлекет  және  құқық  теориясының  қазіргі  мәселелері,  Азаматтық  және
азаматтық іс жүргізу заңнамасын қолданудың теориясы мен тәжірибесі.
Постреквизиттер: Курсты меңгеру оқу жоспарына сәйкес өндірістік тәжірибені өту үшін негіз
болып табылады.
Курс мазмұны: Қазақстан Республикаснындағы арбитраждың құқықтық табиғаты мен ерекшелігін
зерттеу,  арбитраждың теориялық және тәжірибелік мәселелерін зерттеу.  Арбитраждың түсінігі
және  қалыптасуы  мен  дамуы.  Арбитраждың  қызметіндегі  ұйымдастурышылық-құқықтық
негіздері.  Арбитраждың  ұйымдастырушылық  және  қызметтік  қағидалары.  Арбитраждың
ұйымдастырылу тәртібі.  Даулардың арбитражға  бағыныстылығы.  Арбитражда  өндірісті  қозғау.
Арбитраждың шешімін орындау. Арбитраждық шығындар.
Құзыреттер:
Кәсіптік құзыреттілік: 
мотивациялық-құндылық; 
әрекеттік;
эмоционалдық-еріктілік.
- коммуникациялық
- педагогикалық құзыреттілік;
- эксперттік құзыреттілік;
- зерттеу құзыреттілігі.
Білуге:  арбитраж  туралы  заңнаманының  даму  және  жетілдіру  заңдылығының  теориялық
негіздерін.
Білу: Қазақстан Республикаснындағы арбитраждық заңнамасындағы мәселелі сұрақтарды дұрыс
талдау; өз бетінше оқу;  алған теориялық білімдерді кәсіби қызметте пайдалану. 
Дағдысы болуы керек: ғылыми және арнайы әдебиеттермен жұмыс істеу, іс құжаттарын жасау;
алған теориялық білімдерді кәсіби қызметте пайдалану.
Ұсынылатын әдебиеттер:
1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995. - Алматы: Юрист, 2017. - 44 с.
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 г. (с изм. и доп. по состоянию
на 01.01.2018 г.) // http://online.zakon.kz
3. Гражданско-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 г.  (с изм. и
доп. по состоянию на 12.12.2017 г.) // http://adilet.zan.kz 
4. Закон  от  8  апреля  2016  г.  Об  арбитраже  (с  изм.  и  доп.  по  состоянию на  20.03.2017  г.)//
http://adilet.zan.kz
5. Рамазанова А.С. Арбитражное судопроизводство РК. Учебное пособие. – Усть-Каменогорск.
Изд-во «Берел» – 2016. – 156 с.
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық.
Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан.
Оқу тілі: Орысша

Курстың/пәннің/юниттің атауы
Жаза баламалары
Альтернативы наказания
AlternativestoPunishment
Пәннің коды: 
AN-2302
Пәннің типі МВОС
Курс/пән деңгейі: ПД КВ
Оқу жылы 
2  жыл
Оқыту семестрі



3 семестр
Кредиттер саны
3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
З.ғ.д., Рахимбердин К.Х.

Мақсаты  –жаза  баламалары  қолдану  мен  дамыту  мәселесін  зерттеу.  Бұл  курсты  оқу
барысында магистранттар қылмыстық юстиция саласында халықаралық стандарттар мен  қазіргі
таңдағы қылмыстық атқарушылық заңнамасын негізге ала отырып жазасын өтеушілерді қоғамнан
бөлмей жазалаудың ерекшеліктерін зерттейді.
Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясының мәселелері, ҚР конституциялық құқығы, ҚР
қылмыстық құқығы..
Постреквизитер:Курсты  меңгеру  оқу  жоспарына  сәйкес  өндірістік  тәжірибені  өту  үшін  негіз
болып табылады.
Курс  мазмұны:  Жаза  баламалары:  мәселеге  енгізу;  Әлемдік  баламалы  жазалар  мозайкасы;
Қазақстан Республикасының қылмыстыұ саясатындағы балама; Пробацияны дамыту  қылмысты
ескертетін  құрал  ретінде.  Қалпына  келтіретін  әділсоты  қылмыстық-құқықтық  шиеленістерді
шешудің бір құралы. 
Құзыреттер:
Кәсіптік құзыреттілік: 
мотивациялық-құндылық; 
әрекеттік;
эмоционалдық-еріктілік.
- коммуникациялық
- педагогикалық құзыреттілік;
- эксперттік құзыреттілік;
- зерттеу құзыреттілігі.

Білу  керек:  халықаралық  тәжірибедегі  баламалы  жазалардың  әр  алуандығы;  олардың
орындалуы мен белгілену ерекшеліктері.

Істеу  керек:баламалы жазаларды қолдануды сараптау;  олардың орындалу  мен  белгілену
ерекшеліктерін түсіну; кәсіби қызметте алған білімін пайдалана білу.

Дағдылана білу: Тарихи –құқықтық ойлау, өз бетіше ойлау сұраптауға дағдылау керек.
Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Уголовный  кодекс  Республики  Казахстан  от  3  июля  2014  года  №  226-V  (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 19.01.2019 г.)

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от  4 июля 2014 года №
231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2019 г.)

3. Грузинская  Е.И.  Уголовное  право:  преступления  против  мира  и  безопасности
человечества  в  системе  уголовного  законодательства  стран  Евразийского
экономического  союза:  учебное  пособие.  —  Новороссийск:  Московский
гуманитарно-экономический  институт  -  Новороссийский филиал  — Ставрополь:
Логос, 2016. — 88 с.

4. Смирнов  Р.Ю.  Дифференциация  уголовной  ответственности  за  преступления
против здоровья человека в уголовном праве России: вопросы теории и практики:
монография / Р.Ю. Смирнов. – Рязань : Издательство «Концепция», 2014. – 152 с. 

5. Лядов,  Э.В.  Институт  условного  осуждения:  уголовно-правовой  и  уголовно-
исполнительный аспекты:  монография /  Э.В.  Лядов.  –  Рязань:  Издательство ИП
Коняхин А.В., 2016. – 184 с.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық.
Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан.
Оқу тілі: Орысша

Курстың/пәннің/юниттің атауы
Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасын жетілдіру мәселелері
Проблемы совершенствования гражданского законодательства Республики Казахстан
Problems of improving the civil legislation of the Republic of Kazakhstan
Пәннің коды: 
PSGZRK -1301



Пәннің типі 
МВОС
Курс/пән деңгейі: ПД КВ
Оқу жылы 
2 жыл
Оқыту семестрі
3 семестр
Кредиттер саны
3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
з.ғ.к., Рамазанова А.С.
Мақсаты – азаматтық және азаматтық-іс жүргізу заңнамасының мәселелік сұрақтарын жетілдіру
туралы  теориялық  білімдерді  қалыптастыру  болып  табылады.  Бұл  курс  магистранттарды
азаматтық және азаматтық-іс жүргізу саласындағы мәселелермен таныстыру үшін арналған.
Пререквизиттер: Мемлекет  және  құқық  теориясының  қазіргі  мәселелері,  Азаматтық  және
азаматтық іс жүргізу туралы заңнаманы қолданудың теориясы және тәжірибесі.
Постреквизиттер: Курсты меңгеру оқу жоспарына сәйкес өндірістік тәжірибені өту үшін негіз
болып табылады.
Курс пәнінің мазмұны: азаматтық құқықтың әдістемелік негіздері туралы, азаматтық заңнаманың
негізгі  институттарының  қолдану  мәселелрі  туралы  негізгі  ғылыми-теориялық  ережелер.
Азаматтық құқықтың және азаматтық іс жүргізу заңнамасының теориялық мәселелері, құқықтық
реттеу  әдістері.  Азаматтық  құқықтың  субъектілерінің  құқықтық  жағдайын  жетілдіру.  ҚР
кәсіпкерлік туралы заңнамасының құқықтық мәселелері реттеу. Азаматтық құқық объектілерінің
құқықтық режимі. Мәмілелер туралы теориялық оқулар. Шарттық міндеттемелер теорияларының
жаңа  әзірлемелері.  Меншік  құқығы  және  заттық  қатынастардың  құқықтық  реттеу  мәселелері.
Міндеттемелік қатынастардың теориялық реттеу мәселелері. Шарттық емес қатынастарды қолдану
тәжірибесі. ҚР Жоғары Сотының Қаулыларын талдау. Зиянды өтеудің теориясы мен тәжірибесі.
Құзыреттер:
Кәсіптік құзыреттілік: 
мотивациялық-құндылық; 
әрекеттік;
эмоционалдық-еріктілік.
- коммуникациялық
- педагогикалық құзыреттілік;
- эксперттік құзыреттілік;
- зерттеу құзыреттілігі.
білуі  керек:  Қазақстан  Республикасындағы  азаматтық  заңнамасын  қолдану  тәжірибесіндегі
мәселелерді зерттеудегі негізгі теориялық түсініктемелердің мазмұны.
меңгеруі керек:   азаматтық заңнамасындағы мәселелі сұрақтарды дұрыс талдау; өз бетінше оқу;
алған теориялық білімдерді кәсіби қызметте пайдалану. 
Дағдылану қажет: азаматтық заңнамасындағы ғылыми және арнайы әдебиеттермен жұмыс істеу,
іс құжаттарын жасау; алған теориялық білімдерді кәсіби қызметте пайдалану.
Ұсынылатын әдебиеттер:
1. Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии.
Практика.Выпуск46.ҮЛГІ.Залог.Исполнениесудебных решений / Под ред.К.А.Мами, А.Ж. Ештая,
А.Г. Диденко–Алматы2016. – 156с.
Гражданское   законодательство.  Статьи.  Комментарии.
Практика.Выпуск45.ҮЛГІ.Сборниксудебныхактов  по  недействительным  сделкам/Под
ред.К.А.Мами,А.Г.  Диденко – Алматы 2016. –276с.
2.   Диденко   А.Г.    Вызовы   времени:    теория    недействительных  сделок
иееотражениевсовременнойправовойдействительности.  –Алматы  2016//Библиотека
информационногопорталаZakon.kz,
3.ДиденкоА.Г.Вызовывремени:теорияюридическихфактов  и  ееотражениев  правовой
действительности.Приложениексборнику. Выпуск 44.  –Алматы:Раритет,2015. –68с.
4.  Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт
теоретическогоисследования.Том1/М.К.Сулейменов.Частьпервая.Историческая.–Алматы  2016.–
400с.



5.   Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том2/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.  Раздел  1.  Общие  проблемыгражданского  права.  –
Алматы 2016. –576с.
6.   Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том3/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.Раздел2.Гражданскоеправоотношение.–Алматы2016.–
464с.
7.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том1/М.К.  Сулейменов. Гражданскоеправо.–
Алматы 2016.–584с.
8.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том2/М.К.  Сулейменов.
Смежныеотраслииинститутыправа.–Алматы2016.– 624с.
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық.
Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан.
Оқу тілі: Орысша

Курстың/пәннің/юниттің атауы
Қылмыстық заңнаманы жетілдіру мәселелері
Проблемы совершенствования уголовного законодательства
Problems of improving the criminal law
Пәннің коды: 
PSUZ - 1301
Пәннің типі МВОС
Курс/пән деңгейі: ПД КВ
Оқу жылы 
2жыл
Оқыту семестрі
3 семестр
Кредиттер саны
3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
З.ғ.д., Рахимбердин К.Х.
Курс  мақсаты:  –  «Құқықтану»  мамандығының  бойынша  магистратурада  кәсіби  оқытудың
құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл курс магистранттарды қылмыстық құқық пен қылмыстық
заңнамасын жетілдіруде өзекті ғылымдарды ендіру болып табылады.
Пререквизиты: Қылмыстық құқық (жалпы және ерекше бөлім), Қылмыстық іс жүргізу құқығы, ҚР
қылмыстық атқару құқығы. 
Постреквизиты:оқу  жоспарының осы  өндірістік практикасының арқасында  Курсты меңгеруді
қарастырады. 
Курстың мазмұны:  Болашақ  құқықтану  саласының жоғары ғылыми-педагогикалық мамандары
осы сала бойынша шығармашылық деңгейде ойлауы тиіс.Замануи қылмыстық саясат пен оның
негізгі бағыттары.Қазақстанның қылмыстық құқық  жүйесінің міндеттері мен түсінігі. Қылмыстық
саясат: оның мазмұны мен маңызы. Қылмыстық заң институттарын жетілдіру мәселелері. Қылмыс
және  жазалау  институттарын  жетілдіру.Қылмыс  түсінігі  және  оның  белгілері.ҚР  Кылмыстық
Кодекс  проектісінің  анализі.  Қылмыстық  жауапкершілік  пен  жазадан  юосату  институттарын
жетілдіру.  Қоғамдық  қауіпсіздікке  және  қоғамдық  тәртіпке  қарсы  қылмысқа  қатысты
жауапкершілікті  жетілдіру.  Экономикалық  қызмет  саласындағы  қылмыстық  жауапкершілік
нормаларын жетілдіру.
Құзыреттер:
Кәсіптік құзыреттілік: 
мотивациялық-құндылық; 
әрекеттік;
эмоционалдық-еріктілік.
- коммуникациялық
- педагогикалық құзыреттілік;
- эксперттік құзыреттілік;
- зерттеу құзыреттілігі.
Білу керек: Қазақстан Республикасында қылмыстық заңнаманы тәжірибеде қолданудың теориялық
мәселесінің негізігі мазмұны.



Істеу керек:  ойлау мәдениетіне ие болу,  ақпаратты сараптау,  қабылдау білу,  мақсат қою және
соған  жетудің  жолын  таңдай  білу,  қылмыстық  заң  нормаларын  сараптау,  соттық  тәжірибе,
статистикалық мәліметтер;  теориялық білімді  пайдалана  білу;  қылмыстық заңнамада  талқылау
жүргізу және қылмыстық заңнаманың мәселесі төңірегінде өз ойын білдіре алу.
Осы пәннен алған білім магитрлік диссертация жазу барысында қолданылуы мүмкін. 
Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Рахимбердин  К.Х.  Сравнительный  анализ  законодательства  об  осужденных  за
террористические  и  экстремистские  преступления  в  постсоветских  государствах
Центральной Азии. – Б., Управление ООН по наркотикам и преступности, 2014 г.-
44 с.

2. Грузинская  Е.И.  Уголовное  право:  преступления  против  мира  и  безопасности
человечества  в  системе  уголовного  законодательства  стран  Евразийского
экономического  союза:  учебное  пособие.  —  Новороссийск:  Московский
гуманитарно-экономический  институт  -  Новороссийский филиал  — Ставрополь:
Логос, 2016. — 88 с

3. Смирнов  Р.Ю.  Дифференциация  уголовной  ответственности  за  преступления
против здоровья человека в уголовном праве России: вопросы теории и практики:
монография / Р.Ю. Смирнов. – Рязань : Издательство «Концепция», 2014. – 152 с.

4. Лядов,  Э.В.  Институт  условного  осуждения:  уголовно-правовой  и  уголовно-
исполнительный аспекты:  монография /  Э.В.  Лядов.  –  Рязань:  Издательство ИП
Коняхин А.В., 2016. – 184 с.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық.
Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан.
Оқу тілі: Орысша

Курстың/пәннің/юниттің атауы
Соттан тыс медиацияны құқықтық реттеу
Правовое регулирование внесудебной медиации
Legal regulation of extrajudicial mediation
Пәннің коды: 
PRVM -2306
Пәннің типі МВОС
Курс/пән деңгейі: ПД КВ
Оқу жылы 
2 жыл
Оқыту семестрі
3 семестр
Кредиттер саны
3кредит
Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
З.ғ.к., Дячук М.И.
Мақсаты  –  "Құқықтық  реттеу соттан тыс  медиация"  пәнін  зерттеу  «Құқықтану»  мамандығы
магистратура  бойынша  кәсіптік  білім  беру  негізгі  бөлігі  болып  табылады.  Бұл  курс
магистранттарды  мәселелер  ауқымына  енгізуіне  арналған,ең  өзекті  дамуындағы  баламалы
тәсілдері құқықтық дауларды шешуге рұқсат ету.
Пререквизиттер:Жалпы  құқық  теориясының  осы  уақыттағы  мәселелері,  Азаматтық  және
азаматтық  іс-жүргізу  заңдарды  қолданудың  теориясы  мен  тәжірибесі,  Қылмыстық  және
қылмыстық іс жүргізу заңнамасын құқықтық қолдану тәжірибесінің өзекті мәселелері. 
Постреквизиттер: оқу жоспарының осы  өндірістік практикасының арқасында Курсты меңгеруді
қарастырады. 
Пәннін  мазмұны: Қазақстан  Республикасында  медиация  институтын,  табиғат  және  құқықтық
реттеу  ерекшеліктерін  зерттеу  және  Қазақстан  Республикасында  медиацияны  теориялық
мәселелерді іске асыру.
Медиациянын  Теориялық негіздері соттан тыс реттеудің тәсілі дауларды..
Құқықтық  реттеу  медиациянын  негізгі  тәсілі  боп  саналады  .  Медиация  рәсімі   Медиатордың
Функциялары мен құзыреттіліктері. Медиациялық келісім: жасасу және орындау ерекшеліктері.



Сот қызметінде, нотариалдық қызметте және басқа да юрисдикциялық органдарыда медиациялық
құқықтық реттеуінің ерекшеліктері .
Құзыреті:
Құзыреттілік кәсіби:
мотивациялық-құндылық;
әрекеттік; 
эмоциялық-ерік. 
- коммуникативтік 
- құзыреттілігі
 - педагогикалық; 
-құзыреттілік сараптау;
 -құзыреттілік зерттеу
Білу: Қазақстан Республикасының саласындағы медиация практикалық проблемаларын  заңдарды
қолдану мазмұнын .
Білу: Соттан  тыс   медиация  саласында   заңдылықтары  мен  дамыту  саласындағы  заңнаманы
жетілдіру  туралы теориялық ережелерді.
Жасай білу : дұрыс түсіндіру және сауатты талдау, өз беттік оқу .алған теориялық білімді кәсіби
қызметінде қолдану.
Қалыптасқан  дағды:  ғылыми  және  арнайы  әдебиетпен  жумыс  жасау  ,  процедуралық
құжаттармен жумыс жасау . 
Ұсынылатын әдебиеттер:
1. Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии.
Практика.Выпуск46.ҮЛГІ.Залог.Исполнениесудебных решений / Под ред.К.А.Мами, А.Ж. Ештая,
А.Г. Диденко–Алматы2016. – 156с.
Гражданское   законодательство.  Статьи.  Комментарии.
Практика.Выпуск45.ҮЛГІ.Сборниксудебныхактов  по  недействительным  сделкам/Под
ред.К.А.Мами,А.Г.  Диденко – Алматы 2016. –276с.
2.   Диденко   А.Г.    Вызовы   времени:    теория    недействительных  сделок
иееотражениевсовременнойправовойдействительности.  –Алматы  2016//Библиотека
информационногопорталаZakon.kz,
3.ДиденкоА.Г.Вызовывремени:теорияюридическихфактов  и  ееотражениев  правовой
действительности.Приложениексборнику. Выпуск 44.  –Алматы:Раритет,2015. –68с.
4.  Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт
теоретическогоисследования.Том1/М.К.Сулейменов.Частьпервая.  Историческая.–Алматы  2016.–
400с.
5.   Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том2/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.  Раздел  1.  Общие  проблемыгражданского  права.  –
Алматы 2016. –576с.
6.   Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том3/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.Раздел2.Гражданскоеправоотношение.–Алматы2016.–
464с.
7.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том1/М.К.  Сулейменов. Гражданскоеправо.–
Алматы 2016.–584с.
8.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том2/М.К.  Сулейменов.
Смежныеотраслииинститутыправа.–Алматы2016.– 624с.
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық.
Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан.
Оқу тілі: Орысша

Курстың/пәннің/юниттің атауы
Жер құқық қатынастарының қазіргі уақыттағы мәселелері
Современные проблемы земельных правоотношений
Modern problems of land relations
Пәннің коды: 
SPZPrh-1303
Пәннің типі МВОС
Курс/пән деңгейі: ПД КВ
Оқу жылы 



2 жыл
Оқыту семестрі
3 семестр
Кредиттер саны
3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
З.ғ.к., Сабитова А.А.

Курстың мақсаты жер құқығы ғылымындағы өзекті мәселлерге қатысты теориялық білімді
қалыптастыру, жер құқығы қатынастары саласындағы заңнамаларды жетілдіру мәселесі, сонымен
қатар жер құқығындағы дауларға қатысты жер заңнамаларын қолдану.
Пререквизиттер:Жалпы  құқық  теориясының  осы  уақыттағы  мәселелері,  
Азаматтық және азаматтық іс-жүргізу заңдарды қолданудың теориясы мен тәжірибесі.
Постреквизиттер:оқу жоспарының осы  өндірістік практикасының арқасында Курсты меңгеруді
қарастырады.

Курс  мазмұны:  табиғат  құқығы  мен  жер  заңнамасының  ерекшеліктерін  зерттеу,  жердің
басқада  санаттардың құқықтық режимін,  жерге  деген жекеменшік және де  басқа  құқықтардың
теориялық мәселелері.  Жерге қатысты жекеменшік және басқа да құқықтарды өзгерту, тоқтату,
жүргізу.Жер құқығын қорғау мен жер дауларын шешу. Жердің басқа да құқықтық режим санаттар
мәселесі.
Құзыреттер:
Кәсіптік құзыреттілік: 
мотивациялық-құндылық; 
әрекеттік;
эмоционалдық-еріктілік.
- коммуникациялық
- педагогикалық құзыреттілік;
- эксперттік құзыреттілік;
- зерттеу құзыреттілігі.

Білу  керек:  Қазақстан  Республикасындағы  жер  заңнамасын  тәжірибеде  қолданудың
мәселесінің мазмұны;Жер заңнамасын жетілдіру мен дамытудың заңдылықтары туралы теориялық
жағдаятын білу;

Істеу керек: Қазақстан республикасындағы жер заңнамасын мәселесін дұрыс талқылау мен
сауатты сараптау; өз бетінше оқу; кәсіби қызметте алынған білімін қолдана білу.

Дағдылана  білу:  Келісімдер  жасай  білу,  жер  құқығы  ысаласында  арнайы  және  ғылыми
әдебиеттермен жұмыс жасау.
Ұсынылатын әдебиеттер:
1.  Дүрмекбаева  Ш.Н.  Қазақстандағы  экологиялық  жағдайының  қалыптасуы  :  оқулық  /  Ш.  Н.
Дүрмекбаева, С. Қ. Мемешов. - Астана : Фолиант, 2014. - 160 бет..; 
2. Культелеев С. Т. Практикум по экологическому праву Республики Казахстан: учеб. пособие / С. 
Т. Культелеев.- Алматы: Нурпресс, 2014.- 262с.2 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық.
Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан.
Оқу тілі: Орысша

Курстың/пәннің/юниттің атауы
Пенитенциарлық мекемелердегі адам құқықтары
Права человека в пенитенциарных учреждениях
Human rights in prisons
Пәннің коды: 
PChPU-1302
Пәннің типі МВОС
Курс/пән деңгейі: ПД КВ
Оқу жылы 
2  жыл
Оқыту семестрі
3 семестр
Кредиттер саны
3 кредит



Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
З.ғ.д., Рахимбердин К.Х.

Мақсаты: магистранттарға қылмыстық жазаны өтеу барысында адамның құқығын сақтау
заңдылықтарын  және  негізгі  теориялық  білім  беру.шет  ел  және  орыс  қылмыстық-құқықтық
ғылымдарына  сәйкес  пенитенциарлық мекемелерде  адам  құқығын  қорғау  туралы білім  беруге
көмек көрсету.қылмыстық-атқарушылық жүйесіндегі адам құқығын қорғау, кең ауқымды білімі
бар шығармашылық деңгейде ойлай алатынмамнадар даярлау.
Пререквизиты:Мемлекет  және құқық териясының мәселелері,  ҚР конституциялық құқығы,  ҚР
қылмыстық  құқығы  (жалпы  және  ерекше  бөлім),   ҚР  қылмыстық  іс  жүргізу  құқығы,  ҚР
қылмыстық атқару құқығы.
Постреквизиты:оқу жоспарының осы  өндірістік  практикасының арқасында Курсты меңгеруді
қарастырады.

Курстың  мазмұны:бұл  курс  төмендегідей  сұрақтарды  қамтиды:  Қазақтанның  ҚАЖ
жүйесінде  қылмыстық-атқарушылық  қайта  қалыптастырудың  негізіг  аспектілерін  және  адам
құқығы.  Жазасын  өтеушілерге  қатысты  адам  құқығын  қорғауды  қолдану.Қылмыстық  жазаны
өтеудегі  адам  құқығын  қорғау.  Жазасын  өтейтін  органдар  мен  мекемелерде  қоғамның
қатысуы.жазасын өтеушілерге қатысты халықаралық стандарттар түсінігі мен классификациясы.
Батыс Европа елдеріндегі қылмыстық жазалаудың бас бостандығынан айыруды орындауы. Түзету
мекемелерімен түрмелерде жазасын өтеудің шарттары.Ортақ режимдегі түзету колонияларындағы
жазасын  өтеудегі  адам  құқығының  сақталуы.Қатаң  режимдегі  колонияларда  жазасын  өтеудегі
адам құқығының сақталуы.
Құзыреттер:
Кәсіптік құзыреттілік: 
мотивациялық-құндылық; 
әрекеттік;
эмоционалдық-еріктілік.
- коммуникациялық
- педагогикалық құзыреттілік;
- эксперттік құзыреттілік;
- зерттеу құзыреттілігі.

Білу керек: қылмыстық-атқарушылық жүйенің қайта қалпына келтірудің негізгі бағыттарын;
ҚАЖ түзету мекемелеріндегі жазасын өтеушілер мен қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз
ету; қылмыстық жазаның барлық түрін өтеудегі заңды сақтауды қамтамасыз ету.

Істеу керек:пенитенцианалдық мекемелерде адам құқығын қорғауды қамтамасыз ету мен
заңды және басқа да нормативті актілерді қолдана білу; Қылмыстық жазасын өтеу барсыныда адам
құқығын қорғау және заңгерлік тұрғыда дұрыс квалификациялау;заңға сәйкес заңгерлік әрекеттер
және шешімдер қабылдау. 

Дағдылана  білу:: процессуалды  құжаттар  жасау,  ҚР  қылмыстық  және  қылмыстық
атқарушылық құқығы саласында арнайы және ғылыми әдебиеттер оқу.
Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Рахимбердин  К.Х.  Сравнительный  анализ  законодательства  об  осужденных  за
террористические  и  экстремистские  преступления  в  постсоветских  государствах
Центральной Азии. – Б., Управление ООН по наркотикам и преступности, 2014 г.-
44 с.

2. Минимальные стандартные правила  ООН обращения  с  заключенными (Правила
Нельсона Манделы). 2015 г. Женева, - 56с.

3. Комментарий к уголовно-исполнительному кодексу РК. Астана, 2014- 467 с.
4. Лядов,  Э.В.  Институт  условного  осуждения:  уголовно-правовой  и  уголовно-

исполнительный аспекты : монография / Э.В. Лядов. – Рязань: Издательство ИП
Коняхин А.В., 2016. – 184 с.

5. Грузинская  Е.И.  Уголовное  право:  преступления  против  мира  и  безопасности
человечества  в  системе  уголовного  законодательства  стран  Евразийского
экономического  союза:  учебное  пособие.  —  Новороссийск:  Московский
гуманитарно-экономический  институт  -  Новороссийский филиал  — Ставрополь:
Логос, 2016. — 88 с

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық.
Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан.



Оқу тілі: Орысша

Курстың/пәннің/юниттің атауы
Азаматтық қоғамның даму кезіндегі Қазақстанның қылмыстық саясатын ізгілендіру
Гуманизация уголовной политики Казахстана в условиях развития гражданского общества
Humanization of criminal policy of Kazakhstan in terms of development of civil society
Пәннің коды: 
GUPKURGO - 1302
Пәннің типі МВОС
Курс/пән деңгейі: ПД КВ
Оқу жылы 
2 жыл
Оқыту семестрі
3 семестр
Кредиттер саны
3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні/профессор
З.ғ.д., Рахимбердин К.Х.

Курстың  мақсаты Қазақстан  Республикасының  қылмыстық-атқарушылық  саясаты  мен
қылмыстық адамгершілік субьектіні азаматтық қоғамның дамуының инновациялық механизімін
ғылыми-теориялық жүйесінің кешені болып табылады.
Пререквизиттер:ҚР қылмыстық құқығы (жалпы және ерекше бөлім),  ҚР қылмыстық іс жүргізу
құқығы,  ҚР  қылмыстық  атқару  құқығы,  Криминология,  қылмыстық  саясаттың  аясындағы
халықаралық және ұлттық заінамасы.
Постреквизиттер: оқу жоспарының осы  өндірістік практикасының арқасында Курсты меңгеруді
қарастырады.

Курс  мазмұны:  Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  саясатын  гуманизациялау
шартында азаматтық құрамы.Қазақстанда азаматтық қоғамды дамыту; оның мазмұндық жетілдіру,
мемлекеттік билік институттарымен өзара әрекет ету.Азаматтық қоғам генезисі.Азаматтық қоғам
гуманизация  процесснің   қылмыстық  саясаттың  және  жазалауды  жүзеге  асырудың  субьектісі
ретінде.Діни бірлестіктер, НПО, БАҚ.
Құзыреттер:
Кәсіптік құзыреттілік: 
мотивациялық-құндылық; 
әрекеттік;
эмоционалдық-еріктілік.
- коммуникациялық
- педагогикалық құзыреттілік;
- эксперттік құзыреттілік;
- зерттеу құзыреттілігі 

Білу  керек: Қазақстан  Республикасындағы  азаматтық  қоғам  мен  қылмыстық  саясатты
гуманизациялау туралы теориялық білімге ие болу.

Істеу  керек:заңға  сәйкес  құқықтық  әрекеттер  жасау  және  шешім  қабылдау;  нормативті
құқықтық  актілерді қолдана білу.

Дағдылана білу: магитрлік диссертация жазу, өзекті мәселелер туралы тәжірибелік қызмет.
Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Рахимбердин  К.Х.  Сравнительный  анализ  законодательства  об  осужденных  за
террористические  и  экстремистские  преступления  в  постсоветских  государствах
Центральной Азии. – Б., Управление ООН по наркотикам и преступности, 2014 г.-
44 с.

2. Минимальные стандартные правила  ООН обращения  с  заключенными (Правила
Нельсона Манделы). 2015 г. Женева, - 56с.

3. Комментарий к уголовно-исполнительному кодексу РК. Астана, 2014- 467 с.
4. Лядов,  Э.В.  Институт  условного  осуждения:  уголовно-правовой  и  уголовно-

исполнительный аспекты : монография / Э.В. Лядов. – Рязань: Издательство ИП
Коняхин А.В., 2016. – 184 с.

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық.



Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан.
Оқу тілі: Орысша



                                                                            Приложение 2

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ПАКЕТА/КАТАЛОГА КУРСОВ
по ECTS

Кафедра гражданского права и гражданского процесса
Кафедра уголовного права и уголовного процесса

Магистратура по специальности 6М030100 - «Юриспруденция»
ИНФОРМАЦИЯ об 
институте

Общая информация о вузе
1.  Название  и  адрес  вуза:ВКГУ  им.  С.  Аманжолова,  корпус  №  1,
аудитория №212, кафедра гражданского права и гражданского процесса, №
210  кафедра  уголовного  права  и  уголовного  процесса,  ул.  30-ой  Гв.
Дивизии, 34
2. Академический календарь: 2 годаобучения  (очная форма).



Для  обучающихся в магистратуре на 2018-2019 учебный год
3. Руководство вуза
Ректор - к.ю.н., доктор PhDТөлеген М.Ә.
Проректор по стратегическому развитию и научной работе - доктор PhD



Сералин Г. А.
Проректор  по учебно-методической работе – д.б.н. Мырзагалиева А.Б.
Проректор  по воспитательной работе к.пед.н. Ровнякова И.В.
Директор  департамента  академической  политики  и  управления
образовательными программами – Стеблецова И.С.
Начальник  отдела  организации  и  контроля  учебного  процесса  –
Сәдірбекова Н.Ә.
Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования
– Алимбекова Н.Б.
Декан факультета экономики и права – Мухамедиева А.Г.
Заведующей кафедрой  уголовного права и уголовного процесса – д.ю.н.
Рахимбердин К.Х.
Заведующей  кафедрой   гражданского  права  и  гражданского  процесса  –
к.ю.н. Сабитова А.А.

 
4. Общая характеристика вуза: 
В настоящее время университет осуществляет подготовку специалистов в
рамках  многоуровневой структуры высшего образования в соответствии с
государственной  лицензией  на  право  ведения  образовательной
деятельности  в  сферах  среднего  профессионального,  высшего  и
послевузовского  профессионального  образования  без  ограничения  срока
действия: 
-  по  45 специальностям  высшего  профессионального  образования.  При
этом срок обучения в бакалавриате - 4 года, на заочной форме обучения - 5
лет,  получение  высшего  образования  по  сокращенной  форме:  на  базе
высшего  образования  –  2  года,   на  базе  среднего  профессионального
образования – 3 года. 

- по 30 специальностям магистратуры;
- по 3 специальностям докторантуры.

6М030100-  Юриспруденция  готовит  специалистов  соответствующей
квалификации  с  2004  года.  Магистерская  программа  «6М030100  –
Юриспруденция»  относится  к  профессиональным  учебным  программам
послевузовского  образования  и  направлена  на  подготовку  научных  и
педагогических  кадров  высшей  квалификации  для  последовательного
повышения уровня их научной и педагогической подготовки. Подготовка
магистров  ведется  по  научно-педагогическому  и  профильному
направлениям.  
Основными  задачами  магистерской  программы  по  специальности
«6М030100  –  Юриспруденция»  являются:  целью  профессионального
обучения  магистрантов  является  формирование
высококвалифицированных  специалистов,  обладающих  знаниями  и
навыками для их применения на практике в сферах правового обеспечения
государственной службы и предпринимательства, получение необходимого
запаса знаний для продолжения научной работы в докторантуре; получение
знаний  в  области  вузовской  педагогики  и  психологии  и  опыта
преподавания в вузе.
 «6М030100  –  Юриспруденция»  сформулированы,  исходя  из  условий
внешней  среды  и  необходимости  позиционирования  программы  как
конкурентоспособного образовательного продукта на мировом рынке. Они
определяются компетенциями, приобретаемыми магистрантами в процессе
освоения программы в университете, и дают потребителям информацию о
сферах  профессиональной  подготовки,  профиле  программы  и  видах
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники данной
образовательной магистерской программы
5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость
обучения): 
Магистратура:  6M030100  –  «Юриспруденция».  Стоимость  обучения
396 000 тенге в год. 



6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу
Для  обеспечения  академической  мобильности  обучающиеся  изучает
отдельные дисциплины в других организациях образования, в том числе за
рубежом.  При  этом  руководитель  организации  образования  определяет
верхний предел количества кредитов для изучения в других организациях
образования.   В  случае  изучения  отдельных  дисциплин  в  организациях
образования  Республики  Казахстан  между  организациями  образования
заключается двусторонний договор. 
В  случае  изучения  отдельных  дисциплин  в  других  организациях
образования  после  прохождения  промежуточной  аттестации  по
дисциплине,   обучающийся  представляет  в  деканат  (отделение)  своей
организации образования экзаменационную ведомость (либо транскрипт) с
указанием  оценок  по  экзамену,  итоговой  оценки  по  дисциплине  и
количества освоенных кредитов.
В заявлении обучающегося, по форме специального образца, указываются:
название  и  полный  адрес  отправляющего  вуза,  фамилия,  имя,  отчество
координатора  программ  академической  мобильности
факультета/департамента  и  вуза,  а  также  персональная  информация
магистранта (фамилия, имя, отчество,  дата рождения, адрес проживания,
контактные данные). 
В заявлении предоставляется: 
информация  о  мотивации  обучающихся  (для  участия  в  программах
мобильности),  сведения  об  уровне  квалификации  по  языку  обучения  за
границей, опыт работы и предшествующего обучения за границей, отметка
о возможности получения гранта для обучения за рубежом.
Соглашение  на  обучение  по  программам  академической  мобильности
является  основным  документом,  регулирующим  процесс  обучения
магистранта по программе академической мобильности и заполняется на
английском языке по форме специального образца.
При  положительном  решении  принимающего  вуза  на  участие
обучающегося  в  программе  академической  мобильности  соглашение
подписывается  в  трехстороннем  порядке:  принимающим  вузом,
обучающимся и отправляющим вузом.

ИНФОРМАЦИЯ  о 
программах обучения
(Каталог курсов)

1. Общая характеристика программ обучения
Присуждаемые степени/квалификации:
Магистр  гуманитарных  наук  по  специальности  (6М030100)
«Юриспруденция». 
Уровней (ступеней) обучения:
Второй уровень (магистратура)
Требования по приему на программу:
Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми правилами
приема в магистратуру Республики Казахстан. 
При  осуществлении  академической  мобильности  учитывается  разница  в
учебных  планах,  которая  не  должна  превышать  пяти  дисциплин
обязательного компонента.
Образовательные и профессиональные цели: Магистерская программа
6М030100  -  Юриспруденция  готовит  специалистов  соответствующей
квалификации  с  2007  года.  Магистерская  программа  6М030100  -
«Юриспруденция» относится  к  профессиональным учебным программам
послевузовского  образования  и  направлена  на  подготовку  научных  и
педагогических  кадров  высшей  квалификации  для  последовательного
повышения уровня их научной и педагогической подготовки. Подготовка
магистров  ведется  по  научно-педагогическому  и  профильному
направлениям.  Основными  задачами  магистерской  программы  по
специальности  6М030100  –  «Юриспруденция»  являются:  выбор
индивидуальной  образовательной  траектории;  получение  качественного
юридического  образования;  освоение  наиболее  важных  и  устойчивых
знаний,  обеспечивающих  профессиональную  компетентность  в  сфере



государственной  власти  и  управления,  правоохранительной  и
правоприменительной  деятельности;  выработка  способности  к
самосовершенствованию  и  саморазвитию,  потребностей  и  навыков
самостоятельного творческого овладения новыми знаниями в течение всей
активной жизнедеятельности;подготовка специалистов с высоким уровнем
профессиональной культуры, в том числе, и культуры профессионального
общения,  имеющих  гражданскую  позицию,  способных  решать
современные  практические  проблемы,  успешно  осуществлять
управленческую  деятельность;  овладение  гуманитарной  культурой,
этическими и правовыми нормами, регулирующими отношение к человеку,
обществу,  окружающей  среде;  обеспечение  магистрантов
фундаментальными  знаниями  на  стыке  наук,  гарантирующих  им
профессиональную мобильность в реальном меняющемся мире.
Сферы  профессиональной  деятельности  специальности-сферами
профессиональной  деятельности  «6М030100  –  Юриспруденция»
профильное  и  научного  –  педагогического  направления  являются: 
нормотворческая;  правоприменительная;  правоохранительная;  экспертно-
консультационная; педагогическая.
Объекты  профессиональной  деятельности -  специалиста  являются
правоохранительные  органы;  судебные,  исполнительные  и
представительные  органы  государственной  власти  и  управления;
государственные  и  негосударственные  предприятия;  адвокатура;  банки;
страховые  и  аудиторские  компании,  организации  образования.  
Предметы  профессиональной  деятельности  -  правовые  нормы;
-  события  и  действия,  имеющие  юридическое  значение; 
-  правовые  отношения,  возникающие  в  сфере  функционирования
государственных  и  негосударственных  институтов; 
-  правовые  отношения  между  государственными  органами  Республики
Казахстан, физическими и юридическими лицами.
Направления профессиональной деятельности: 
В  рамках  образовательной  программы  6М030100  –  «Юриспруденция»
магистрант  имеет  возможность  выбора  одной  из  двух  образовательных
траекторий: «Уголовно-правовая» и «Гражданско-правовая». 
«Уголовно-правовая» траектория  строится  на  основе  элективных
дисциплин: «Восстановительное правосудие», «Альтернативы наказания»,
«Проблемы  совершенствования  уголовного  законодательства»,  «Права
человека  в  пенитенциарных  учреждениях»,  «Гуманизация  уголовной
политики  Казахстана  в  условиях  развития  гражданского  общества».
«Гражданско-правовая» траектория  строится  на  основе  элективных
дисциплин:  «Проблемы  совершенствования  гражданского
законодательства  Республики  Казахстан»,  «Договорное  право:  вопросы
теории  и  практики»,  «Правовое  регулирование  внесудебной  медиации»,
«Арбитражное судопроизводство».
Структура программы с указанием кредитов:
Структура программы набора 2018года (приложение  №1).
Итоговые экзамены
По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной или письменной форме,
в виде экзаменационных билетов или тестирования.
В  2-ом  семестре  проводится  защита  магистерской  работы  и
Государственный экзамен по специальности. 
Разработанный  проект  магистантом  публично  защищается  на  заседании
государственной аттестационной комиссии в конце 2-го семестра.
Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине:
1. Данилевич Юлия Иосифовна к.п.н., дисциплина «Психология».
2.  Капышева  Гульнара  Кыдырбековна  –  Иностранный  язык
(профессиональный);
3. Мухамадиева Ардак Габитовна к.э.н., «Менеджмент»;
4. Сабитова Асыл Амангельдиновна к.ю.н.  читает курсы по дисциплине:



«Теория  и  практика  применения  гражданского  и  гражданского
процессуального законодательства»; 
5. Рамазанова Айнур Сериккановна., к.ю.н., читает курсы по дисциплине:
«Проблемы  совершенствования  гражданского  законодательства
Республики Казахстан»
6.  Смаилова Индира Еркингожаевна к.ю.н.,  «Договорное право:  вопросы
теории и практики».
7.  Рахимбердин  Куат  Хажумуканович.,  д.ю.н.,  читает  курсы  по
дисциплинам:  Ювенальная  юстиция  Республики  Казахстан:  теория  и
практика,  Проблемы  совершенствования  уголовного  законодательства,
Актуальные  проблемы  правоприменительной  практики  уголовного  и
уголовно-процессуального  законодательства,  Современные  проблемы
общей теории права.
8. Баиркенова Гульмира Толеубековна -  Методология правового анализа
2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов)
Приложение 1А

Дополнительная 
информация для 
студентов

3. Размещение/ проживание -  Комфортабельный Дом студентов на 1789
мест.   В котором предусмотрены условия для подготовки к занятиям  и
отдыха  магистрантов  –«Библиотека»,   «Читальный  зал»  и  «Интернет-
кафе». 
Питание:
Своевременное и качественное питание обеспечивается работой  столовой
в учебном корпусе, 150 посадочными местами в 1 корпусе. 
Медицинские услуги:
 Медицинское  обслуживание  студентов  университета  осуществляется  в
медпункте  (соответствует  требованиям  СЭС  и  ГПС),  где  оказывается
первая медицинская помощь, проводятся медосмотры, профилактические
мероприятия. Имеется договор о медицинском обслуживании студентов и
ППС  с  городской  больницей  №1  г.  Усть-Каменогорск  (нотариально
заверенная  копия  доп.соглашения  прилагается).  Регулярно  проводятся
«Круглые столы» – встречи работников городского «Центра здоровья» со
студентами Университета.
Контроль  санитарного  состояния  учебных  корпусов  и  общежитий
осуществляет заведующая здравпунктом, ответственность за поддержание
этих условий несут коменданты соответствующих объектов. 
Условия для обучения:
Кабинеты с интерактивным оборудованием – 1
Мультимедииный зал - 1
Лаборатории – 4
Мастерских - 1
Спортивные залы - 1
Лаборатория плавания - 1
Читальный зал - 1

Приложение 1
Образовательная программа специальности «Юриспруденция» 1 курс научно-

педагогическое направление (набор 2018г.)
Цикл

дисциплин
Код

дисциплины
Наименование дисциплины Количество

кредитовпо
ECTS

Семест
р

ООМ
Маг

IYa(p) -5202 Шет тілі (кәсіптік)
Иностранный язык (профессиональный)
Foreign language (professional)

2 1

ООМ
Маг

Psi -5204 Психология
Психология
Psychology

2 1

ООМ
Маг

Ped -5203 Педагогика
Педагогика

2 1



Pedagogics
ООМ
Маг

IFN -5201 Ғылым тарихы мен философиясы
История и философия науки
History and philosophy of science

2 1

ОМС
Маг

MPA-5303 Құқықтық анализ методологиясы
Методология правового анализа
Methodology oflegal analy sis

2 2

ОМС
Маг

MPD -5201 Пәнді оқыту әдістемесі
Методика преподавания дисциплины
The method of teaching the subject

2 2

ОМС
Маг

SPOTP -5202 Жалпы құқық теориясының осы уақыттағы
мәселелері
Современные проблемы общей теории 
права
Modern problems of general theory of law

3 1

МВОС
Маг

APP -1303 Актуальные  проблемы
правоприменительной  практики
уголовного  и  уголовно-процессуального
законодательства 
Қылмыстық  және  қылмыстық  іс  жүргізу
заңнамасын  құқықтық  қолдану
тәжірибесінің өзекті мәселелері
Actual problems of the criminal and procedure
legislation enforcement

3 1

МВОС
Маг

YuP -2304 Ювенальная юстиция  республики  
казахстан:  теория и практика
Қазақстан республикасының ювеналдық 
әділеті: теория және тәжірибе
Juvenile justice of the republic of kazakhstan: 
theory and practice

3 2

МВОС
Маг

APIP -2304 Актуальные  проблемы  исполнительного
производства
Атқару өндірісінің өзекті мәселелері
Actual problems of executive production

3 2

МВОС
Маг

TPPGGPZZ  -
1302

Азаматтықжәнеазаматтықіс-
жүргізузаңдардықолданудыңтеориясымент
әжірибесі
Теорияипрактикаприменениягражданского
игражданскогопроцесуальногозаконодател
ьства
Theory and practice of civil procedural law

3 1

MBBK
Маг

DKI-5207 Деловой казахский язык
Іскерлік қазақ тілі
Business Kazakh language

2 2

MBBK
Маг

UPIM -5202

Жобалардыбасқаружәнеинновациялықмене
джмент
Управлениепроектамииинновационныймен
еджмент
Project Management and Innovation 
Management

2 2

MBBK
Маг

POiKMN -
5208

Программное обеспечение и компьютерное
моделирование в науке 
Ғылымдағы  компьютерлік  үлгілеу  және
бағдарламалық  жасақтама
Thesoftwareandcomputerinscience

3 2

Итого 44



Приложение 1А
Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов):

(научно-педагогического направления, набор 2018 года)
Название курса/дисциплины/юнита
Шет тілі (кәсіптік)
Иностранный язык (профессиональный)
Foreign language (professional)
Код дисциплины
YaKl -5201 
Тип дисциплины
ООМ
Уровень курса/дисциплины
БД ОК
Год обучения
2 года
Семестр обучения
1 семестр
Количество  кредитов 
2 кредита
Ф.И.О лектора/профессора
Капышева Г.К.
Цель -   обеспечение  практического  овладения  языком  в  пределах  тех  грамматических  и
лексических тем, которые включены в программу. 
Пререквизиты:
- дисциплина «Иностранный язык» (бакалавриат. Уровень В1, В2).
Содержание курса/дисциплины: Моя научная работа. Мой научный руководитель. Мой рабочий
день.  Научная  библиотека.  Международное  сотрудничество.  Учеба  в  магистратуре.  Научная
конференция.  Знаменитые  люди  специальности.  Особенности  перевода  литературы  по
специальности. Аннотирование научных статей. Перевод текста по специальности.
Компетенции:
Компетентность коммуникативная:
- компетентность аргументации; 
-компетентность лингвистическая:
Знать:фонетические, грамматические, лексические и орфографические нормы профессионального
уровня владения языком
Уметь:воспринимать  оригинальную монологическую и  диалогическую речь  по специальности,
читать оригинальную научную литературу по профилю магистерской подготовки
Иметь навыки:  Иметь навыки: монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного
и неподготовленного экзамена по темам специальности и по диссертационной работе в форме
сообщения,  информации,  доклада;  диалогической  речи,  позволяющей  принимать  магистранту
участие в  обсуждении вопросов,  связанных с  его научной работой и специальностью,  а  также
вести беседу на социальные и общественно -политические темы.
Рекомендуемая литература:
1. Шляхова В.А. Английский язык для экономистов: Учебник для бакалавров / В.А. Шляхова, О.Н.
Герасина и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 296 c.
2. Голубых И.В., Колесникова Т.А., Семенова С.Д., Рулева Я.С English Text Bank, 2015.
3. Essential Grammar in Use. Murphy R. 2014.
4. Understanding and Using English Grammar, 2016.
5. Ruth Gairns, Stuart Redman  Natural English, Oxford, 2015.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский

Название курса/дисциплины/юнита
Психология
Психология
Psychology
Код дисциплины: Psi -5203
Тип дисциплины: ООМ



Уровень курса/дисциплины
БД ОК
Год обучения
2 года
Семестр обучения
1 семестр
Количество  кредитов
2 кредита
Ф.И.О лектора/профессора
Турарова Г.У.
Цель: сформировать  у  студентов  представления  об  объяснительных  возможностях
психологических  знаний,  а  также  дать  целостное  представление  о  человеческой  психике,  ее
функционировании и свойствах.
Пререквизиты:
- дисциплина «Философия» (бакалавриат);
- умение работать с психологической литературой.
Содержание  курса  дисциплины: «Общая  психология»  студенты  пополняют  багаж  знаний  в
области  человекознания,  получают  представление  об  основных механизмах  развития  сознания
человека,  а  также об  особенностях проявления компонентов сознания  в окружающем мире.  В
результате изучения курса студент получает представление о месте психологии в системе наук; о
морфологических  основах  формирования  психики;  о  возникновении,  развитии  и  современном
состоянии научной психологии. В результате изучения курса вырабатываются навыки изучения
основных  психических  процессов,  а  также  типологических  личностных  особенностей.  В
результате полученных психологических знаний у студента развивается рефлексивное сознание,
которое помогает ему грамотно мыслить и действовать в современных условиях, успешно строить
свою  карьеру,  мудро  преодолевать  стрессовые  ситуации,  а  также  высоко  оценивать  другого
человека, смело, освобождаясь от житейских стереотипов и предрассудков.
Компетенции
Компетентность самоменеджмента
- компетентность самообразования; 
- компетентностьсамовоспитания.
Компетентность профессиональная
- компетентность экспертная.
Знать:основные тенденции современного психологического знания;
Уметь:  быть  способным  работать  в  команде,  корректно  отстаивать  свою  точку  зрения,
предлагать новые решения;
Иметь навыки: выполнения научных проектов и исследований на стыке профессиональной 
области и психологии.
Рекомендуемая литература:

1. Авдулова, Т. П. Возрастная психология: учебное пособие / [Т. П. Авдулова и др.]. – Москва: 
Академия, 2014. – 329 с.
2. Аминов, И. И. Юридическая психология: учебное пособие / И. И. Аминов. – Москва: Юнити-
Дана, 2014. – 270 с. 
3. Виноградова, С. М. Психология массовой коммуникации: учебник / С. М. Виноградова, Г. С. 
Мельник. – Москва: Юрайт, 2014. – 512 с.
4. Гуревич, П. С. Психология: учебник / П. С. Гуревич. – Москва: Инфра-М, 2015. – 330 с.
5. Караванова, Л. Ж. Психология: учебное пособие / Л. Ж. Караванова. –Дашков и Кº, 2014. – 
Москва – 263 с.

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский

Название курса/дисциплины/юнита
Педагогика
Педагогика
Pedagogics
Код дисциплины: Ped -2203
Тип дисциплины: ООМ



Уровень курса/дисциплины БД ОК
Год обучения
2 года
Семестр обучения
2 семестр
Количество  кредитов
2 кредита
Ф.И.О лектора/профессора
к.п.н. Дюсенбаева А.Т.
Цель-  формирование  системы  теоретических  знаний  о  целостном  педагогическом  процессе,  в
котором  осуществляется  формирование  личности  школьника  в  условиях  изменяющейся
общественно-экономической ситуации Республики Казахстан.
Пререквизиты: 
- дисциплина «Философия» (бакалавриат);
- умение работать с методической литературой.
Содержание курса дисциплины: «Педагогика» как учебная дисциплина занимает ведущее место в
системе профессиональной подготовки студентов педагогических специальностей. Ее изучение в
современных  условиях  ориентируется  на  развитие  педагогической  культуры,  педагогической
направленности мышления будущего специалиста, обеспечивая тем самым целостную подготовку
к творческому выполнению всех функций учителя.
Компетенции
Компетентность самоменеджмента
- компетентность самообразования; 
- компетентностьсамовоспитания.
Компетентность профессиональная
- компетентность педагогическая;
-компетентность экспертная.
Знатьосновные тенденции современного педагогического знания.
Уметь  применять в профессиональной практике полученные знания;
Иметь навыки работы с методическими источниками.
Рекомендуемая литература:
1. Батюта М.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. - М.: Логос,
2015. - 306 c.
2. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для бакалавров / Л.Ф. Обухова. - М.: Юрайт,
2013. - 460 c.
3. Хилько М.Е. Возрастная психология: Краткий курс лекций / М.Е. Хилько, М.С. Ткачева. - М.:
Юрайт, 2013. - 200 c.
4. Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная психология: Учебник для бакалавров / О.В.
Хухлаева, Е.В. Зыков, Г.В. Бубнова. - М.: Юрайт, 2013. - 367 c.
5. Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебник для бакалавров /
И.В. Шаповаленко. - М.: Юрайт, 2013. - 567 c.
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические, активные (кейс стадии).
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский

Название курса/дисциплины/юнита
Название курса/дисциплины/юнита
Ғылым тарихы мен философиясы
История и философия науки
History and philosophy of science
Код дисциплиныIFN -5201
Тип дисциплины ООМ
Уровень курса/дисциплины БД ОК
Год обучения
2 года
Семестр обучения
1семестр
Количество  кредитов



2 кредита
Ф.И.О лектора/профессора
к.ф.н. Сейтембетов Е.Ж. 

Цель  курса:  изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  особой  деятельности  по
производству  научных  знаний,  взятых  в  их  исторической  динамике  и  рассмотренных  в
исторически изменяющемся социокультурном контексте.

Задачи  курса:выявление  специфики  и  взаимосвязи  основных  проблем,  тем  философии
науки и истории науки; раскрытие самосознания науки в ее  социально-философских ракурсах;
уяснение  феномена  науки  как  профессии,  социального  института  и  непосредственной
производительной  силы;  раскрытие  дисциплинарного  самоопределения  естественных,
общественных и технических наук, их общности и различия.
Компетенции
1. иметь представлениео логике формирования, основаниях, методологических проблемах,
тенденциях развития и современном состоянии научного знания
2. знать основные концепции, принципы и направления современных исследований 
3. уметь выявлять структуру и  особенности дискурса философских и специальнонаучных
традиций 
4. осознавать возможные  последствия  за  продуцирование,  распространение,
трансформацию и применение  знаний в современном мультикультурном мире
5. получить навыки исследовательской работы

быть компетентным в планировании собственной исследовательской деятельности
Пререквизиты курса: Философия
Постреквизиты курса:Дисциплины специализации.
Рекомендуемая литература:
1. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф. История и философия науки: учебное пособие. – Алматы: Бастау,
2016. – 384 с.
2. Артемьев А.И., Мырзалы С.К. История и философия науки: учебное пособие. – Алматы: Қазақ
университеті, 2017. – 150 с.
3. Ержанова А.Е. Философия науки: учебное пособие. - Алматы: Экономика, 2015. - 412 с. 
4. Бучило Н.Ф., Исаев И.А. История и философия науки: учебное пособие. – М.: Проспект, 2014. –
432 с.
5. Вальяно М.В. История и философия науки: учебное пособие. – М.:Альфа-М, 2015. – 208 с.
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский.

Пәнді оқыту әдістемесі
Методика преподавания дисциплины
The method of teaching the subject
Код дисциплины
MPD - 5201
Тип дисциплины 
ОМС
Уровень курса/дисциплины
БД КВ
Год обучения
2 года
Семестр обучения
2 семестр
Количество  кредитов
2 кредита
Ф.И.О лектора/профессора
д.ю.н., Рахимбердин К.Х. 
Цель:    дать  магистрантам  представление  об  особенностях  и  принципах  деятельности
преподавания юридических дисциплин, сформировать у них начальные методические умения и
навыки, необходимые для преподавания юридических дисциплин. 

http://irbis.pushkinlibrary.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNRUS&P21DBN=KNRUS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%95%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Пререквизиты: Педагогика, психология, историко-теоретические юридические науки, отраслевые
юридические науки. 
Постреквизиты:Освоение  курса   согласно  учебного  плана  дает  основу  для  прохождения
педагогической (производственной) практики.
Содержание  курса  дисциплины: Дидактические  основы  преподавания  юриспруденции  в  вузе.
Формы  организации  обучения  в  образовательном  процессе  вуза.  Методика  подготовки  и
проведения  семинарского  занятия.  Организация  самостоятельной  работы  магистрантов(СРМ).
Современные  технологии  обучения  в  системе  высшего  профессионального  образования.
Педагогическое мастерство и личность преподавателя высшей школы. Контроль и оценка знаний
студентов. 
Компетенции:
Компетентность профессиональная: мотивационно-ценностный; 
деятельностный;
эмоционально-волевой.
- коммуникативная
- компетентность
 -  педагогическая;
-компетентность экспертная;
-компетентность исследовательская
Знать:  закономерности  функционирования  современной  юриспруденции,  проблемы  и
возможности  ее  развития,  как  предмет  для  изучения  магистрантами;  основы  психологии  и
педагогики; современные методы преподавания общественных (юридических) дисциплин.
Уметь: Самостоятельно провести лекции; самостоятельно вести семинарские занятия; руководить
самостоятельными  работами  студентов;  новейшими  интерактивными  методами  проведения
семинарских занятий. 
Иметь  навыки:   Использовать  полученные  знания  при  проведении  всех  видов  занятий
предусмотренных по кредитной системе обучения, а  так же в ходе прохождения педагогической
практики
Рекомендуемая литература:

1. Чиркин  В.Е. Сравнительное  правоведение  :  учебник  для  магистратуры  /  В.Е.
Чиркин. — 2-е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 320 с.

2. Егоров  А.В.  Теоретико-методологические  системы  основания  сравнительного
права  правоведения:  монография/  А.В.  Егоров.  –  Витебск  :  ВГУ  имени  П.М.
Машерова, 2014. – 207 с.  

3. Захарова М.В. Сравнительное системы правоведение: вопросы теории и практики:
монография / М. В. Захарова. – М.: Проспект, 2015. – 156 с.

Методы преподавания:словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен.
Язык обучения: русский

Жалпы құқық теориясының осы уақыттағы мәселелері
Современные проблемы общей теории права
Modern problems of general theory of law
Код дисциплины
SPOTP - 5301
Тип дисциплины 
ОМС
Уровень курса/дисциплины
ПД ОК
Год обучения
2 года
Семестр обучения
1 семестр
Количество  кредитов

http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=562fd8d0-efa9-11e3-9244-90b11c31de4c


3 кредита
Ф.И.О лектора/профессора
д.ю.н., Рахимбердин К.Х. 
Цель:  Выработка  научного  понимания  государственно-правовых  явлений,  закономерностей
исторического  движения  и  функционирование  государства  и.права;  Усвоение  и  практическое
применение  представление  и  концепций  о  внутренней  взаимосвязи  и  единстве  государства  и
права, о господстве права, о правовом законе и правовом государстве.
 Пререквизиты:Философия, теория государства и права, проблемы теории государства и права,
конституционное  право,  сравнительное  правоведение,  отраслевые  и  историко-теоретические
юридические науки (бакалавриат). 
Содержание  курса  дисциплины: Власть  как  определенный  признак  и  основное  содержание
сущности государства, политическая система и ее роль в формировании гражданского общества,
система правовых ограничений и формы контроля за деятельностью государства, право как мера
свободы  и  гарантия  прав  человека,  современные  подходы  к  исследованию  теории
правоотношений,  эффективность  механизма  правового  регулирования,  правовой  нигилизм  и
правовой  порядок  в  обществе  переходного  периода,  государственная  программа  правовой
реформы в РК, права человека и их защита. 
Компетенции:
Компетентность профессиональная: мотивационно-ценностный; 
деятельностный;
эмоционально-волевой.
- коммуникативная
- компетентность
 -  педагогическая;
-компетентность экспертная;
-компетентность исследовательская
Овладеть теоретическими знаниями об особенностях общей теории и права; знать основные виды,
формы правления государства и права; приобрести навыки анализа и решения основных проблем
по изучению общей теории и права.
знать: Основные государственно-правовые явления в целом.
Уметь:  Правильно  толковать  и  грамотно  анализировать  проблемные  вопросы,  обучаться
самостоятельно;   использовать  полученные  теоретические  знания  в  профессиональной
деятельности.  Уметь  с  известных  методологических  позиций  подходить  к  анализу
государственно-правовых явлений, находить объективные причины их возникновения, развития и
изменения,  применять  приобретенные  знания  в  определении  закономерностей  общественного
развития в РК.
Иметь  навыки:  ориентирования  в  современных  источниках  в  области  современных  проблем
теории и права и в  системе общеправовых понятий и категорий, необходимых для успешного
освоения конкретных юридических дисциплин, научиться разбираться в их взаимосвязи между
собой и с общей теорией права.
Рекомендуемая литература:

1. Какимова, Майра Шариповна Основы теории государства и права [Текст] : учеб. для
тех. проф. образования / М. Ш. Какимова. - 3-е изд., перераб. - Астана : Фолиант, 2014.
- 256 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 
2.Какимова М.Ш. Основы теории государства и права: учеб. для тех. проф. 
образования / М. Ш. Какимова. - 3-е изд., перераб. - Астана : Фолиант, 2014. 
3.Честнов И.Л. Актуальные проблемы теории государства и права. Санкт-Петербург,

2014
4. Енгибарян, Роберт Вачаганович.  Теория государства и права: учеб. пособие / Р. В.
Енгибарян, Ю. К. Краснов ; МГИМО МИД России ; Международный ин-т управления.
- 2-е изд., пересмотр. и доп. - М. : НОРМА, 2015..
5. Шапақ, Үнзила. Мемлекет және құқық теориясы: оқу құралы / Ү. Ш. Шапақ, Ж. Р.
Темірбеков, С. Т. Молдабекова. - Астана : КазГЮУ, 2015.

Методы преподавания:словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен.
Язык обучения: русский



Название курса/дисциплины/юнита
Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасын құқықтық қолдану тәжірибесінің 
өзекті мәселелері
Актуальные проблемы правоприменительной практики уголовного и уголовно-
процессуального законодательства
Actual problems of the criminal and procedure legislation enforcement
Код дисциплины
APP - 1304
Тип дисциплины 
МВОС
Уровень курса/дисциплины
ПД КВ
Год обучения
2 года
Семестр обучения
1 семестр
Количество  кредитов
3 кредитов
Ф.И.О лектора/профессора
Д.ю.н., Рахимбердин К.Х.

Цель: формирование теоретических знаний о  проблемных вопросах  правоприменительной
практики уголовного и уголовно-процессуального законодательства,  привитие навыков научно-
исследовательской  деятельности,  а  также  актуализация  уголовных,  уголовно-процессуальных
правовых проблем в контексте современных тенденций развития политико-правовой системы. 
Пререквизиты: Теория  государства  и  права,  историю государства  и  права,  уголовное  право  –
уголовно  правовая  характеристика  преступлений  в  сфере  экономической  деятельности,
Международное право – международное уголовное право,  Криминология – криминологическая
характеристика преступлений в сфере экономики.
Постреквизиты:Освоение  курса,   согласно  учебного  плана  дает  основу  для  прохождения
производственной практики.
Содержание  курса  дисциплины: Курс  «Актуальные  проблемы  правоприменительной  практики
уголовного  и  уголовно-процессуального  законодательства»  предназначен  для  магистрантов
юридических  специальностей. В нем содержатся основные научно-теоретические положения о
методологических  основах  уголовного  и  уголовно-процессуального  права,  о  проблемах
применения  основных  институтов  уголовного  и  уголовно-процессуального  законодательства.
Понятие прав и свобод человека. Их классификация. Правовая природа прав человека.  Теория и
практика обеспечения защиты прав человека в уголовном процессе. Теоретические основы прав и
обязанностей  личности  и  государства  в  сфере  уголовно-процессуальных  правоотношений.
Нравственные  основы  и  тактические  особенности  обеспечения  соблюдения  прав  личности  в
уголовном процессе.  Взаимодействие следователя и прокурора в обеспечении прав и  законных
интересов личности на стадии  предварительного следствия. Обжалование как форма защиты прав
и  свобод  личности  в  уголовном  процессе.  Общие  начала  института  уголовно-процессуальной
защиты  прав  потерпевшего  в  РК.Основы  института  уголовно-процессуальной  защиты  прав
потерпевшего.  Роль  прокурора  в  обеспечении  прав  и  законных  интересов  потерпевшего.
Актуальные  проблемы  обеспечения  гражданского  иска  в  уголовном  процессе.  Актуальные
проблемы производства  в  суде  присяжных. Гарантии обеспечения  прав  и  законных интересов
несовершеннолетних участников уголовного процесса и свидетелей на стадии предварительного
расследования. 
Компетенции: 
Компетентность профессиональная: 
мотивационно-ценностный; 
деятельностный;
эмоционально-волевой.
- коммуникативная
- компетентность
 -  педагогическая;
-компетентность экспертная;
-компетентность исследовательская



Знать:  проблемы  определения  стадий  преступной  деятельности;  сущность  и  содержание
наказания;  научные  основы  квалификации  преступлений;  современную  нормативно-правовую
базу с учетом изменений, происходящих в законодательстве.
Уметь: правильно  толковать  и  грамотно  анализировать  проблемные  вопросы  уголовного  и
уголовно-процессуального  законодательства;  обучаться  самостоятельно;   использовать
полученные теоретические знания в профессиональной деятельности. 
Иметь навыки:работы с научной и специальной литературой в области уголовно-процессуального
судопроизводства; составления процессуальных документов.
Рекомендуемая литература:

1. Рахимбердин  К.Х.  Сравнительный  анализ  законодательства  об  осужденных  за
террористические  и  экстремистские  преступления  в  постсоветских  государствах
Центральной Азии. – Б., Управление ООН по наркотикам и преступности, 2014 г.-
44 с.

2. Грузинская  Е.И.  Уголовное  право:  преступления  против  мира  и  безопасности
человечества  в  системе  уголовного  законодательства  стран  Евразийского
экономического  союза:  учебное  пособие.  —  Новороссийск:  Московский
гуманитарно-экономический  институт  -  Новороссийский филиал  — Ставрополь:
Логос, 2016. — 88 с

3. Смирнов  Р.Ю.  Дифференциация  уголовной  ответственности  за  преступления
против здоровья человека в уголовном праве России: вопросы теории и практики :
монография / Р.Ю. Смирнов. – Рязань : Издательство «Концепция», 2014. – 152 с.

4. Лядов,  Э.В.  Институт  условного  осуждения:  уголовно-правовой  и  уголовно-
исполнительный аспекты : монография / Э.В. Лядов. – Рязань: Издательство ИП
Коняхин А.В., 2016. – 184 с.

Методы преподавания:словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен в устной форме.
Язык обучения: русский

Название курса/дисциплины/юнита 
Азаматтық  және  азаматтық  іс-жүргізу  заңдарды  қолданудың  теориясы  мен  тәжірибесі
Теория  и  практика  применения  гражданского  и  гражданского  процессуального
законодательства
Theoryandpracticeofcivilprocedurallaw
Код дисциплины
TPPGGPZZ-1302
Тип дисциплины 
МВОС
Уровень курса/дисциплины
ПД КВ
Год обучения
2 года
Семестр обучения
1 семестр
Количество  кредитов
3 кредитов
Ф.И.О лектора/профессора
к.ю.н. Рамазанова А.С.
Цель –    является   формирование  теоретических  знаний  о   проблемных  вопросах
правоприменительной практики  гражданского  и  гражданско-процессуального законодательства,
привитие навыков научно-исследовательской деятельности,  а  также актуализация гражданских,
гражданско-процессуальных  правовых  проблем  в  контексте  современных  тенденций  развития
политико-правовой системы.

Магистранты должны изучить  содержание  нормативных правовых актов,  регулирующих
гражданско-правовые  отношения,  ознакомиться  с  наиболее  проблемными  вопросами
практического применения гражданского и гражданско-процессуального права, овладеть умением



самостоятельного анализа норм гражданского гражданско-процессуального и  законодательства
для разрешения судебных споров в соответствующей области. 
Пререквизиты:Основой  для  изучения  дисциплины   являются  следующие  дисциплины:
Современные  проблемы  теории  и  права,  Конституционное  право  РК,  Гражданское  право  РК
(общая и особенная часть), Гражданское процессуальное право.
Постреквизиты:Освоение курса  дает основу для изучения согласно учебного плана следующих
дисциплин:  Договорное  право:  вопросы  теории  и  практики,  Актуальные  проблемы
исполнительного производства, Современные проблемы земельных правоотношений, Актуальные
проблемы  права  интеллектуальной  собственности,  Правовое  регулирование  внесудебной
медиации.
Содержание курса дисциплины: Основные научно-теоретические положения о методологических
основах гражданского и гражданско-процессуального права, о проблемах применения основных
институтов гражданского и гражданско-процессуального законодательства.
Предмет,  методы,  функции,  понятия  гражданского  права  и  гражданского  законодательства:
проблемы теории и правотворчества. Принципы гражданского права: проблемы теории и практики.
Субъекты  гражданского  права:  проблемы  теории  и  практики.  Объекты  гражданского  права:
проблемы теории и практики.  Вещные права по гражданскому законодательству РК:  проблемы
теории и практики. Договорные обязательства по гражданскому законодательству РК: проблемы
теории  и  практики.  Внедоговорные  обязательства  по  гражданскому  законодательству  РК:
проблемы и практики.  Наследственное право по гражданскому законодательству РК:  проблемы
теории и практики. Защита гражданских прав: проблемы теории и практики Содержание, объект и
субъекты  гражданских  процессуальных  правоотношений,  их  особенности.  Сущность  и  виды
доказательств. Проблема доказывания в гражданском процессе.  Теория и практика применения
мирового  соглашения  и  медиации  в  гражданском  процессе.  Понятие,  сущность  и  проблемы
исполнительного  производства.   Теория  и  практика  деятельности  третейских  судов  и
международного коммерческого арбитража. Международный гражданский процесс.
Компетенции:
Компетентность профессиональная: 
мотивационно-ценностный; 
деятельностный;
эмоционально-волевой.
- коммуникативная
- компетентность
 -  педагогическая;
-компетентность экспертная;
-компетентность исследовательская
Знать:  содержание   проблем  практического  применения  гражданского  и  гражданско-
процессуального  гражданского  законодательства   Республики  Казахстан;  знать  теоретические
положения о закономерностях развития и совершенствования гражданского законодательства;
Уметь: правильно  толковать  и  грамотно  анализировать  проблемные  вопросы  гражданского  и
гражданско-процессуального  законодательства;  обучаться  самостоятельно;   использовать
полученные теоретические знания в профессиональной деятельности. 
Иметь  навыки: работы  с  научной  и  специальной  литературой  в  области  гражданско-
процессуального судопроизводства; составления процессуальных документов.
Рекомендуемая литература:
1. Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии.
Практика.Выпуск46.ҮЛГІ.Залог.Исполнениесудебных решений / Под ред.К.А.Мами, А.Ж. Ештая,
А.Г. Диденко–Алматы2016. – 156с.
Гражданское   законодательство.  Статьи.  Комментарии.
Практика.Выпуск45.ҮЛГІ.Сборниксудебныхактов  по  недействительным  сделкам/Под
ред.К.А.Мами,А.Г.  Диденко – Алматы 2016. –276с.
2.   Диденко   А.Г.    Вызовы   времени:    теория    недействительных  сделок
иееотражениевсовременнойправовойдействительности.  –Алматы  2016//Библиотека
информационногопорталаZakon.kz,
3.ДиденкоА.Г.Вызовывремени:теорияюридическихфактов  и  ееотражениев  правовой
действительности.Приложениексборнику. Выпуск 44.  –Алматы:Раритет,2015. –68с.



4.  Гражданское   право  Республики  Казахстан:  опыт
теоретическогоисследования.Том1/М.К.Сулейменов.Частьпервая.  Историческая.–Алматы  2016.–
400с.
5.   Гражданское   право  Республики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том2/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.  Раздел  1.  Общие  проблемы  гражданского  права.  –
Алматы 2016. –576с.
6.   Гражданское   право  Республики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том3/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.Раздел2.Гражданскоеправоотношение.–Алматы2016.–
464с.
7.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том1/М.К.  Сулейменов. Гражданскоеправо.–
Алматы 2016.–584с.
8.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том2/М.К.  Сулейменов.
Смежныеотраслииинститутыправа.–Алматы2016.– 624с.
Методы преподавания:словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен в устной форме.
Язык обучения: русский

Название курса/дисциплины/юнита 
Атқару өндірісінің өзекті мәселелері
Актуальные проблемы исполнительного производства
Actual problems of Executive production
Код дисциплиныAPIP - 1301
Тип дисциплины МВОС
Уровень курса/дисциплиныПД КВ
Год обучения 
2 года
Семестр обучения
2 семестр
Количество  кредитов 
3 кредита
Ф.И.О лектора/профессора
 К.ю.н., Смаилова И.Е.
Цели  курсаявляется   формирование  теоретических  знаний  о   проблемных  вопросах
исполнительного  производства,  привитие  навыков  научно-исследовательской  деятельности,  а
также актуализация правовых проблем  исполнительного производства в контексте современных
тенденций развития политико-правовой системы.
Пререквизиты:Cовременные  проблемы  общей  теории  права,   Теория  и  практика  применения
гражданского и гражданского процессуального законодательства.
Постреквизиты:Освоение  курса   дает  основу,  согласно  учебного  плана  для  прохождения
производственной практики.
Содержание  курса:  Основные  научно-теоретические  положения  о  методологических  основах
исполнительного производства, о проблемах применения его как одного из основных институтов
гражданско-процессуального права Республики Казахстан. 
Компетенции:
Компетентность профессиональная: 
мотивационно-ценностный; 
деятельностный;
эмоционально-волевой.
- коммуникативная
- компетентность
 -  педагогическая;
-компетентность экспертная;
-компетентность исследовательская
Знать:  содержание   проблем  практического  применения  гражданского  законодательства
Республики  Казахстан,  знать  теоретические  положения  о  закономерностях  развития  и
совершенствования законодательства в области исполнительного производства.



Уметь: правильно толковать и грамотно анализировать проблемные вопросы законодательства в
области  исполнительного  производства;  обучаться  самостоятельно;   использовать  полученные
теоретические знания в профессиональной деятельности. 
Иметь  навыки:   работы  с  научной  и  специальной  литературой  в  области  исполнительного
судопроизводства; составления процессуальных документов.
Рекомендуемая литература:
1. Бексултанова, Р. Т.  Гражданское процессуальное право РК. Казусная технология [Текст]  : сб.
казусов по гржд. процессу и постановлений Верх. Суда РК по вопр. гражд. процесс. права : учеб.
пособие  / Р. Т. Бексултанова ; Каз. гум.-юрид. университет. - Астана : Фолиант, 2014. - 440 с. 
2.Гражданское  процессуальное  право  Республики  Казахстан:  учеб.  пособие  /  сост.  Н.  Ш.
Камбарова. - Алматы : NURPRESS, 2014. - 316 с.
Методы преподавания:словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен.
Язык обучения: русский

Название курса/дисциплины/юнита
Қазақстан Республикасының ювеналдық әділеті: теория және тәжірибе
Ювенальная юстиция Республики Казахстан: теория и практика
JuvenileJusticeoftheRepublicofKazakhstan: theoryandpractice
Методы преподавания:словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен в устной форме.
Язык обучения: русский
Название курса/дисциплины/юнита
Код дисциплиныJjRK - 1307
Тип дисциплины 
МВОС
Уровень курса/дисциплины
ПД КВ
Год обучения
2 года
Семестр обучения
2 семестр
Количество  кредитов
3 кредита
Ф.И.О лектора/профессора
д.ю.н., Рахимбердин К.Х.
Цель –   формирование  у  магистрантов  знаний,  необходимых  для  успешной  работы  в
правоохранительных органах, учреждениях и организациях,  входящих в систему профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Пререквизиты: Семейное  право,  гражданское  право,  уголовное  право,  международное  право,
знать  юридические  термины,  международно-правовые  акты,  национальное  законодательство  в
области охраны прав детей.
Постреквизиты:Освоение  курса,   согласно  учебного  плана  дает  основу  для  прохождения
производственной практики.
Содержание  курса  дисциплины: В  настоящее  время  насущной  и  неотложной  задачей
государственного значения стало воспитание подрастающего поколения в духе общечеловеческих
ценностей,  обладающего  здоровыми  нравами,  моралью,  взглядами  и  привычками.  Однако  в
воспитании подрастающего поколения имеются серьезные недочеты. Состояние безнадзорности и
преступности  среди  несовершеннолетних  в  республике  вызывает  серьезную  озабоченность  и
тревогу. Актуальность борьбы с преступностью среди несовершеннолетних на современном этапе
обусловлена тем, что ее уровень в значительной степени определяет состояние и перспективы
преступности в целом.
Компетенции:
Компетентность профессиональная: мотивационно-ценностный; 
деятельностный;
эмоционально-волевой.
- коммуникативная
- компетентность



 -  педагогическая;
-компетентность экспертная;
-компетентность исследовательская
Знать:содержание  проблем практического применения о законодательства  в области 
ювенального права Республики Казахстан.
Уметь: использовать обученные навыки  в органах, на практике.правильно толковать и грамотно
анализировать  проблемные  актуальные  вопросы;  обучаться  самостоятельно;  использовать
полученные теоретические знания в профессиональной деятельности
Иметь  навыки:Полученные  знания  могут  быть  использованы  при  разработке  и  написании
магистерской  диссертации,  практической  деятельности.  Помимо  этого,   магистрант  должен
осознавать  социальную  значимость  своей  профессии,  обладать  достаточным   уровнем
профессионального   правосознания;   добросовестно   исполнять   свои  профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста.Рекомендуемая литература:
1. Кунгурцев, Э. Счастливое детство - счастливой семье [Текст] : [о процедуре медиации 

по ювенальному суду: статистика в инфографике] / Э. Кунгурцев // Рудный Алтай. - 
2016. - 12 ноября. - . 14 Рубрики: Право--Исполнительное производство--Ювенальная 
юстиция

2. Кунгурцев, Э.  Счастливое детство - счастливой семье [Текст] : [о процедуре медиации 
по ювенальному суду: статистика в инфографике] / Э. Кунгурцев // Рудный Алтай. - 
2016. - 12 ноября. - . 14 

3. Особенности  уголовногои  гражданского  судопроизводства  с  участием  детей  в
Республике Казахстан :  международные стандарты и национальная практика.:  практ.
пособие . - Астана : [б. и.], 2014. - 170 с.

4. Профилактика преступлений несовершеннолетних. Ю.В. Помогалова, О.В. Демидова.
Воронеж, 2015, - 79 с.

Методы преподавания:словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен в устной форме.
Язык обучения: русский

Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент
Управление проектами и инновационный менеджмент
Project Management and Innovation Management
Код дисциплины
UPIM -6201
MBBK
Уровень курса/дисциплины БД КВ
БД КВ
Год обучения
2 года
Семестр обучения
2 семестр
Количество  кредитов
2 кредита
Ф.И.О лектора/профессора
К.э.н. Болгауов Т.А.
Цель–  Предметом изучения учебной дисциплины «Менеджмент» являются овладение студентами
теоретических знаний о менеджменте, формирование у них практических навыков и умений по
применению  средств  и методов  менеджмент)  в  практической  деятельности  фирм  и
компаний.
Пререквизиты: Менеджмент
Содержание курса дисциплины:
Роль  менеджмента  в  современной  рыночной  экономике  заключается  в  обеспечении
функционирования  организаций  на  основе  повышения  эффективности  деятельности  и
конкурентоспособности  выпускаемой  продукции  и  услуг.  Поэтому  будущим  специалистам
менеджерам  необходимо  принципиально  осмыслить  современную  концепцию
менеджмента,  творчески  ее  реализовать  в  практической  деятельности  предприятий.  Этому

http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%AD.
http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%AD.
http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20--%20%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20--%20%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20--%20%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20--%20%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F


будет  способствовать  изучение  и  освоение  содержания  предмета  «Менеджмент».Программа
является основой для разработки рабочих программ  в вузах. Исходя из объемов и содержания
других учебных дисциплин и направленности вуза, в рабочей программе могут изменяться темы
и их соотношения в количестве часов, отводимых на изучение отдельных тем программы.     
Компетенции:
Компетентность профессиональная
-специальная
-методическая
-социально-психологическая
-дифференциально
-психологическая
-аутопсихологическая 
Знать: сущность корпоративного управления; англо-саксонскую, континентальную (немецкую) и
японскую  модель  корпоративного  управления;  взаимоотношения  между  заинтересованными
лицами,  кодекс  корпоративного  управления,  корпоративную  культуру,  предпринимательские
риски;  дивидентную,  финансовую  и  инвестиционную  политику  корпорации;  управление
корпорации  через  пакеты  акций;  тактику  слияний  и  поглощений,  методы  защиты  от
недружественных поглощений.
Уметь:определять баланс интересов заинтересованных лиц; оформлять документы, необходимые
для  деятельности  органов  корпорации;  проводить  расчеты  необходимые  при  кумулятивном
голосовании, распределении прибыли и определении уровня дивидентов, принятии решений об
инвестировании.
Иметь навыки: технико-экономических расчетов, необходимых при кумулятивном голосовании,
распределении  прибыли  и  определении  уровня  дивидентов,  принятии  решений  об
инвестировании.
Рекомендуемая литература:
1. Стельмах, С. А. Тайм-менеджмент для практических занятий [Текст]  : учеб. пособие / С. А. Стельмах ; М-
во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2015. -
75 с. 32
2. Гриффин Р.У. Менеджмент : оқулық.- 12 бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-768 бет.- (Рухани
жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).
Инновациялық  менеджмент  :  оқу  құралы  /  А.А.Кайгородцев,  А.Г.  Мухамедиева,  А.С.Асубаева,
Е.Б.Домалатов.- Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-182 бет.-34 экз
Купешова С., Мухтарова К.С. Стратегиялық менеджмент : оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2015.-
178 бет.
3. Сактаева А. А. Менеджмент  : оқу құралы / А. А. Сактаева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ
"Берел" баспасы, 2017. - 151 бет. - 22 экз
4. Свидченко И.И.Креативті менеджмент  : оқу құралы / И. И. Свидченко, Ю. И. Осик. - Алматы : Бастау,
2017. - 360 бет.
5. Тайбек Ж.Қ. Сақтандыру менеджменті : оқу құралы.- Қарағанды :  Medet Group, 2015.-136 бет.- 25 экз.
Гриффин  Р.  У.  
6. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры,
2018.  -  768  бет.  -  (Рухани  жаңғыру.  Жаңа  гуманитарлық  білім.  Қазақ  тіліндегі  100  жаңа  оқулық)

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский.

Название курса/дисциплины/юнита
Ғылымдағы компьютерлік үлгілеу және бағдарламалық жасақтама
Программное обеспечение и компьютерное моделирование в науке
The software and computer in science
Код дисциплины: POiKMN -5201
Тип дисциплины: MBBK
Уровень курса/дисциплины БД КВ
Год обучения
2 года
Семестр обучения
2 семестр



Количество  кредитов
3 кредитов
Ф.И.О лектора/профессора
к.п.н. Кадырова А.С.
Цель-  формирование  системы  теоретических  знаний  о  целостном  педагогическом  процессе,  в
котором  осуществляется  формирование  личности  школьника  в  условиях  изменяющейся
общественно-экономической ситуации Республики Казахстан.
Пререквизиты:  дисциплина  «Информатика»,  «Статистика,  экономико-математическое
моделирование»  (бакалавриат);
Постреквизиты: Выполнение магистерской диссертации
Содержание  курса  дисциплины: Основные  понятия  информатики,  методы  обработки  и
представления информации; технические и программные средства реализации информационных
процессов.  Элементы  математической  статистики;  числовые  характеристики  статистического
ряда;  численные  методы  анализа  статистических  данных.  Средства,  методы  математического
моделирования  для  прогнозирования,  проектирования,  расчета  для  оценки  эффективности
процесса  управления.  Математические  методы  в  процессе  комплексного  решения  вопросов,
связанных с построением процесса управления.
Компетенции
Компетентность исследовательская 
об использовании с табличного процессора  MS-Excel при применении статистических методов
при работе с реальной социально-правовой информацией
Знать:математические методы в целенаправленной деятельности, методы оптимизации; основные
понятия математической статистики; экспертные оценки; принципы построения математических
моделей;  технические  и  программные  средства  реализации  информационных  процессов;
алгоритмы,  основы  защиты  информации  и  сведений,  составляющих  государственную  тайну;
методы защиты информации
Уметь: использовать  средства,  методы  математического  моделирования;  использовать
профессионально-ориентированные  информационные  технологии  в  юридической  сфере,  баз
данных и процессов обработки правовой информации;
Иметь  навыки:использования  методов  обработки  статистических  данных,  стандартных
статистических программ для обработки данных.
Рекомендуемаялитература:
1.  Urmashev, B. A.  Information - communication technology [Текст]  : textbook / B. A. Urmashev ;
Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan.  -  Almaty :  [Association of higher
educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 409 p. – 25
2. Nurpeisova, T. B. Information and communication technologies [Текст]  : textbook / T. B. Nurpeisova,
I. N. Kaidash ; Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2017. - 480 p. 215
3.  Information  and  communication technologies  textbook  :  in  2  part  =  Информационно-
коммуникационныетехнологии :  учебник :  в 2  ч.  [Текст]  :  учебник /  D.  Shynybekov  [идр.]  ;
International Information Technology University . - Almaty : IITU.Part 1 : textbook. - 2017. - 586 с-15
4. Seiketov, A. Algorithms, Data Structures and Programming [Текст]  : textbook / A. Seiketov ; Ministry
of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty :  [Association of higher educational
institutions of Kazakhstan], 2016. - 288 p. 15
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский.

Іскерлік қазақ тілі
Деловой казахский язык
Business Kazakh language
Код дисциплины:  DKz -5201
Тип дисциплины: MBBK
Уровень курса/дисциплины БД КВ
Год обучения
2 года
Семестр обучения
2 семестр
Количество  кредитов



2 кредитов
Ф.И.О лектора/профессора
Садыкова С.Т.

Дисциплина «Деловой казахский язык»представляет собой изучение языкового материала,
ведение  деловых  бумаг  на  государственном  языке,  умение  заключить  договоры,  правила
написания деловых писем, а также умение передавать свои мысли на государственном языке.

Цель  -  учить  магистрантов  основам  написания  деловых  бумаг;  деловому  общению  на
государственном  языке,  ознакомить  с  образцами  оформления  документов;  научить  вести
делопроизводство на государственном языке.

Содержание  курса  включает  следующие  разделы:  грамматика,  морфология,  синтаксис.
Структура  казахских предложений.  Типы  предложений.  Типы  придаточных  предложений.
Времена всех групп. Модальные глаголы. Страдательный залог. Передача пассивной конструкции
на родной язык. Сослагательное наклонение. Причастные обороты. Инфинитивные конструкции.

В результате изучения дисциплины магистрант должен:
- знать  лексико-грамматические,  стилистические,  орфографические  нормы  делового

казахского языка; 
- уметь использовать изученный материал в жизни и профессиональной деятельности;
- иметь навыки правильного использования профессиональных терминов при заполнении

документов  в  соответствии  с  государственными  стандартами,  а  также  стилями  написания  и
функциям.

Дисциплина  направлена  на  формирование  компетенции:  языковой,  коммуникативной,
профессиональной.

Пререквизиты:«Профессиональный казахский язык» 
Постреквизиты:Практическое применение при написании диссертации

Рекомендуемая литература:
1. Байсақалова, Ұ.С.  Қазақ тілі [Текст]  : оқу құралы : ҚР білім және ғылым министрлігі

техникалық  және  кәсіптік  білім  беру  ұйымдарына  ұсынады  /  Ұ.  С.  Байсақалова.  -  4-ші  бас.
стереотип. - Астана : Фолиант, 2016. - 216 бет. 15
2. Жүнісова, К. Қ. Қазақ тілі [Текст]  :  ЖОО барлық мамандықтарында оқитын орыс тілді 
топтарға арналған оқу құралы / К. Қ. Жүнісова. - Алматы : ССК, 2017. - 368 бет. – 100
3. Оразымбетова, Ғ. Д. Қазақ тілі [Текст]  :  ЖОО орыс бөлімі студентеріне арналған оқу құралы / 
Ғ. Д. Оразымбетова, Е. Қ. Сәлім. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2015. - 166 бет. – 24 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: казахский.

Название курса/дисциплины/юнита
Құқықтық анализ методологиясы 
Методология правового анализа
Methodology of  legal analy sis
Код дисциплины
MPA—5305
Тип дисциплины 
ООМ
Уровень курса/дисциплины
ПД КВ
Год обучения
1 год
Семестр обучения
2 семестр
Количество  кредитов
2 кредита
Ф.И.О лектора/профессора
К.ю.н. Баиркенова Г.Т.
Цель –   изучение  методологических  основ  научного  понимания  права,  государства  и
государственно-правовых  явлений;  закономерностей  их  исторического  возникновения,
формирования  и  функционирования;  особенностей  возникновения  и  основные  этапы  развития



зарубежной  и  отечественной  юриспруденции;  актуальных  проблем  методологии  юридической
науки.
Пререквизиты:теория  государства  и  права,  проблемы  теории  государства  и  права,
конституционное  право,  сравнительное  правоведение,  отраслевые  и  историко-теоретические
юридические науки (бакалавриат).
Постреквизиты:Освоение  курса,   согласно  учебного  плана  дает  основу  для  прохождения
производственной практики.
Содержание курса дисциплины:Вопросы методологии сравнительно-правового анализа остаются
предметом  живой  и  зачастую  жаркой  дискуссии  в  научной  среде.«Несмотря  на  кажущуюся
простоту  правовых  сравнений,  аналогий  и  анализов,  остается  по-прежнему  трудной  задача
освоения  методологии  сравнительного  правоведения.  За  последние  пятьдесят  лет  вопросы
методологии  сравнительно-правового  анализа  стали  предметом  многочисленных  научных
изысканий, в первую очередь в западной правовой доктрине. 
Компетенции:
Компетентность профессиональная: мотивационно-ценностный; 
деятельностный;
эмоционально-волевой.
- коммуникативная
- компетентность
 -  педагогическая;
-компетентность экспертная;
-компетентность исследовательская
Знать:понятия и принципы методологииюридической науки; методология юриспруденции как
самостоятельной  областиюридического  познания;  современные  представления  онаучном
познании;  юридическое  познание  какдеятельность;  различные  стили  и  образыюридического
познания.
Уметь:применять  полученные знания  для понимания закономерностей развития государства  и
права для использования в процессе правоприменительной и исследовательской работе.
Владеть: методикой самостоятельного изучения ианализа юридического познания.
Рекомендуемая литература:

1. Чиркин  В.Е. Сравнительное  правоведение  :  учебник  для  магистратуры  /  В.Е.
Чиркин. — 2-е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 320 с.

2. Егоров  А.В.  Теоретико-методологические  системы  основания  сравнительного
права  правоведения:  монография/  А.В.  Егоров.  –  Витебск  :  ВГУ  имени  П.М.
Машерова, 2014. – 207 с.  

3. Захарова М.В. Сравнительное системы правоведение: вопросы теории и практики:
монография / М. В. Захарова. – М.: Проспект, 2015. – 156 с.

Методы преподавания:словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен в устной форме.
Язык обучения: русский

Образовательная программа специальности «6M030100-Юриспруденция» 2 года (набор
2017г.)

Цикл
дисциплин

Код
дисциплины

Наименование дисциплины Количество
кредитовпо

ECTS

Семестр

МВОС
Маг

VP-2301 Қалпынакелтіруәділсоты
Восстановительноеправосудие
Restorative Justice

3 3

МВОС
Маг

DPVTiP -2301 Шарттық құқық: теория және 
тәжірибе мәселелері
Договорное право: вопросы теории и 
практики
Contract Law: Theory and Practice

3 3

МВОС
Маг

АS-2307 Арбитраждық сот өндірісі
Арбитражное судопроизводство
The arbitration proceedings

3 3

http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=562fd8d0-efa9-11e3-9244-90b11c31de4c


МВОС
Маг

AlN -2305 Жаза  баламалары
Альтернативы  наказания
Alternatives to Punishment

3 3

МВОС
Маг

GUPKURGO-
2302

АзаматтыққоғамныңдамукезіндегіҚа
зақстанныңқылмыстықсаясатынізгіле
ндіру
ГуманизацияуголовнойполитикиКаза
хстанавусловияхразвитиягражданско
гообщества
Humanization  of  criminal  policy  of
Kazakhstan in terms of development of
civil society

3 3

МВОС
Маг

PChPU -2303 Пенитенциарлық мекемелердегі адам
құқықтары
Права человека в пенитенциарных 
учреждениях
Human rights in prisons

3 3

МВОС
Маг

PSGZRK -
2303

Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасын жетілдіру 
мәселелері
Проблемы совершенствования 
гражданского законодательства 
Республики Казахстан
Problems of improving the civil 
legislation of the Republic of 
Kazakhstan

3 3

МВОС
Маг

APP -1306 Қылмыстық және қылмыстық іс 
жүргізу заңнамасын құқықтық 
қолдану тәжірибесінің өзекті 
мәселелері
Актуальные проблемы 
правоприменительной практики 
уголовного и уголовно-
процессуального законодательства
Actual problems of the criminal and 
procedure legislation enforcement

3 3

МВОС
Маг

PRVM -2306 Соттан тыс медиацияны құқықтық 
реттеу
Правовое регулирование 
внесудебной медиации
Legal regulation of extrajudicial 
mediation

3 3

МВОС
Маг

SPZP -2305 Жер құқық қатынастарының қазіргі 
уақыттағы мәселелері
Современные проблемы земельных 
правоотношений
Modern problems of land relations

ДМ
Маг

Р

Педагогикалық іс-тәжірибе (үздіксіз)
Педагогическая практика 
(непрерывная)
Teaching practice (continuous)

3 3

ДМ
Маг Is

Зерттеу іс-тәжірибе
Исследовательская практика
Research Practice

14 4

ДМ
Маг

NI Магистрдіңғылыми-зерттеужұмысы, 
соныменқатармагистрлікдиссертация
ныдайындау

10 3



Научноисследовательскаяработамаги
странта, 
включаявыполнениемагистрскойдисс
ертации (НИРМ)
Scientific research work of master 
student, including masters thesis 
(SRWM)

ДМ
Маг

-
Кешендіемтихан
Комплексныйэкзамен
Integrated examination

4

ДМ
Маг

-

Магистрлікдиссертациянырәсімдеуж
әнеқорғау
Оформлениеизащитамагистерскойди
ссертации
Writing and defense of masters 
dissertation

4

Итого 

Приложение 1А
Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов):

(научно-педагогического направления, набор 2017года)

Название курса/дисциплины/юнита
Шарттық құқық: теория және тәжірибе мәселелері
Договорное право: вопросы теории и практики
Contract Law: Theory and Practice
Код дисциплины
DPVTiP -2305
Тип дисциплины 
МВОС
Уровень курса/дисциплины
ПД КВ
Год обучения
2 года
Семестр обучения
3 семестр
Количество  кредитов
3 кредита
Ф.И.О лектора/профессора
к.ю.н., Смаилова И.Е.
Цель –   Изучение  дисциплины  «Договорное  право:  вопросы  теории  и  практики»  призван
сформировать у магистрантов знание предмета, его основных категорий, а также привить навыки
применения  норм  гражданского  законодательства  при  разрешении  спорных ситуаций.  Данный
курс  предназначен  для  введения  магистрантов  в  круг  проблем,  наиболее  актуальных  в  науке
гражданского права и проблем по совершенствованию гражданского законодательства в  сфере
договорных отношений.
Пререквизиты:Cовременные  проблемы  общей  теории  права,  Теория  и  практика  применения
гражданского и гражданского процессуального законодательства.
Постреквизиты:Освоение  курса   дает  основу  согласно  учебного  плана  для  прохождения
производственной практики.
Содержание  курса  дисциплины: Изучение  правовой  природы  и  особенностей  договоров  в
гражданском праве,  отдельных видов договорных обязательств,  теоретических и  практических
проблем заключения гражданско-правовых договоров. Теоретические проблемы понятия договора
как  сделки.  Свобода  договора  и  ее  ограничения.  Теоретические  и  практические  проблемы
заключения,  изменения  и  прекращения  договора.  Правовые  проблемы  ответственности  за
нарушение  договорного  обязательства.  Защита  прав  участников  договорных  отношений.
Теоретические и практические  проблемы,  возникающие при заключении договора по передаче
имущества  в  собственность,  в  пользование.  Теоретические  и  практические  проблемы,



возникающие при заключении договора по производству работ.  Теоретические и практические
проблемы, возникающие при заключении транспортных договоров. Теоретические и практические
проблемы, возникающие при заключении договора в сфере расчетных, кредитных отношений и в
сфере  банковского обслуживания.  Теоретические  и  практические  проблемы,  возникающие при
заключении договора страхования.
Компетенции:
Компетентность профессиональная: 
мотивационно-ценностный; 
деятельностный;
эмоционально-волевой.
- коммуникативная
- компетентность
 -  педагогическая;
-компетентность экспертная;
-компетентность исследовательская
Знать:  содержание  проблем  практического применения законодательства в сфере договорных
отношений,  знать основные направления развития и совершенствования договорного права;
Уметь: правильно  толковать  и  грамотно  анализировать  проблемные  вопросы  института
договорного права Республики Казахстан; обучаться самостоятельно;  использовать полученные
теоретические знания в профессиональной деятельности.
Иметь  навыки: работы  с  научной  и  специальной  литературой  в  области  гражданского
законодательства, в том числе по составлению договоров.
Рекомендуемая литература:
1. Гражданское законодательство.

Статьи.Комментарии.Практика.Выпуск46.ҮЛГІ.Залог.Исполнениесудебных
решений / Под ред.К.А.Мами, А.Ж. Ештая, А.Г. Диденко–Алматы2016. – 156с.
2.  Гражданское   законодательство.  Статьи.  Комментарии.
Практика.Выпуск45.ҮЛГІ.Сборниксудебныхактов  по  недействительным  сделкам/Под
ред.К.А.Мами,А.Г.  Диденко – Алматы 2016. –276с.
3.   Диденко   А.Г.    Вызовы   времени:    теория    недействительных  сделок
иееотражениевсовременнойправовойдействительности.  –Алматы  2016//Библиотека
информационногопорталаZakon.kz,
4.ДиденкоА.Г.Вызовывремени:теорияюридическихфактов  и  ееотражениев  правовой
действительности.Приложениексборнику. Выпуск 44.  –Алматы:Раритет,2015. –68с.
5.  Гражданское   право  Республики  Казахстан:  опыт
теоретическогоисследования.Том1/М.К.Сулейменов.Частьпервая.  Историческая.–Алматы  2016.–
400с.
6.   Гражданское   право  Республики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том2/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.  Раздел  1.  Общие  проблемы  гражданского  права.  –
Алматы 2016. –576с.
7.   Гражданское   право  Республики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том3/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.Раздел2.Гражданскоеправоотношение.–Алматы2016.–
464с.
8.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том1/М.К.  Сулейменов. Гражданскоеправо.–
Алматы 2016.–584с.
9.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том2/М.К.  Сулейменов.
Смежныеотраслииинститутыправа.–Алматы2016.– 624с.

 Методы преподавания:словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен в устной форме.
Язык обучения: русский

Название курса/дисциплины/юнита
Қалпына келтіру әділсоты
Восстановительное правосудие
Restorative Justice
Код дисциплины
VP - 2301



Тип дисциплины 
МВОС
Уровень курса/дисциплины
ПД КВ
Год обучения
2 года
Семестр обучения
3 семестр
Количество  кредитов
3 кредита
Ф.И.О лектора/профессора
д.ю.н., Рахимбердин К.Х.
Цель:  выработке  и  уяснению  основных  исследовательских  направлений  в  области
восстановительного  правосудия,  как  на  национальном,  так  и  на  международном  уровне,
комплексное исследование применения институтов восстановительного правосудия и социальной
работы как альтернативных средств разрешения уголовно-правовых конфликтов. 
Пререквизиты:Уголовное  право,  Уголовно-процессуальное  право,  уголовно-исполнительное
право, теорию государства и права, историю государства и права, административное право.
Постреквизиты:Освоение  курса,   согласно  учебного  плана  дает  основу  для  прохождения
производственной практики.
Содержание  курса  дисциплины: Курс  восстановительное  правосудие  –  одно  из  направлений
развития  уголовного  правосудия,  которое  превращается  сегодня  в  источник  инноваций  и
изменений общей и ювенальной юстиции во всем мире. Курс «Восстановительное правосудие»
предназначен для вовлечения магистрантов в процесс теоретической и практической разработки
новых  форм  и  видов  деятельности,  которые  могли  бы  составить  образ  будущей  системы
уголовного правосудия. 
Компетенции:
Компетентность профессиональная: 
мотивационно-ценностный; 
деятельностный;
эмоционально-волевой.
- коммуникативная
- компетентность
 -  педагогическая;
-компетентность экспертная;
-компетентность исследовательская
Знать: механизмы реализации норм материального и процессуального права в профессиональной
деятельности; как  обеспечивать  соблюдение  законодательства  субъектами  права;  толковать
применять различные правовые акты.
Уметь:  анализировать  и  толковать  уголовно-процессуальные  нормы;  уметь использовать
обученные навыки. правильно и грамотно толковать и грамотно проблемные вопросы; обучаться
самостоятельно;   использовать  полученные  теоретические  знания  в  профессиональной
деятельности. 
Иметь  навыки: приемами  ведения  дискуссии  и  навыками  публичной  речи  и  письменного
аргументированного изложения собственной точки зрения.
Рекомендуемая литература:

1. Уголовный  кодекс  Республики  Казахстан  от  3  июля  2014  года  №  226-V (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 19.01.2019 г.)

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года №
231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2019 г.)

3. Грузинская Е.И. Уголовное право: преступления против мира и безопасности
человечества  в  системе  уголовного  законодательства  стран  Евразийского
экономического  союза:  учебное  пособие.  —  Новороссийск:  Московский
гуманитарно-экономический  институт  -  Новороссийский  филиал  —
Ставрополь: Логос, 2016. — 88 с.

4. Смирнов Р.Ю. Дифференциация уголовной ответственности за преступления
против  здоровья  человека  в  уголовном  праве  России:  вопросы  теории  и

1.



практики: монография / Р.Ю. Смирнов. – Рязань : Издательство «Концепция»,
2014. – 152 с. 

5. Лядов,  Э.В.  Институт  условного  осуждения:  уголовно-правовой и  уголовно-
исполнительный аспекты: монография / Э.В. Лядов. – Рязань: Издательство ИП
Коняхин А.В., 2016. – 184 с.

6. Рахимбердин К.Х. Сравнительный анализ законодательства об осужденных за
террористические  и  экстремистские  преступления  в  постсоветских
государствах  Центральной  Азии.  –  Б.,  Управление  ООН  по  наркотикам  и
преступности, 2014 г.- 44 с.

Методы преподавания:словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен в устной форме.
Язык обучения: русский

Название курса/дисциплины/юнита 
Арбитраждық сот өндірісі
Арбитражное судопроизводство
The arbitration proceedings
Код дисциплины
TrS-2306
Тип дисциплины 
МВОС
Уровень курса/дисциплины
ПД КВ
Год обучения 
2 года
Семестр обучения
3 семестр
Количество  кредитов 
3кредита
Ф.И.О лектора/профессора
К.ю.н., Рамазанова А.С.
Цели  курса:  «Арбитражное  судопроизводство»  является  составной  частью  профессионального
образования в магистратуре по специальности «Юриспруденция». Данный курс призван оказать
помощь  в  приобретении  практических  навыков  по  подготовке  исковых  материалов  и
осуществлению защиты гражданских прав посредством арбитража, а также изучении актуальных
проблем в развитии альтернативных способов разрешения правовых споров (конфликтов).
Пререквизиты.:Cовременные  проблемы  общей  теории  права,  Теория  и  практика  применения
гражданского и гражданского процессуального законодательства.
Постреквизиты:Освоение  курса   дает  основу  согласно  учебного  плана  для  прохождения
производственной практики.
Содержание  курса:  Изучение  правовой  природы  и  особенностей  арбитража  в  Республике
Казахстан,  теоретических и практических проблем арбитража в Республике Казахстан. Понятие и
этапы  становления  и  развития  арбитража.  Организационно –  правовые  основы  деятельности
арбитража. Принципы организации и деятельности арбитража. Порядок образования арбитража.
Подведомственность  споров  арбитражу.  Возбуждение  производства  в  арбитраже.  Исполнение
решения арбитража. Арбитражные сборы и расходы.
Компетенции:
Компетентность профессиональная: 
мотивационно-ценностный; 
деятельностный;
эмоционально-волевой.
- коммуникативная
- компетентность
 -  педагогическая;
-компетентность экспертная;



-компетентность исследовательская
Знать теоретические  положения  о  закономерностях  развития  и  совершенствования
законодательства  об арбитраже.
Уметь:  правильно  толковать  и  грамотно  анализировать  проблемные  вопросы  арбитражного
судопроизводства  в  Республике  Казахстан;  использовать  полученные  теоретические  знания  в
профессиональной деятельности. 
Иметь навыки:  работы с научной и специальной литературой в области альтернативных способов
разрешения правовых споров, составления процессуальных документов.
Рекомендуемая литература:
1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995. - Алматы: Юрист, 2017. - 44 с.
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 г. (с изм. и доп. по состоянию
на 01.01.2018 г.) // http://online.zakon.kz
3. Гражданско-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 г.  (с изм. и
доп. по состоянию на 12.12.2017 г.) // http://adilet.zan.kz 
4. Закон  от  8  апреля  2016  г.  Об  арбитраже  (с  изм.  и  доп.  по  состоянию на  20.03.2017  г.)//
http://adilet.zan.kz
5. Рамазанова А.С. Арбитражное судопроизводство РК. Учебное пособие. – Усть-Каменогорск.
Изд-во «Берел» – 2016. – 156 с.
Методы преподавания:словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен в устной форме.
Язык обучения: русский

Название курса/дисциплины/юнита 
Жаза баламалары
Альтернативы наказания
Alternatives to Punishment
Код дисциплины
AN-2302
Тип дисциплины 
МВОС
Уровень курса/дисциплины
ПД КВ
Год обучения
2  года
Семестр обучения
3 семестр
Количество  кредитов
3 кредита
Ф.И.О лектора/профессора
д.ю.н., Рахимбердин К.Х.
Цель–исследование  проблем  развития  и  применения  альтернатив  наказанию.  Пререквизиты:
Проблемы теории государства и права, Конституционное право РК, Уголовное право РК.
Постреквизиты:полученные знания по дисциплине могут быть использованы при дальнейшей
профессиональной деятельности, так же на производственной практике. 
Содержание курса дисциплины: Альтернативы наказанию: введение в проблему; Мировая мозаика
альтернативных  мер;  Альтернативы  в  уголовной  политике  Республики  Казахстан;  Развитие
пробации как средства предупреждения преступлений; Восстановительное правосудие как одно из
средств разрешения уголовно – правовых конфликтов; Теоретическо-правовые основы института
ювенальной Юстиции
Компетенции:
Компетентность профессиональная: мотивационно-ценностный; 
деятельностный;
эмоционально-волевой.
- коммуникативная
- компетентность
 -  педагогическая;
-компетентность экспертная;
-компетентность исследовательская



Знать:  многообразие  альтернатив  наказанию  в  международной  практике;  особенности  их
назначения и исполнения.
Уметь:анализировать основания применения альтернативных наказаний; понимать особенности
их назначения и исполнения; использовать полученные знания в практической деятельности.
Иметь  навыки: навыками  историко-юридического  мышления,  самостоятельного  осмысления,
анализа.
Рекомендуемая литература:

1. Уголовный  кодекс  Республики  Казахстан  от  3  июля  2014  года  №  226-V  (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 19.01.2019 г.)

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от  4 июля 2014 года №
231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2019 г.)

3. Грузинская  Е.И.  Уголовное  право:  преступления  против  мира  и  безопасности
человечества  в  системе  уголовного  законодательства  стран  Евразийского
экономического  союза:  учебное  пособие.  —  Новороссийск:  Московский
гуманитарно-экономический  институт  -  Новороссийский филиал  — Ставрополь:
Логос, 2016. — 88 с.

4. Смирнов  Р.Ю.  Дифференциация  уголовной  ответственности  за  преступления
против здоровья человека в уголовном праве России: вопросы теории и практики:
монография / Р.Ю. Смирнов. – Рязань : Издательство «Концепция», 2014. – 152 с. 

5. Лядов,  Э.В.  Институт  условного  осуждения:  уголовно-правовой  и  уголовно-
исполнительный аспекты:  монография /  Э.В.  Лядов.  –  Рязань:  Издательство ИП
Коняхин А.В., 2016. – 184 с.

Методы преподавания:словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен в устной форме.
Язык обучения: русский
Название курса/дисциплины/юнита

Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасын жетілдіру мәселелері
Проблемы совершенствования гражданского законодательства Республики Казахстан
Problems of improving the civil legislation of the Republic of Kazakhstan
Код дисциплины
PSGZRK -1301
Тип дисциплины 
МВОС
Уровень курса/дисциплины
ПД КВ
Год обучения
2 года
Семестр обучения
3 семестр
Количество  кредитов
3 кредита
Ф.И.О лектора/профессора
к.ю.н., Рамазанова А.С.
Цель –  является   формирование  теоретических  знаний  о   проблемных  вопросах
совершенствование гражданского и гражданско-процессуального законодательства. Данный курс
предназначен  для  введения  магистрантов  в  круг  проблем,  наиболее  актуальных  в  науке
гражданского права и проблем по совершенствованию гражданского законодательства.
Пререквизиты:Cовременные  проблемы  общей  теории  права,   Теория  и  практика  применения
гражданского и гражданского процессуального законодательства.
Постреквизитты:Освоение  курса   дает  основу  согласно  учебного  плана  для  прохождения
производственной практики.
Содержание курса дисциплины: Основные научно-теоретические положения о методологических
основах  гражданского  права,  о  проблемах  применения  основных  институтов  гражданского
законодательства. Теоретические проблемы гражданского права и гражданского законодательства,
метода  правового  регулирования.  Совершенствование  правового  положения  субъектов



гражданского  права.  Проблемы  правового  регулирования  предпринимательства  по
законодательству  РК.  Правовой  режим  объектов  гражданского  права  Теоретические  учения  о
сделках.  Новейшие  разработки  теории  договорных  обязательств  Проблемы  правового
регулирования отношений собственности и иных вещных отношений. Теоретические проблемы
регулирования обязательственных отношений Практика применения внедоговорных обязательств.
Анализ Постановлений Верховного суда РК.  Теория и практика возмещения вреда.
Компетенции:
Компетентность профессиональная: 
мотивационно-ценностный; 
деятельностный;
эмоционально-волевой.
- коммуникативная
- компетентность
 -  педагогическая;
-компетентность экспертная;
-компетентность исследовательская
Знать:  содержание  основных  теоретических  подходов  к  исследованию  проблемпрактики
применения гражданского законодательства в Республике Казахстан
Уметь: правильно  толковать  и  грамотно  анализировать  проблемные  вопросы  гражданского
законодательства; обучаться самостоятельно;  использовать полученные теоретические знания в
профессиональной деятельности. 
Иметь  навыки: работы  с  научной  и  специальной  литературой  в  области  гражданского
законодательства,  составления  процессуальных  документов;  использовать  полученные
теоретические знания в профессиональной деятельности.
Рекомендуемая литература:
1. Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии.
Практика.Выпуск46.ҮЛГІ.Залог.Исполнениесудебных решений / Под ред.К.А.Мами, А.Ж. Ештая,
А.Г. Диденко–Алматы2016. – 156с.
Гражданское   законодательство.  Статьи.  Комментарии.
Практика.Выпуск45.ҮЛГІ.Сборниксудебныхактов  по  недействительным  сделкам/Под
ред.К.А.Мами,А.Г.  Диденко – Алматы 2016. –276с.
2.   Диденко   А.Г.    Вызовы   времени:    теория    недействительных  сделок
иееотражениевсовременнойправовойдействительности.  –Алматы  2016//Библиотека
информационногопорталаZakon.kz,
3.ДиденкоА.Г.Вызовывремени:теорияюридическихфактов  и  ееотражениев  правовой
действительности.Приложениексборнику. Выпуск 44.  –Алматы:Раритет,2015. –68с.
4.  Гражданское   право  Республики  Казахстан:  опыт
теоретическогоисследования.Том1/М.К.Сулейменов.Частьпервая.Историческая.–Алматы  2016.–
400с.
5.   Гражданское   право  Республики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том2/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.  Раздел  1.  Общие  проблемы  гражданского  права.  –
Алматы 2016. –576с.
6.   Гражданское   право  Республики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том3/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.Раздел2.Гражданскоеправоотношение.–Алматы2016.–
464с.
7.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том1/М.К.  Сулейменов. Гражданскоеправо.–
Алматы 2016.–584с.
8.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том2/М.К.  Сулейменов.
Смежныеотраслииинститутыправа.–Алматы2016.– 624с.
Методы преподавания:словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен в устной форме.
Язык обучения: русский

Название курса/дисциплины/юнита
Қылмыстық заңнаманы жетілдіру мәселелері
Проблемы совершенствования уголовного законодательства
Problems of improving the criminal law
Код дисциплины



PSUZ - 1301
Тип дисциплины 
МВОС
Уровень курса/дисциплины
ПД КВ
Год обучения
2 года
Семестр обучения
3 семестр
Количество  кредитов
3 кредита
Ф.И.О лектора/профессора
д.ю.н., Рахимбердин К.Х.

Цель  –  Изучение  дисциплины  «Проблемы  совершенствования  уголовного
законодательства  Республики  Казахстан»  является  составной  частью  профессионального
образования в магистратуре по специальности «Юриспруденция». Данный курс предназначен для
введения магистрантов в круг проблем, наиболее актуальных в науке уголовного права и проблем
по  совершенствованию  уголовного  законодательства.  Формирование  у  магистрантов  научного
представления о динамике уголовной политики на современном этапе; Развитие умений и навыков
по  проведению  сравнительно-правового  анализа  норм  уголовного  законодательства,
самостоятельному производству выводов и обобщений по развитию уголовного законодательства
РК  и  правоприменительной  практики;  Освоение  магистрантами  новейшего  теоретического
материала  по  науке  уголовного  права;  Выработка  умения  проведения  анализа  практики
применения уголовного законодательства. 
Пререквизиты: Уголовное право РК (общая и особенная часть), Уголовно-процессуальное право
РК, Уголовно-исполнительное право РК. 
Постреквизиты:Освоение  курса,   согласно  учебного  плана  дает  основу  для  прохождения
производственной практики.
Содержание  курса  дисциплины: Будучи  специалистом  высшей  научно-педагогической
квалификации  необходимо  ориентироваться  в  концептуальных  вопросах,  по   дискуссионным
проблемам наук уголовно-правового цикла,  творчески воспринимать теоретическое  наследие  в
данной области юриспруденции. Современная уголовная политика и его основные направления.
Понятие,  задачи и система уголовного права Казахстана.Уголовная политика:  ее содержание и
значение.  Проблемы  совершенствования  института  уголовного  закона.  Совершенствование
институтов  преступления  и  наказания.  Понятие  преступления,  его  признаки.  Анализ  проекта
Уголовного  кодекса  Республики  Казахстан.  Совершенствование  института  соучастия  в
преступлении.  Совершенствование  института  освобождения  от  уголовной  ответственности  и
наказания.  Систематизация  уголовного  законодательства  и  законотворческая  техника.
Совершенствование  норм  уголовной  ответственности  за  преступления  против  личности.
Совершенствование  норм  уголовной  ответственности  за  преступления  против  собственности.
Совершенствование  норм  уголовной  ответственности  за  преступления  против  общественности
безопасности и общественного порядка. Понятие и виды преступлений против общественности
безопасности и общественного порядка. Совершенствование норм уголовной ответственности за
преступления в сфере экономической деятельности. 
Компетенции:
Компетентность профессиональная: 
мотивационно-ценностный; 
деятельностный;
эмоционально-волевой.
- коммуникативная
- компетентность
 -  педагогическая;
-компетентность экспертная;
-компетентность исследовательская
Знать:  содержание  основных  теоретических  подходов  к  исследованию  проблемпрактики
применения уголовного законодательства в Республике Казахстан.



Уметь:владеть   культурой   мышления,   уметь   воспринимать,   обобщать,   анализировать
информацию, ставить цели и выбирать путей их достижения; анализировать нормы уголовного
закона, судебную практику, статистические сведения; уметь применять теоретические знания для
решения  практических  задач;  излагать  свою  точку  зрения  по  проблемам  уголовного
законодательства и вести дискуссии по практике применения уголовного законодательства. 
Иметь навыки:Полученные знания по дисциплине могут быть использованы при разработке и
написании магистерской диссертации.
Рекомендуемая литература:

1. Рахимбердин  К.Х.  Сравнительный  анализ  законодательства  об  осужденных  за
террористические  и  экстремистские  преступления  в  постсоветских  государствах
Центральной Азии. – Б., Управление ООН по наркотикам и преступности, 2014 г.-
44 с.

2. Грузинская  Е.И.  Уголовное  право:  преступления  против  мира  и  безопасности
человечества  в  системе  уголовного  законодательства  стран  Евразийского
экономического  союза:  учебное  пособие.  —  Новороссийск:  Московский
гуманитарно-экономический  институт  -  Новороссийский филиал  — Ставрополь:
Логос, 2016. — 88 с

3. Смирнов  Р.Ю.  Дифференциация  уголовной  ответственности  за  преступления
против здоровья человека в уголовном праве России: вопросы теории и практики:
монография / Р.Ю. Смирнов. – Рязань : Издательство «Концепция», 2014. – 152 с.

4. Лядов,  Э.В.  Институт  условного  осуждения:  уголовно-правовой  и  уголовно-
исполнительный аспекты:  монография /  Э.В.  Лядов.  –  Рязань:  Издательство ИП
Коняхин А.В., 2016. – 184 с.

Методы преподавания:словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен в устной форме.
Язык обучения: русский

Соттан тыс медиацияны құқықтық реттеу
Правовое регулирование внесудебной медиации
Legal regulation of extrajudicial mediation
Код дисциплины
PRVM -2306
Тип дисциплины 
МВОС
Уровень курса/дисциплины
ПД КВ
Год обучения
2 года
Семестр обучения
3 семестр
Количество  кредитов
3 кредита
Ф.И.О лектора/профессора
к.ю.н., Дячук М.И.
Цель –   Изучение  дисциплины  «Правовое  регулирование  внесудебной  медиации»  является
составной  частью  профессионального  образования  в  магистратуре  по  специальности
«Юриспруденция».  Данный  курс  предназначен  для  введения  магистрантов  в  круг  проблем,
наиболее  актуальных  в  развитии  альтернативных  способах  разрешения  правовых  споров
(конфликтов).
Пререквизиты:Cовременные  проблемы  общей  теории  права,   Теория  и  практика  применения
гражданского  и  гражданского  процессуального  законодательства,  Актуальные  проблемы
правоприменительной практики уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
Постреквизиты:Освоение  курса   дает  основу  согласно  учебного  плана  для  прохождения
производственной практики.



Содержание  курса  дисциплины: Изучение  правовой  природы  и  особенностей  правового
регулирования института медиации в Республике Казахстан,  теоретических проблем реализации
внесудебной медиации в Республике Казахстан.
Теоретические  основы медиации  как  внесудебного  способа  урегулирования  споров.  Основыне
подходы к правовому регулированию медиации. Процедура медиации. Функции и компетентности
медиатора. Медиативное соглашение: правовая природа, особенности заключения и исполнения.
Особенности  правового  регулирования  медиации  в  судебной  деятельности,  нотариальной
деятельности и в деятельности иных юрисдикционных органов.
Компетенции:
Компетентность профессиональная: 
мотивационно-ценностный; 
деятельностный;
эмоционально-волевой.
- коммуникативная
- компетентность
 -  педагогическая;
-компетентность экспертная;
-компетентность исследовательская
Знать: содержание  проблем практического применения законодательства  Республике Казахстан
в сфере внесудебной медиации;
Знать  теоретические  положения  о  закономерностях  развития  и  совершенствования
законодательства  в сфере внесудебной медиации.
Уметь:  правильно  толковать  и  грамотно  анализировать  проблемные  вопросы  внесудебной
медиации  в  Республике  Казахстан;  обучаться  самостоятельно;   использовать  полученные
теоретические знания в профессиональной деятельности. 
Иметь навыки:  работы с научной и специальной литературой в области внесудебной медиации,
составления процедурных документов.
Рекомендуемая литература:
1. Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии.
Практика.Выпуск46.ҮЛГІ.Залог.Исполнениесудебных решений / Под ред.К.А.Мами, А.Ж. Ештая,
А.Г. Диденко–Алматы2016. – 156с.
Гражданское   законодательство.  Статьи.  Комментарии.
Практика.Выпуск45.ҮЛГІ.Сборниксудебныхактов  по  недействительным  сделкам/Под
ред.К.А.Мами,А.Г.  Диденко – Алматы 2016. –276с.
2.   Диденко   А.Г.    Вызовы   времени:    теория    недействительных  сделок
иееотражениевсовременнойправовойдействительности.  –Алматы  2016//Библиотека
информационногопорталаZakon.kz,
3.ДиденкоА.Г.Вызовывремени:теорияюридическихфактов  и  ееотражениев  правовой
действительности.Приложениексборнику. Выпуск 44.  –Алматы:Раритет,2015. –68с.
4.  Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт
теоретическогоисследования.Том1/М.К.Сулейменов.Частьпервая.  Историческая.–Алматы  2016.–
400с.
5.   Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том2/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.  Раздел  1.  Общие  проблемыгражданского  права.  –
Алматы 2016. –576с.
6.   Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том3/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.Раздел2.Гражданскоеправоотношение.–Алматы2016.–
464с.
7.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том1/М.К.  Сулейменов. Гражданскоеправо.–
Алматы 2016.–584с.
8.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том2/М.К.  Сулейменов.
Смежныеотраслииинститутыправа.–Алматы2016.– 624с.
Язык обучения: русский

Название курса/дисциплины/юнита
Жер құқық қатынастарының қазіргі уақыттағы мәселелері
Современные проблемы земельных правоотношений
Modern problems of land relations



Код дисциплины
SPZPrh-1303
Тип дисциплины 
МВОС
Уровень курса/дисциплины
ПД КВ
Год обучения
 2 года
Семестр обучения
3 семестр
Количество  кредитов
3 кредита
Ф.И.О лектора/профессора
к.ю.н., Сабитова А.А.
Цель –   является   формирование  теоретических  знаний  о   проблемных  вопросах   наиболее
актуальных в науке земельного права, проблем по совершенствованию законодательства в области
земельных  правоотношений,  а  также  привить  навыки  применения  норм  земельного
законодательства при разрешении земельно-правовых споров. 
Пререквизиты:Cовременные  проблемы  общей  теории  права,Теория  и  практика  применения
гражданского и гражданского процессуального законодательства.
Постреквизиты:Освоение  курса   дает  основу  согласно  учебного  плана  для  прохождения
производственной практики.
Содержание  курса  дисциплины: Изучение  правовой  природы  и  особенностей  земельного
законодательства, правового режима отдельных категорий земель, теоретических проблем права
частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения. 
Понятие и, особенность и проблемы земельных правоотношений в Республике Казахстан. История
правового  регулирования  земельных отношений  в  Казахстане.  Государственное  регулирование
земельных отношений. Теоретические основы права собственности и иных вещных прав на землю.
Возникновение, изменение и прекращение права собственности и иных вещных прав на землю.
Проблемы  организационно-правового  обеспечения  охраны  и  рационального  использования
земель.  Землеустройство,  мониторинг  и  государственный  земельный  кадастр.  Проблемы
нормативной основы платы за землю. Защита земельных прав и разрешение земельных споров.
Проблемы правового режима отдельных категорий земель.
Компетенции:
Компетентность профессиональная: 
мотивационно-ценностный; 
деятельностный;
эмоционально-волевой.
- коммуникативная
- компетентность
 -  педагогическая;
-компетентность экспертная;
-компетентность исследовательская
Знать:содержание   проблем  практического  применения  земельного  законодательства  в
Республике Казахстан;
Знать  теоретические  положения  о  закономерностях  развития  и  совершенствования  земельного
законодательства;
Уметь: правильно  толковать  и  грамотно  анализировать  проблемные  вопросы  земельного
законодательства  Республики Казахстан;  обучаться  самостоятельно;   использовать  полученные
теоретические знания в профессиональной деятельности. 
Иметь  навыки:   работы  с  научной  и  специальной  литературой  в  области  земельного
законодательства, составления договоров.
1.  Дүрмекбаева  Ш.Н.  Қазақстандағы  экологиялық  жағдайының  қалыптасуы  :  оқулық  /  Ш.  Н.
Дүрмекбаева, С. Қ. Мемешов. - Астана : Фолиант, 2014. - 160 бет..; 
2. Культелеев С. Т. Практикум по экологическому праву Республики Казахстан: учеб. пособие / С. 
Т. Культелеев.- Алматы: Нурпресс, 2014.- 262с.2 
Методы преподавания:словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен в устной форме.



Язык обучения: русский

Название курса/дисциплины/юнита 
Пенитенциарлық мекемелердегі адам құқықтары
Права человека в пенитенциарных учреждениях
Human rights in prisons
Код дисциплины
PChPU-1302
Тип дисциплины 
МВОС
Уровень курса/дисциплины
ПД КВ
Год обучения
2  года
Семестр обучения
3 семестр
Количество  кредитов
3 кредита
Ф.И.О лектора/профессора
д.ю.н., Рахимбердин К.Х.
Цель:  дать  магистрантам  знания  теоретических  основ  и  закономерностей  соблюдения  прав
человека при исполнении уголовных наказаний, выделяя ее специфику и роль в системе правовых
наук; помочь овладеть знаниями по обеспечению прав человека в пенитенциарных учреждениях
во  всем  многообразии  научных  подходов,  направлений  и  концепций,  как  зарубежных,  так  и
русских уголовно-правовых наук; способствовать подготовке широко образованных и творчески
мыслящих специалистов,  способных анализировать  общественные отношения,  возникающие в
конкретных  ситуациях   при обеспечении  прав человека в уголовно-исполнительной системе;
Пререквизиты:Основой  для  изучения  дисциплины   являются  следующие  дисциплины:
Современные проблемы теории и права, Конституционное право РК, уголовное  право РК (общая
и особенная часть), уголовно -процессуальное право, уголовно-исполнительное право РК. 
Постреквизиты:Освоение  курса,   согласно  учебного  плана  дает  основу  для  прохождения
производственной практики.
Содержание курса дисциплины: Данный курс охватывает следующие вопросы: Права человека и
основные  аспекты  реформирования  уголовно-исполнительной  системы  УИС  Казахстана.
Соблюдение  прав  человека  при  применении  к  осужденным  исправительного  воздействия.
Контроль  за  соблюдением  прав  человека  при  исполнении  уголовных  наказаний.  Участие
общественности в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказание. Новые формы
участия общественности в работе с осужденными и лицами, заключенными под стражу в порядке
меры  пресечения.  Понятие  и  классификация  международных  стандартов  обращения  с
осужденными. Исполнение уголовных наказаний  в виде лишения свободы в странах Западной
Европы.  Правовое  регулирование  труда  осужденных  к  лишению  свободы.  Правовое
регулирование  воспитательного  воздействия,  общеобразовательного  и  профессионального
обучения осужденных в исправительных учреждениях. Порядок и условия исполнения наказания
в исправительных колониях и тюрьмах. Соблюдение прав человека при исполнении наказания в
исправительных колониях общего режима. Соблюдение прав человека при исполнении наказания
в исправительных колониях строго режима. 
Компетенции:
Компетентность профессиональная: 
мотивационно-ценностный; 
деятельностный;
эмоционально-волевой.
- коммуникативная
- компетентность
 -  педагогическая;
-компетентность экспертная;
-компетентность исследовательская
Знать:основные направления реформирования уголовно-исполнительной системы;



систему  обеспечения  безопасности  в  исправительных  учреждениях  УИС  осужденных  и
сотрудников;  обеспечение  соблюдения  законности  при  исполнении  всех  видов  уголовных
наказаний;
Уметь: Толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты для обеспечения
прав человека в пенитенциарных учреждениях; юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства влияющие на соблюдение прав человека при исполнении уголовных наказаний;
принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с
законом;
Иметь навыки:  работы с научной и специальной литературой в области уголовного и уголовно
исполнительного права РК, составления процессуальных документов.
Рекомендуемая литература:

1. Рахимбердин  К.Х.  Сравнительный  анализ  законодательства  об  осужденных  за
террористические  и  экстремистские  преступления  в  постсоветских  государствах
Центральной Азии. – Б., Управление ООН по наркотикам и преступности, 2014 г.-
44 с.

2. Минимальные стандартные правила  ООН обращения  с  заключенными (Правила
Нельсона Манделы). 2015 г. Женева, - 56с.

3. Комментарий к уголовно-исполнительному кодексу РК. Астана, 2014- 467 с.
4. Лядов,  Э.В.  Институт  условного  осуждения:  уголовно-правовой  и  уголовно-

исполнительный аспекты : монография / Э.В. Лядов. – Рязань: Издательство ИП
Коняхин А.В., 2016. – 184 с.

5. Грузинская  Е.И.  Уголовное  право:  преступления  против  мира  и  безопасности
человечества  в  системе  уголовного  законодательства  стран  Евразийского
экономического  союза:  учебное  пособие.  —  Новороссийск:  Московский
гуманитарно-экономический  институт  -  Новороссийский филиал  — Ставрополь:
Логос, 2016. — 88 с

Методы преподавания:словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен в устной форме.
Язык обучения: русский

Название курса/дисциплины/юнита
Азаматтық қоғамның даму кезіндегі Қазақстанның қылмыстық саясатын ізгілендіру
Гуманизация уголовной политики Казахстана в условиях развития гражданского общества
Humanization of criminal policy of Kazakhstan in terms of development of civil society
Код дисциплины
GUPKURGO - 1302
Тип дисциплины 
МВОС
Уровень курса/дисциплины
ПД КВ
Год обучения
2 года
Семестр обучения
3 семестр
Количество  кредитов
3 кредита
Ф.И.О лектора/профессора
д.ю.н., Рахимбердин К.Х.
Цель: является комплексный системный научно-теоретический анализ организационно-правового
механизма инновационного развития гражданского общества как субъекта гуманизации уголовной
и уголовно-исполнительной политики Республики Казахстан. 
Пререквизиты:Для  посещения  курса  необходимо  знать  уголовное  право,  уголовно-
исполнительное  право  РК,  уголовно-процессуальное  право,  криминологию,  международное  и
национальное законодательство в области уголовной политики.
Постреквизиты:  Освоение  курса,   согласно  учебного  плана  дает  основу  для  прохождения
производственной практики.



Содержание  курса  дисциплины: Состав  гражданского  общества  и  его  элементы  в  условиях
гуманизации  уголовной  политики  Республики  Казахстан.  Развитие  гражданского  общества  в
Казахстане;  совершенствование  его  содержательных  начал,  правовых  форм  и  путей
взаимодействия  с  институтами  государственной  власти,  в  том  числе  ответственными  за
осуществление  национальной  пенитенциарной  политики.  Генезис  гражданского  общества.
Гражданское  общество  как  субъект  процесса  гуманизации  уголовной  политики  и  системы
исполнения  наказаний.   Субъекты  общественного  контроля  в  уголовно-исполнительном
законодательстве  Республики  Казахстан.  Становление  института  общественного  контроля  в
Республике Казахстан. Гражданское общество, его генезис и функции в Республике Казахстан в
контексте  социально-правовой  детерминированности  гуманизации  уголовной  политики.
Религиозные объединения, НПО, СМИ. 
Компетенции:
Компетентность профессиональная: 
мотивационно-ценностный; 
деятельностный;
эмоционально-волевой.
- коммуникативная
- компетентность
 -  педагогическая;
-компетентность экспертная;
-компетентность исследовательская
Знать:  обладать  теоретическими знаниями о  гуманизации уголовной политики и  гражданском
обществе в Республике Казахстане.
Уметь: уметь принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом; уметь применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности; 
Иметь навыки:   работы при разработке и написании магистерской диссертации,  практической
деятельности по актуальным вопросам.
Рекомендуемая литература:

1. Рахимбердин  К.Х.  Сравнительный  анализ  законодательства  об  осужденных  за
террористические  и  экстремистские  преступления  в  постсоветских  государствах
Центральной Азии. – Б., Управление ООН по наркотикам и преступности, 2014 г.-
44 с.

2. Минимальные стандартные правила  ООН обращения  с  заключенными (Правила
Нельсона Манделы). 2015 г. Женева, - 56с.

3. Комментарий к уголовно-исполнительному кодексу РК. Астана, 2014- 467 с.
4. Лядов,  Э.В.  Институт  условного  осуждения:  уголовно-правовой  и  уголовно-

исполнительный аспекты : монография / Э.В. Лядов. – Рязань: Издательство ИП
Коняхин А.В., 2016. – 184 с.

Методы преподавания:словесные, наглядные, практические.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен в устной форме.
Язык обучения: русский



Appendix 2

MODEL STRUCTURE OF INFORMATIVE PACKAGE/OF CATALOGUE OF COURSES
on ECTS

Department of civil law and civil procedure
Department of criminal law and criminal procedure

City council on speciality 6М030100 is "Jurisprudence"

INFORMATION about
an institute

General information about institution of higher learning
1.   Name  and  address  of  institution  of  higher  learning: EKSU
S.Amanzholov,  corps № 1, audience №212, Department of civil law and
civil  procedure,  №  210  Department  of  criminal  law  and  criminal
procedure, street 30th Gv. Divisions, 34
2.  Academic calendar: 2 a year of educating (is an internal form)





For student in a city council on 2018-2019 school year
3. Guidance of institution of higher learning
Chancellor-  a candidate of legal sciences, is a doctor PhD Тolegen М.A.
     Pro-rector on strategic development and advanced study –Serslin G.А.

Vice-rector for educational and methodical work - Myrzagalieva A.B.
Vice-rector for educational work-  Rovnyakova I.V.
Head  of  the  Department  of  Methodical  Work,  Practice  and

Employment – Steblecova I.S.
Head  of  the  Department  of  Organization  and  Control  of  the

Educational Process –Sadyrbekova N.A.
Head of quality management, monitoring and forecasting Department-

Alimbekova N.B.
Dean of the faculty of Economics and law-Mukhamedieva A. G.

     Head of the Department of civil and legal process – Sabitova A.A.
Head  of  the  Department  of  criminal  law  and  criminal  process  -
Rakhimberdin K.K.
4. General description of institution of higher learning: 
Presently an university  carries  out  preparation  of specialists  within the
framework of multilevel structure of higher education in accordance with
a state license to a right for the conduct of educational activity in spheres
middle  professional,  higher  and  послевузовского of  trade  education
without limitation of term of action: 
-  for to 45 specialities of higher professional education. Thus a term of
educating is in bakalavr - 4, on the in absentia form of educating - 5,
receipt  of  higher  education  on  a  brief  form:  on  the  base  of  higher
education - 2, on the base of secondary professional education - 3. 
- 30 master's degree programs;
- in 3 specialties of doctoral studies.
6М030100-  Jurisprudence  prepares  the  specialists  of  corresponding
qualification  from  2004.  Master's  degree  program  of  "6М030100  -
Jurisprudence"  behaves  to  the  professional  on-line  tutorials  of
послевузовского education  and  sent  to  training  of  scientific  and
pedagogical personnels of higher qualification for the successive increase
of  level  of  their  scientific  and pedagogical  preparation.  Preparation  of
master's degrees is conducted on scientifically-pedagogical and profile to
directions.
By  the  basic  tasks  of  the  master's  degree  program  on  speciality
"6М030100 is Jurisprudence" are: the aim of the vocational training of
магистрантов is  forming  of  highly  skilled  specialists  possessing
knowledge and skills for their application in practice in the spheres of the
legal providing of government service and enterprise, receipt of necessary
supply  of  knowledge  for  continuation  of  the  advanced  study  in
докторантуре;  receipt  of  knowledge  in  area  of  institution  of  higher
learning  pedagogics  and  psychology  and  teaching  experience  in
institution of higher learning.
"6М030100  is  Jurisprudence"  set  forth,  coming  from  the  terms  of
environment and necessity of positioning of the program as competitive
educational  product  in  the  world  market.  They  are  determined  by the
competenses acquired by  магистрантами in the process of mastering of
the program in an university, and give to the consumers information about
the  spheres  of  professional  preparation,  program  profile  and  types  of
professional activity the graduating students of this educational master's



degree program prepare to that
5.  List  of  the  offered  programs  of  educating  (including  cost  of
educating): 
City council:  6M030100  – «Jurisprudence».  Cost of educating 396 000
tenge in a year.
6. Procedure(governed) of reception and put on the program
For providing of academic mobility student studies separate disciplines in
other  organizations  of  education,  including  abroad.  Thus the  leader  of
organization of education determines the top limit of amount of credits for
a study in other organizations of education. In case of study of separate
disciplines  in  organizations  of  formation  of  Republic  of  Kazakhstan  a
bilateral agreement consists between organizations of education. 
In case of study of separate disciplines in other organizations of education
after  passing  of  the  intermediate  certifying  for  discipline,  the  student
presents in the dean's office(separation) of the organization of education
an  examination  list(or  transcript)  with  pointing  of  estimations  on
examination,  final estimation on discipline and amount of the mastered
credits.
In  the  statement  of  student,  on a  form the  special  standard,  specified:
name and complete address of sending institution of higher learning, last
name,  name,  patronymic  of  co-ordinator  of  the  programs of  academic
mobility of faculty/of department and institution of higher learning, and
also personal information of  магистранта(last name, name, patronymic,
date of birth, address of residence, pin data).
In a statement given:
information about motivation of student(for participating in the programs
of mobility),  taking about the level of qualification on the language of
educating abroad, experience and preceding educating abroad, mark about
possibility  of  receipt  of  underback for  educating  abroad.   Agreeing to
educating  on the  programs of  academic  mobility  is  a  basic  document,
regulative  the process of educating of  магистранта on the program of
academic mobility and filled in English language on a form the special
standard.
At  the  positive  decision  of  accepting  institution  of  higher  learning  on
participating of student in the program of academic mobility an agreement
signs in the trilateral  order: by accepting institution of higher learning,
student and sending institution of higher learning.

INFORMATION about
the  programs  of
educating
(Catalogue of courses)

1. General description of the programs of educating
Awarded degrees/of qualification:
Master's  degree  of  humanity/pls  on  speciality  (6М030100)  «
Jurisprudence ». 
Levels(stages) of educating :
Second level (city council)
Requirements on a reception on the program:
A  reception  on  the  program  comes  true  in  with  the  model  rules  of
reception in the city council of Republic of Kazakhstan.
During  realization  of  academic  mobility  a  difference  in  curricula,  that
must not exceed five disciplines of obligatory component, is taken into
account.
Educational and professional aims:Master's degree program 6М030100
-  Jurisprudence  prepares  the  specialists  of  corresponding  qualification
from  2007.  Master's  degree  program  6М030100  -  "Jurisprudence"
behaves  to  the  professional  on-line  tutorials  of  education  and  sent  to



training of scientific and pedagogical personnels of higher qualification
for  the  successive  increase  of  level  of  their  scientific  and pedagogical
preparation. Preparation of master's degrees is conducted on scientifically-
pedagogical and profile to directions. By the basic tasks of the master's
degree program on speciality 6М030100 is "Jurisprudence" are: choice of
individual  educational  trajectory;  receipt  of  quality  legal  education;
mastering  of  the  most  essential  and  steady  knowledge,  providing  a
professional competence in the field of state power and management, law-
enforcement  and  правоприменительной activity;  of  capacity  for  self-
perfection  and  саморазвитию,  necessities  and  skills  of  independent
creative  capture  by  new  knowledge  during  all  active  vital  functions;
preparation  of  specialists  with  the  high  level  of  professional  culture,
including,  and  cultures  of  professional  commonunication,  having  civil
position,  able  to  work  out  modern  practical  problems,  successfully  to
carry out administrative activity; capture by a humanitarian culture, ethic
and legal norms, regulative attitude toward a man, society, environment;
providing  of  магистрантов fundamental  knowledge  on  the  joint  of
sciences avouching for them professional mobility in the real changing.
Spheres of professional activity of speciality of -сферами of professional
activity  of  "6М030100  are  Jurisprudence"  profile  and  scientific  -
pedagogical  direction  are;  law-enforcement;  expertly-consultative;
pedagogical.
Objects  of  professional  activity -  specialist  there  are  law enforcement
authorities;  judicial,  executive and representative bodies of state power
and  management;  state  and  non-state  enterprises;  advocacy;  jars;
insurance and public accountant companies, organizations of education.
The articles of professional activity are legal norms;
are events and actions, having a legal value; 
are legal relations arising up in the field of functioning of state and non-
state institutes; 
are legal relations between the public organs of Republic of Kazakhstan, 
physical and legal persons.
Directions of professional activity: 
Within the framework of the educational program 6М030100 is 
"Jurisprudence" магистрант has the opportunity of choice of one of two 
educational trajectories : " Criminal legal" and "Civil legal".
«Criminal  legal» a  trajectory  is  built  on  the  basis  of  элективных
disciplines:  the  "Restoration  justice",  "Alternatives  of  punishment",
"Problem  of  perfection  of  criminal  statute",  human  "Rights  in
пенитенциарных establishments",  "Humanizing  of  criminal  politics  of
Kazakhstan in the conditions of development of civil society".
«Civil legal»a trajectory is built on the basis of  элективных disciplines:
"Problems of perfection of civil legislation of Republic of Kazakhstan",
"Contractual right : questions of theory and practice", "Legal adjusting of
extra-judicial медиации", "Arbitrage rule-making".
Program structure with pointing of credits:
Structure of the program of set 2018 year (appendix №1).
Final examinations
Examination surrenders on every discipline - in a verbal or writing form,
as examination tickets or testing.
In a 2th semester defence of master's degree work and State examination
are conducted on speciality.
The worked out project of  магистантом publicly is on the defensive on



meeting of state attestation commission at the end of 2th semester.
Last name, name, patronymic of lecturers on every discipline:
1. Danilevich Yuluy Iosifovna c.p.s.,  discipline is "Psychology».
2. Каpysheva Gulnara Kydyrbekovna –  Foreign language(professional);
3. Мuhamedieva Ardak Gabitovna c.e.s., « Management »;
4. Sabitova Asyl Amangeldinovna c.j.s.  - « Theory and practice of 
application of civil and civil judicial legislation»; 
5. Ramazanova Ainur Serikhanovna c.j.s. - « Problems of perfection of 
civil legislation of Republic of Kazakhstan»
6. Smailova Indira Erkingozhaevna c.j.s., « Contractual right: questions of
theory and practice».
7. Rahimberdin Kuat Hazhumukanovich, d.j.s., reads courses on 
disciplines: Ювенальная justice of Republic of Kazakhstan : theory and 
practice, Problems of perfection of criminal statute, issues of the day of 
правоприменительной practice of criminal and уголовно-
процессуального statute, Modern problems of general theory of right.
8. Bairkenova Gulmira Toleubekovna  - c.j.s. Methodology of legal 
analysis
2.  Description  of  separate  disciplines  (courses)
Appendix 1А

Additional information 
for students

2.  Placing/  a  residence is  Comfortable  House  of  students  into  1789
places. In that envisaged condition for preparation to employments and
rest of маgistr is "Library", "reading-room" and "cybercafe".
Feed:
A timely  and  quality  feed  is  provided  by  work  of  dining-room in  an
educational corps, 150 landings places in a 1 corps.
Medical services:
Medical  service  of  students  of  university  comes  true  in  a  first-aid
post(conforms  to  the  requirements  of  SES  and  GPS),  where  the  first
medical  aid  appears,  medical  examinations,  prophylactic  measures,  are
conducted.  There  is  an  agreement  on  medical  service  of  students  and
ППС with a municipal hospital №1 Ust-Kamenogorsk (notarial notarized
copy  of  agreements  added).  Regularly  conducted  "round"  table  are
meeting of workers of municipal "Center of health" with the students of
University.
Control of the sanitary state of educational corps and dormitories is 
carried out by a manager by здравпунктом, maintenance of these terms 
the commandants of corresponding objects bear responsibility for.
Terms for educating:
Cabinets with an interactive equipment - 1
Мультимедииный hall - 1
Laboratories - 4
Workshops - 1
Sporting halls - 1
Laboratory of swimming - 1
Reading-room - 1

Appendix 1

The educational program of the specialty "Jurisprudence" 1 course scientific and
pedagogical direction (set 2018g.)



Цикл
дисциплин

Код
дисциплины

Наименование дисциплины Количество
кредитовпо

ECTS

Семест
р

ООМ
Маг

IYa(p) -5202 Шет тілі (кәсіптік)
Иностранный язык 
(профессиональный)
Foreign language (professional)

2 1

ООМ
Маг

Psi -5204 Психология
Психология
Psychology

2 1

ООМ
Маг

Ped -5203 Педагогика
Педагогика
Pedagogics

2 1

ООМ
Маг

IFN -5201 Ғылым тарихы мен философиясы
История и философия науки
History and philosophy of science

2 1

ОМС
Маг

MPA-5303 Құқықтық анализ методологиясы
Методология правового анализа
Methodology oflegal analy sis

2 2

ОМС
Маг

MPD -5201 Пәнді оқыту әдістемесі
Методика преподавания дисциплины
The method of teaching the subject

2 2

ОМС
Маг

SPOTP -5202 Жалпы құқық теориясының осы 
уақыттағы мәселелері
Современные проблемы общей теории 
права
Modern problems of general theory of law

3 1

МВОС
Маг

APP -1303 Актуальные  проблемы
правоприменительной  практики
уголовного  и  уголовно-
процессуального законодательства 
Қылмыстық  және  қылмыстық  іс
жүргізу заңнамасын құқықтық қолдану
тәжірибесінің өзекті мәселелері
Actual  problems  of  the  criminal  and
procedure legislation enforcement

3 1

МВОС
Маг

YuP -2304 Ювенальная юстиция  республики  
казахстан:  теория и практика
Қазақстан республикасының 
ювеналдық әділеті: теория және 
тәжірибе
Juvenile justice of the republic of 
kazakhstan: theory and practice

3 2

МВОС
Маг

APIP -2304 Актуальные  проблемы
исполнительного производства
Атқару өндірісінің өзекті мәселелері
Actual problems of executive production

3 2

МВОС
Маг

TPPGGPZZ  -
1302

Азаматтықжәнеазаматтықіс-
жүргізузаңдардықолданудыңтеориясым
ентәжірибесі
Теорияипрактикаприменениягражданск
огоигражданскогопроцесуальногозакон
одательства

3 1



Theory and practice of civil procedural 
law

MBBK
Маг

DKI-5207 Деловой казахский язык
Іскерлік қазақ тілі
Business Kazakh language

2 2

MBBK
Маг

UPIM -5202

Жобалардыбасқаружәнеинновациялық
менеджмент
Управлениепроектамииинновационный
менеджмент
Project Management and Innovation 
Management

2 2

MBBK
Маг

POiKMN -
5208

Программное  обеспечение  и
компьютерное моделирование в науке 
Ғылымдағы компьютерлік үлгілеу және
бағдарламалық  жасақтама
Thesoftwareandcomputerinscience

3 2

Итого 44
Appendix 1А

Description of separate disciplines(courses, юнитов) :
(profile direction, set 2018 year)

Name of cours/ discipline/yunita
Шеттілі (кәсіптік)
Иностранныйязык (профессиональный)
Foreign language (professional)
Code of discipline
IYa(p)-5202 
Type of discipline
ООМ
Level of course/of discipline
БДОК
Year of educating
1 
Semester of educating
1 semester
Amount of credits
2credits
last name the name patronymic at the lecturer/of professor 
Senior teachers: Каpysheva G.К.
An aim is providing of practical capture a language within the limits of those grammatical and 
lexical themes that is plugged in the program. 
Prerekvizite:
- discipline is the "Foreign language" (of bakalavriat level В1, В2).
Table of contents of course/of discipline : My advanced study. My scientific leader. My working
day.  Scientific  library.  International  cooperation.  Studies  are  in  a  city  council.  Scientific
conference.  Famous  people  of  speciality.  Features  of  translation  of  literature  on  speciality.
Annotating of scientific reasons. Text translation on speciality.
Competenses:
Competence communicative :
it is a competence of argumentation; 
- it is a competence of linguistic:
Gentlefolks: phonetic,  grammatical,  lexical  and  orthographic  norms  of  professional  level  of
language proficiency



Able: to perceive original monologue and dialogic speech on speciality, to read original scientific
literature on the profile of master's degree preparation
To have skills: to monologue speech at the level of the independently prepared and unprepared
examination on the themes of speciality and on dissertation work in form a report, information,
lecture;  to  dialogic  speech,  allowing  to  take  part  to  магистранту in  the  discussion  of  the
questions related to his advanced study and speciality, and also to conduct conversation on social
and publicly -политические themes.
Recommendableliterature:
1. Шляхова В.А. Английский язык для экономистов: Учебник для бакалавров / В.А. Шляхова, О.Н.
Герасина и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 296 c.
2. Голубых И.В., Колесникова Т.А., Семенова С.Д., Рулева Я.С English Text Bank, 2015.
3. Essential Grammar in Use. Murphy R. 2014.
4. Understanding and Using English Grammar, 2016.
5. Ruth Gairns, Stuart Redman  Natural English, Oxford, 2015.
Methods/of form of estimation :rating, examination
Language of educating : Russian

Name of cours/ discipline/yunita
Психология
Психология
Psychology
Code of discipline
Psi -5204
Type of discipline
ООМ
Level of course/of discipline
БДОК
Year of educating
1 
Semester of educating
1 semester
Amount of credits
2credits
last name the name patronymic at the lecturer/of professor 
Turarova G.U.

Aim: to form for the students of idea about explanatory possibilities of psychological knowledge,
and also to give an integral idea about a human psyche, her functioning and properties.
Prerekvizite:
- discipline is "Philosophy"(bakalavr);
- it is ability to work with psychological literature.
Table of contents  of  course of discipline :  "General  psychology" students fill  up luggage of
knowledge in area of человекознания, get an idea about the basic mechanisms of development
of consciousness of man, and also about the features of display of components of consciousness
in the surrounding world. As a result of study of course a student gets an idea about the place of
psychology in the system of sciences; about morphological bases of forming of psyche; about an
origin, development and modern state of scientific psychology. As a result of study of course
skills of study of basic psychical processes are produced, and also typology personality features.
As a result of psychological gain knowledge reflection consciousness that helps him correctly to
think and operate in modern terms develops for a student, successfully to build the career, wisely
to overcome stress situations, and also highly to estimate other man, bravely, ridding of worldly
stereotypes and prejudices.



Competenses
it is a competence of self-education; 
it is a competence of self-education.
Competence professional
- a competence is expert.
Gentlefolks: basic tendencies of modern psychological knowledge;
Able:  to be able to work in a command, it is correct to defend the point of view, offer new
solutions;
To have skills: implementations of scientific projects and researches on the joint of professional
area and psychology.
Recommendableliterature:

1. Авдулова, Т. П. Возрастная психология: учебное пособие / [Т. П. Авдулова и др.]. – Москва: 
Академия, 2014. – 329 с.
2. Аминов, И. И. Юридическая психология: учебное пособие / И. И. Аминов. – Москва: Юнити-
Дана, 2014. – 270 с. 
3. Виноградова, С. М. Психология массовой коммуникации: учебник / С. М. Виноградова, Г. С. 
Мельник. – Москва: Юрайт, 2014. – 512 с.
4. Гуревич, П. С. Психология: учебник / П. С. Гуревич. – Москва: Инфра-М, 2015. – 330 с.
5. Караванова, Л. Ж. Психология: учебное пособие / Л. Ж. Караванова. –Дашков и Кº, 2014. – 
Москва – 263 с.

Methods/of form of estimation : rating, examination
Language of educating : Russian

Name of cours/ discipline/yunita
Педагогика
Педагогика
Pedagogics
Code of discipline
Ped -2203
Type of discipline
ООМ
Level of course/of discipline
БДОК
Year of educating
2
Semester of educating
2 semester
Amount of credits
2 credits
last name the name patronymic at the lecturer/of professor 
candidate of economy sciences Dusenbaeva A.T.

The aim is to form a system of theoretical knowledge about the integral pedagogical process,
which  is  carried  out  in  the formation  of the personality  of  the student  in a  changing socio-
economic situation of the Republic of Kazakhstan.
Prerequisites: 
- discipline " Philosophy "(bachelor);
- ability to work with methodical literature.
The content of the course: "Pedagogy" as an academic discipline occupies a leading place in the
system  of  professional  training  of  students  of  pedagogical  specialties.  Its  study  in  modern
conditions  focuses  on  the  development  of  pedagogical  culture,  pedagogical  orientation  of
thinking  of  the  future  specialist,  thus  providing  a  holistic  preparation  for  the  creative
performance of all functions of the teacher.



Competences
The competence of self-management
- competence of self-education; 
- competence of self-education.
Competence professional
- pedagogical competence;
competence of the expert.
To know the main trends of modern pedagogical knowledge.
To be able to apply the acquired knowledge in professional practice;
Have skills of work with methodical sources.
Recommended reading:
1. Батюта М.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. - М.: Логос,
2015. - 306 c.
2. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для бакалавров / Л.Ф. Обухова. - М.: Юрайт,
2013. - 460 c.
3. Хилько М.Е. Возрастная психология: Краткий курс лекций / М.Е. Хилько, М.С. Ткачева. - М.:
Юрайт, 2013. - 200 c.
4. Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная психология: Учебник для бакалавров / О.В.
Хухлаева, Е.В. Зыков, Г.В. Бубнова. - М.: Юрайт, 2013. - 367 c.
5. Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебник для бакалавров /
И.В. Шаповаленко. - М.: Юрайт, 2013. - 567 c.
Teaching methods: verbal, visual, practical, active (case stage).
Methods/forms of evaluation: rating, exam
Language of instruction: Russian
Name of cours/ discipline/yunita

Ғылымтарихыменфилософиясы
Историяифилософиянауки
History and philosophy of science
Code of discipline
IFN -5201
Type of discipline
ОМM
Level of course/of discipline
БДОК
Year of educating
2
Semester of educating
1 semester
Amount of credits
2 credits
last name the name patronymic at the lecturer/of professor 
doctor of legal sciences Seitembetov E.Zh.

The purpose of the course: to study the laws and trends of the development of special activities
for the production of scientific knowledge, taken in their historical dynamics and considered in a
historically changing socio-cultural context.
Course objective:
-  identification  of specifics  and interrelation  of the main problems,  themes of  philosophy of
science and history of science;
- disclosure of science self-consciousness in its social and philosophical perspectives;
-  understanding  the  phenomenon  of  science  as  a  profession,  social  institution  and  direct
productive force;



- disclosure of disciplinary self-determination of natural, social and technical Sciences, their
similarities and differences.
Competences
1. have an idea of the logic of formation, bases, methodological problems, development trends
and the current state of scientific knowledge
2. know the basic concepts, principles and directions of modern research 
3. to be able to identify the structure and features of the discourse of philosophical and special
scientific traditions 
4. be aware of the possible consequences for the production, dissemination, transformation and
application of knowledge in the modern multicultural world
5. to get skills of research work
be competent in planning your own research activities
Prerequisites of the course: Philosophy
Post-requisites of the course: specialization Disciplines.

Recommended reading:
1. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф. История и философия науки: учебное пособие. – Алматы: Бастау,
2016. – 384 с.
2. Артемьев А.И., Мырзалы С.К. История и философия науки: учебное пособие. – Алматы: Қазақ
университеті, 2017. – 150 с.
3. Ержанова А.Е. Философия науки: учебное пособие. - Алматы: Экономика, 2015. - 412 с. 
4. Бучило Н.Ф., Исаев И.А. История и философия науки: учебное пособие. – М.: Проспект, 2014. –
432 с.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods/forms of evaluation: rating, exam
Language of instruction: Russian.
Name of cours/ discipline/yunita

Пәндіоқытуәдістемесі
Методикапреподаваниядисциплины
The method of teaching the subject
Code of discipline 
MPD - 5201
Type of discipline 
ОМС
Course/discipline level
БДКВ
Year of study
2 years
Semester of study
2nd semester
Number of credits
2 credits
Name of lecturer/Professor
D. Yu.N., Rakhimberdin K. H. 
Purpose:  to  give  undergraduates  an  idea  of  the  features  and  principles  of  teaching  legal
disciplines, to form their initial methodological skills necessary for teaching legal disciplines.
Prerequisites:  Pedagogy, psychology, historical and theoretical legal Sciences, branch of legal
science. 
Postrekvizity: the Development of the course according to the curriculum provides the basis for
the passage of pedagogical (industrial) practice.
Course content:  Didactic  basics of teaching law at the University.  Forms of organization of
training in the educational process of the University. Methods of preparation and conduct of the
seminar. Organization of independent work of students(IWS). Modern technologies of training in

http://irbis.pushkinlibrary.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNRUS&P21DBN=KNRUS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%95%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


the system of higher professional education. Pedagogical skills and personality of a high school
teacher. Control and assessment of students ' knowledge. 
Competences:
Professional competence: motivational and value; 
activity;
emotionally-strong-willed.
- communicative
- competence
 -  pedagogical;
competence of the expert;
- research competence
Know:  laws  of  functioning  of  modern  jurisprudence,  problems  and  opportunities  of  its
development as a subject for studying by undergraduates; bases of psychology and pedagogy;
modern methods of teaching of public (legal) disciplines.
Be  able  To:  independently  conduct  lectures;  independently  conduct  seminars;  manage
independent work of students; the latest interactive methods of seminars.
Have skills:  to Use the knowledge gained during all  types of classes provided by the credit
system of education, as well as during the passage of teaching practice

Recommended reading:
1. 1.  Чиркин В.Е. Сравнительное  правоведение  :  учебник  для магистратуры /  В.Е.

Чиркин. — 2-е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 320 с.
2. Егоров  А.В.  Теоретико-методологические  системы  основания  сравнительного

права  правоведения:  монография/  А.В.  Егоров.  –  Витебск  :  ВГУ  имени  П.М.
Машерова, 2014. – 207 с.  

3. Захарова М.В. Сравнительное системы правоведение: вопросы теории и практики:
монография / М. В. Захарова. – М.: Проспект, 2015. – 156 с.

Жалпы құқық теориясының осы уақыттағы мәселелері
Современные проблемы общей теории права
Modern problems of general theory of law
Code of discipline
MPD - 5201
Type of discipline
ОМС
Level of course/of discipline
ПДОК
Year of educating
2
Semester of educating
1 semester
Amount of credits
2credits
last name the name patronymic at the lecturer/of professor 
candidat of legal sciences Rahimberdin K.H.

Purpose: Development of scientific understanding of the state-legal phenomena, laws of 
historical movement and functioning of the state and.law; Assimilation and practical application 
of the idea and concepts of the internal relationship and unity of the state and law, the rule of 
law, the law and the rule of law.

http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=562fd8d0-efa9-11e3-9244-90b11c31de4c


 Prerequisites: Philosophy, theory of state and law, problems of theory of state and law, 
constitutional law, comparative law, branch and historical and theoretical legal Sciences 
(bachelor).
Course content: Power as a certain feature and the main content of the essence of the state, the 
political system and its role in the formation of civil society, the system of legal restrictions and 
forms of control over the activities of the state, law as a measure of freedom and guarantee of 
human rights, modern approaches to the study of the theory of legal relations, the effectiveness 
of the mechanism of legal regulation, legal nihilism and legal order in the society of the 
transition period, the state program of legal reform in the Republic of Kazakhstan, human rights 
and their protection. 
Competences:
Professional competence: motivational and value; 
activity;
emotionally-strong-willed.
- communicative
- competence
 -  pedagogical;
competence of the expert;
- research competence
 To master the theoretical knowledge about the features of the General theory and law; to know 
the main types, forms of government of the state and law; to acquire the skills of analysis and 
solution of the main problems in the study of General theory and law.
know: the Main state-legal phenomena in General.
To be able To: correctly interpret and competently analyze problematic issues, to study 
independently; to use the theoretical knowledge in professional activities. To be able to approach
the analysis of state-legal phenomena from the known methodological positions, to find 
objective reasons for their occurrence, development and change, to apply the acquired 
knowledge in determining the laws of social development in the Republic of Kazakhstan.
Have skills: orientation in modern sources in the field of modern problems of theory and law and
in the system of General legal concepts and categories necessary for the successful development 
of specific legal disciplines, learn to understand their relationship with each other and with the 
General theory of law.
Recommended reading:

1. . Какимова, Майра Шариповна Основы теории государства и права [Текст] : учеб. 
для тех. проф. образования / М. Ш. Какимова. - 3-е изд., перераб. - Астана : Фолиант, 
2014. - 256 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 
2.Какимова М.Ш. Основы теории государства и права: учеб. для тех. проф. 
образования / М. Ш. Какимова. - 3-е изд., перераб. - Астана : Фолиант, 2014. 
3.Честнов И.Л. Актуальные проблемы теории государства и права. Санкт-Петербург,

2014
4. Енгибарян, Роберт Вачаганович.  Теория государства и права: учеб. пособие / Р. В.
Енгибарян, Ю. К. Краснов ; МГИМО МИД России ; Международный ин-т управления.
- 2-е изд., пересмотр. и доп. - М. : НОРМА, 2015..
5. Шапақ, Үнзила. Мемлекет және құқық теориясы: оқу құралы / Ү. Ш. Шапақ, Ж. Р.
Темірбеков, С. Т. Молдабекова. - Астана : КазГЮУ, 2015.

Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / forms of assessment: rating, examination.
Language of instruction: Russian
Name of cours/ discipline/yunita
Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасын құқықтық қолдану 
тәжірибесінің өзекті мәселелері
Актуальные проблемы правоприменительной практики уголовного и уголовно-



процессуального законодательства
Actual problems of the criminal and procedure legislation enforcement
Code of discipline
APP - 1302
Type of discipline
МВОС
Level of course/of discipline
ПДОК
Year of educating
1 
Semester of educating
1 semester
Amount of credits
3 credits
last name the name patronymic at the lecturer/of professor 
doctor of legal sciences Rahimberdin R.H.

Purpose:  formation  of  theoretical  knowledge  about  the  problematic  issues  of  law
enforcement practice of criminal and criminal procedure legislation, instilling skills of research
activities,  as well  as the actualization of criminal,  criminal  procedural  legal  problems in the
context of modern trends in the development of political and legal system.

Prerequisites: theory of state And law, history of state and law, criminal law – criminal
legal characteristics of crimes in the field of economic activity, International law – international
criminal law, Criminology – criminological characteristics of crimes in the economy.

Postrekvizity:  the Development of the course, according to the curriculum provides the
basis for practical training.

Content  of  the  course: the  Course  "Actual  problems  of  law enforcement  practice  of
criminal and criminal procedure legislation" is designed for undergraduates of legal specialties. It
contains  the basic  scientific  and theoretical  provisions  on the methodological  foundations  of
criminal and criminal procedure law, on the problems of application of the basic institutions of
criminal and criminal procedure legislation. The concept of human rights and freedoms. Their
classification. The legal nature of human rights. Theory and practice of ensuring the protection
of  human  rights  in  criminal  proceedings.  Theoretical  basis  of  the  rights  and  duties  of  the
individual and the state in the field of criminal procedural relations. Moral bases and tactical
features of ensuring observance of the rights of the person in criminal process. Interaction of the
investigator and the Prosecutor in ensuring the rights and legitimate interests of the individual at
the  stage  of  preliminary  investigation.  Appeal  as  a  form of  protection  of  human rights  and
freedoms in  criminal  proceedings.  General  principles  of  the  Institute  of  criminal  procedural
protection of the rights of the victim in Kazakhstan. Fundamentals of the Institute of criminal
procedure protection of the rights of the victim. The role of the Prosecutor in ensuring the rights
and legitimate interests of the victim. Actual problems of civil action in criminal proceedings.
Actual  problems  of  jury  trial.  Guarantees  of  ensuring  the  rights  and  legitimate  interests  of
juvenile  participants  in  criminal  proceedings  and  witnesses  at  the  stage  of  preliminary
investigation.

Competenses: 
Competence professional :
motivational-valued; 
emotionally-volitional.
- communicative
- a competence is pedagogical;
- a competence expert;
- a competence research



Know:  the problem of determining the stages of criminal  activity;  the nature and content  of
punishment; scientific basis for the qualification of crimes; modern legal framework, taking into
account changes in legislation.
To be able to: correctly interpret and competently analyze the problematic issues of criminal and
criminal  procedure  legislation;  to  study  independently;  to  use  the  theoretical  knowledge  in
professional activities.
Have  skills:  work  with  scientific  and  special  literature  in  the  field  of  criminal  procedure;
preparation of procedural documents.
Recommended reading:

1. 1.  Рахимбердин К.Х. Сравнительный анализ законодательства  об осужденных за
террористические  и  экстремистские  преступления  в  постсоветских  государствах
Центральной Азии. – Б., Управление ООН по наркотикам и преступности, 2014 г.-
44 с.

2. Грузинская  Е.И.  Уголовное  право:  преступления  против  мира  и  безопасности
человечества  в  системе  уголовного  законодательства  стран  Евразийского
экономического  союза:  учебное  пособие.  —  Новороссийск:  Московский
гуманитарно-экономический  институт  -  Новороссийский филиал  — Ставрополь:
Логос, 2016. — 88 с

3. Смирнов  Р.Ю.  Дифференциация  уголовной  ответственности  за  преступления
против здоровья человека в уголовном праве России: вопросы теории и практики :
монография / Р.Ю. Смирнов. – Рязань : Издательство «Концепция», 2014. – 152 с.

4. Лядов,  Э.В.  Институт  условного  осуждения:  уголовно-правовой  и  уголовно-
исполнительный аспекты : монография / Э.В. Лядов. – Рязань: Издательство ИП
Коняхин А.В., 2016. – 184 с.

Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods/evaluation forms: rating of the exam is in oral form.
Language of instruction: Russian

Course / discipline / unit name
Азаматтықжәнеазаматтықіс-жүргізузаңдардықолданудыңтеориясыментәжірибесі
Теорияипрактикаприменениягражданскогоигражданскогопроцессуальногозаконода
тельства
Theory and practice of civil procedural law
Code of discipline
TPPGGPZZ -1302
Type of discipline
MWOS
Course / discipline level
PD KV
Year of study
2 years
Semester of training
1 semester
Amount of credits
3 credits
Full name of the lecturer / professor
Ph.D. Ramazanova A.S.
The goal is the formation of theoretical knowledge about problem issues of law enforcement 
practice of civil and civil procedural legislation, the development of skills in research and 
development, and the actualization of civil and civil procedural legal problems in the context of 
current trends in the development of the political and legal system.



Magistrates should study the content of normative legal acts regulating civil and legal relations, 
get acquainted with the most problematic issues of practical application of civil and civil 
procedural law, master the ability to independently analyze civil civil procedure norms and 
legislation to resolve litigation in the relevant field.
Prerequisites: The following disciplines are the basis for studying the discipline: Modern 
problems of theory and law, Constitutional law of the Republic of Kazakhstan, Civil law of the 
Republic of Kazakhstan (general and special part), Civil Procedure Law.
Post-requisites: Mastering the course provides the basis for studying the following disciplines 
according to the curriculum: Contract law: theory and practice issues, Actual problems of 
enforcement proceedings, Modern problems of land legal relations, Actual problems of 
intellectual property law, Legal regulation of extrajudicial mediation.
Contents of the course of the discipline: The main scientific and theoretical provisions on the 
methodological foundations of civil and civil procedural law, the problems of applying the basic 
institutions of civil and civil procedural legislation.
Subject, methods, functions, concepts of civil law and civil law: problems of theory and 
lawmaking. Principles of civil law: problems of theory and practice. Subjects of civil law: 
problems of theory and practice. Objects of civil law: problems of theory and practice. Real 
rights under the civil legislation of the RK: problems of theory and practice. Contractual 
obligations under the civil legislation of the RK: problems of theory and practice. Non-
contractual obligations under the civil legislation of the Republic of Kazakhstan: problems and 
practices. The hereditary right under the civil legislation of RK: problems of the theory and 
practice. Protection of civil rights: problems of theory and practice The content, object and 
subjects of civil procedural legal relations, their features. Essence and types of evidence. The 
problem of proof in the civil process. Theory and practice of applying the amicable agreement 
and mediation in the civil process. The concept, essence and problems of enforcement 
proceedings. Theory and practice of arbitration courts and international commercial arbitration. 
International civil process.
 Competencies:
Competence professional:
motivational and value;
activity;
emotionally-volitional.
- communicative
- competence
 - pedagogical;
-Experience competence;
-competitiveness research
To know: the content of problems of practical application of civil and civil procedural civil 
legislation of the Republic of Kazakhstan; know the theoretical provisions on the laws of 
development and improvement of civil legislation;
To be able: to correctly interpret and correctly analyze problematic issues of civil and civil 
procedural law; learn independently; Use the obtained theoretical knowledge in professional 
work.
Have skills: work with scientific and specialized literature in the field of civil procedure 
proceedings; preparation of procedural documents.
Recommended character:
1. Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии.
Практика.Выпуск46.ҮЛГІ.Залог.Исполнениесудебных решений / Под ред.К.А.Мами, А.Ж. Ештая,
А.Г. Диденко–Алматы2016. – 156с.
Гражданское   законодательство.  Статьи.  Комментарии.
Практика.Выпуск45.ҮЛГІ.Сборниксудебныхактов  по  недействительным  сделкам/Под
ред.К.А.Мами,А.Г.  Диденко – Алматы 2016. –276с.



2.   Диденко   А.Г.    Вызовы   времени:    теория    недействительных  сделок
иееотражениевсовременнойправовойдействительности.  –Алматы  2016//Библиотека
информационногопорталаZakon.kz,
3.ДиденкоА.Г.Вызовывремени:теорияюридическихфактов  и  ееотражениев  правовой
действительности.Приложениексборнику. Выпуск 44.  –Алматы:Раритет,2015. –68с.
4.  Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт
теоретическогоисследования.Том1/М.К.Сулейменов.Частьпервая.  Историческая.–Алматы  2016.–
400с.
5.   Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том2/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.  Раздел  1.  Общие  проблемыгражданского  права.  –
Алматы 2016. –576с.
6.   Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том3/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.Раздел2.Гражданскоеправоотношение.–Алматы2016.–
464с.
7.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том1/М.К.  Сулейменов. Гражданскоеправо.–
Алматы 2016.–584с.
8.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том2/М.К.  Сулейменов.
Смежныеотраслииинститутыправа.–Алматы2016.– 624с.
Methods of teaching: words, prudent, practical.
Methods / Forms Assessment: Rating, Exams in the Advanced Form.
Language teaching: русский

Name of the course / Discipline / Unit
Атқаруөндірісініңөзектімәселелері
Актуальныепроблемыисполнительногопроизводства
Actual problems of Executive production
Code of discipline APIP - 1301
Type of discipline MFVS
Level of the course / discipline PD KV
Year of study
2 years
Semester of training
2 semester
Amount of credits
3 credits
Full name of the lecturer / professor
 Ph.D., Smailova I.E.
The objectives of the course are the formation of theoretical knowledge about problematic issues
of enforcement proceedings, the inculcation of skills in research and development, and the 
actualization of legal problems of enforcement proceedings in the context of current trends in the
development of the political and legal system.
Prerequisites: Modern problems of general theory of law, Theory and practice of application of 
civil and civil procedural legislation.
Post-requisites: Mastering the course provides the basis, according to the curriculum for passing 
the production practice.
Course contents: The main scientific and theoretical provisions on the methodological 
foundations of enforcement proceedings, the problems of applying it as one of the main institutes
of the civil procedural law of the Republic of Kazakhstan.
Competencies:
Competence professional:
motivational and value;
activity;
emotionally-volitional.
- communicative
- competence



 - pedagogical;
-Experience competence;
-competitiveness research
Know: the content of problems of practical application of civil legislation of the Republic of 
Kazakhstan, know the theoretical provisions on the laws of development and improvement of 
legislation in the field of enforcement proceedings.
To be able: to correctly interpret and correctly analyze problematic issues of legislation in the 
field of enforcement proceedings; learn independently; Use the obtained theoretical knowledge 
in professional work.
Have skills: work with scientific and specialized literature in the field of executive legal 
proceedings; preparation of procedural documents.
  Recommended reading:
1. Бексултанова, Р. Т.  Гражданское процессуальное право РК. Казусная технология [Текст]  : сб.
казусов по гржд. процессу и постановлений Верх. Суда РК по вопр. гражд. процесс. права : учеб.
пособие  / Р. Т. Бексултанова ; Каз. гум.-юрид. университет. - Астана : Фолиант, 2014. - 440 с. 
2.Гражданское  процессуальное  право  Республики  Казахстан:  учеб.  пособие  /  сост.  Н.  Ш.
Камбарова. - Алматы : NURPRESS, 2014. - 316 с.
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam.
Language of instruction: Russian

Name of cours/ discipline/yunita
Қазақстан Республикасының ювеналдық әділеті: теория және тәжірибе
Ювенальная юстиция Республики Казахстан: теория и практика
Juvenile Justice of the Republic of Kazakhstan: theory and practice
Code of discipline
JjRK - 1303
Type of discipline
МВОС
Level of course/of discipline
ПДОК
Year of educating
1 
Semester of educating
1 semester
Amount of credits
3credits
last name the name patronymic at the lecturer/of professor 
doctor of legal sciences Rahimberdin R.H.

The purpose-the formation of undergraduates knowledge necessary for successful work in law
enforcement  agencies,  institutions  and organizations  included in the system of prevention of
neglect and juvenile delinquency.
Prerequisites:  Family law, civil law, criminal law, international law, to know the legal terms,
international legal acts, national legislation in the field of protection of children's rights.
Postrekvizity: the Development of the course, according to the curriculum provides the basis for
practical training.
The  content  of  the  course  of  discipline:  currently,  an  urgent  and  urgent  task  of  national
importance was the education of the younger generation in the spirit of universal values, with
healthy morals,  morals,  attitudes  and habits.  However,  there are  serious shortcomings in the
education  of  the  younger  generation.  The  state  of  neglect  and  juvenile  delinquency  in  the
Republic is a matter of serious concern and concern. The relevance of the fight against juvenile
crime at the present stage due to the fact that its level largely determines the state and prospects
of crime in General.



Competenses: 
Competence professional :
motivational-valued; 
emotionally-volitional.
- communicative
- a competence is pedagogical;
- a competence expert;
- a competence research

Know:  the content  of  the problems of  practical  application  of  the legislation  in  the field  of
juvenile law of the Republic of Kazakhstan.
To be able to use the trained skills in the agencies, in practice. to correctly interpret and properly
analyze  the  problem  current  issues;  to  learn  independently;  to  use  the  obtained  theoretical
knowledge in professional activity
Have skills:  the knowledge Can be used in the development and writing of a master's thesis,
practice.  In  addition,  the  graduate  student  must  be  aware  of  the  social  importance  of  their
profession, have a sufficient level of professional legal awareness; conscientiously perform their
professional duties, comply with the principles of ethics of the lawyer.
Recommended reading:

1. Кунгурцев, Э. Счастливое детство - счастливой семье [Текст] : [о процедуре 
медиации по ювенальному суду: статистика в инфографике] / Э. Кунгурцев // 
Рудный Алтай. - 2016. - 12 ноября. - . 14 Рубрики: Право--Исполнительное 
производство--Ювенальная юстиция

2. Кунгурцев, Э.  Счастливое детство - счастливой семье [Текст] : [о процедуре 
медиации по ювенальному суду: статистика в инфографике] / Э. Кунгурцев // 
Рудный Алтай. - 2016. - 12 ноября. - . 14 

3. Особенности  уголовногои  гражданского  судопроизводства  с  участием  детей  в
Республике  Казахстан  :  международные  стандарты  и  национальная  практика.:
практ. пособие . - Астана : [б. и.], 2014. - 170 с.

4. Профилактика  преступлений  несовершеннолетних.  Ю.В.  Помогалова,  О.В.
Демидова. Воронеж, 2015, - 79 с.

Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods/evaluation forms: rating of the exam is in oral form.
Language of instruction: Russian

Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент
Управление проектами и инновационный менеджмент
Project Management and Innovation Management
Code of discipline
UPIM-6201
MBBK
Level of the course / discipline DB KV
DB KV
Year of study
2 years
Semester of training
2 semester
Amount of credits
2 credits
Full name of the lecturer / professor
Candidate of Economic Sciences Bulgauov TA

http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%AD.
http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%AD.
http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20--%20%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20--%20%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20--%20%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20--%20%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F


Purpose - The subject of studying the academic discipline "Management" is the mastering of 
students theoretical knowledge about management, the formation of their practical skills and 
skills in the application of tools and methods of management) in the practical activities of firms 
and companies.
Prerequisites: Management
Post-requisites:
Course content of the discipline:
The role of management in a modern market economy is to ensure the functioning of 
organizations on the basis of improving the efficiency of activities and the competitiveness of 
products and services. Therefore, future managers need to fundamentally understand the modern 
concept of management, creatively implement it in the practical activities of enterprises. This 
will be facilitated by studying and mastering the content of the subject "Management".
The program is the basis for the development of work programs in universities. Based on the 
volume and content of other academic disciplines and the direction of the university, the work 
program can change the topics and their relationships in the number of hours allocated to the 
study of individual program topics.
Competencies:
Competence professional
-special
-methodical
-Social and psychological
-Differentially
-psychological
-autopsychological
Know: the essence of corporate governance; Anglo-Saxon, Continental (German) and Japanese 
model of corporate governance; relationships between stakeholders, corporate governance code, 
corporate culture, business risks; the corporate, financial, and investment policies of the 
corporation; management of the corporation through shareholdings; tactics of mergers and 
acquisitions, methods of protection against unfriendly takeovers.
To be able: to determine the balance of interests of interested persons; prepare documents 
required for the activities of corporate bodies; carry out calculations necessary for cumulative 
voting, profit distribution and determining the level of dividends, making investment decisions.
Have the skills: technical and economic calculations, necessary for cumulative voting, profit 
distribution and determining the level of dividends, making decisions about investing.
Recommendedreading:
1. Стельмах, С. А. Тайм-менеджмент для практических занятий [Текст]  : учеб. пособие / С. А. Стельмах ; М-
во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2015. -
75 с. 32
2. Гриффин Р.У. Менеджмент : оқулық.- 12 бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-768 бет.- (Рухани
жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).
Инновациялық  менеджмент  :  оқу  құралы  /  А.А.Кайгородцев,  А.Г.  Мухамедиева,  А.С.Асубаева,
Е.Б.Домалатов.- Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-182 бет.-34 экз
Купешова С., Мухтарова К.С. Стратегиялық менеджмент : оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2015.-
178 бет.
3. Сактаева А. А. Менеджмент  : оқу құралы / А. А. Сактаева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ
"Берел" баспасы, 2017. - 151 бет. - 22 экз
4. Свидченко И.И.Креативті менеджмент  : оқу құралы / И. И. Свидченко, Ю. И. Осик. - Алматы : Бастау,
2017. - 360 бет.
5. Тайбек Ж.Қ. Сақтандыру менеджменті : оқу құралы.- Қарағанды :  Medet Group, 2015.-136 бет.- 25 экз.
Гриффин Р. У. 
6. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 
2018. - 768 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)
Teachingmethods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: Russian.



Названиекурса/дисциплины/юнита
Ғылымдағыкомпьютерлікүлгілеужәнебағдарламалықжасақтама
Программноеобеспечениеикомпьютерноемоделированиевнауке
The software and computer in science
Code of discipline: POiKMN -5201
Discipline type: MBBK
Level of the course / discipline DB KV
Year of study
2 years
Semester of training
2 semester
Amount of credits
3 credits
Full name of the lecturer / professor
Ph.D. Kadyrova A.S.
The goal is the formation of a system of theoretical knowledge about the integral pedagogical 
process in which the formation of the schoolchild's personality is carried out in the conditions of 
the changing socio-economic situation of the Republic of Kazakhstan.
Prerequisites: discipline "Informatics", "Statistics, economic-mathematical modeling" (bachelor's
degree);
Post-requisition: Performance of the master's thesis
Course content of the discipline: Basic concepts of computer science, methods of processing and 
presentation of information; technical and software tools for implementing information 
processes. Elements of mathematical statistics; numerical characteristics of the statistical series; 
numerical methods for the analysis of statistical data. Means, methods of mathematical modeling
for forecasting, designing, calculation for an estimation of efficiency of process of management. 
Mathematical methods in the process of complex solution of issues related to the construction of 
the management process.
Competencies
Competence research
on the use of MS-Excel table processor when applying statistical methods when working with 
real social and legal information
To know: mathematical methods in purposeful activity, optimization methods; basic concepts of 
mathematical statistics; expert assessments; principles of constructing mathematical models; 
technical and software tools for implementing information processes; algorithms, fundamentals 
of protection of information and information constituting state secrets; methods of information 
protection
To be able: to use means, methods of mathematical modeling; use professional-oriented 
information technologies in the legal field, databases and processes for processing legal 
information;
Have skills: use of statistical data processing methods, standard statistical programs for data 
processing.
Recommended reading:
1.  Urmashev, B. A.  Information - communication technology [Текст]  : textbook / B. A. Urmashev ;
Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan.  -  Almaty :  [Association of higher
educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 409 p. – 25
2. Nurpeisova, T. B. Information and communication technologies [Текст]  : textbook / T. B. Nurpeisova,
I. N. Kaidash ; Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2017. - 480 p. 215
3.  Information  and  communication technologies  textbook  :  in  2  part  =  Информационно-
коммуникационныетехнологии :  учебник :  в 2  ч.  [Текст]  :  учебник /  D.  Shynybekov  [идр.]  ;
International Information Technology University . - Almaty : IITU.Part 1 : textbook. - 2017. - 586 с-15
4. Seiketov, A. Algorithms, Data Structures and Programming [Текст]  : textbook / A. Seiketov ; Ministry
of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty :  [Association of higher educational
institutions of Kazakhstan], 2016. - 288 p. 15



Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam
Language of instruction: Russian.

Іскерлік қазақ тілі
Деловой казахский язык
Business Kazakh language
Code of discipline: DKz -5201
Discipline type: MBBK
Level of the course / discipline DB KV
Year of study
2 years
Semester of training
2 semester
Amount of credits
2 credits
Full name of the lecturer / professor
Sadykova S.T.
Discipline "Business Kazakh language" is the study of language material, the conduct of 
business papers in the state language, the ability to conclude contracts, the rules of writing 
business letters, as well as the ability to convey their thoughts in the state language.
The goal is to teach the undergraduates the basics of writing business papers; business 
communication in the state language, to acquaint with the samples of registration of documents; 
to teach to conduct office work in the state language.
The course content includes the following sections: grammar, morphology, syntax. Structure of 
Kazakh proposals. Types of offers. Types of subordinate clauses. Times of all groups. Modal 
verbs. Passive voice. Passive passive design in the native language. Subjunctive mood. 
Communicated turnovers. Infinitive constructions.
As a result of studying the discipline, the undergraduate must:
- know the lexical-grammatical, stylistic, spelling norms of the business Kazakh language;
- to be able to use the studied material in life and professional activity;
- have the skills to properly use professional terms when filling out documents in accordance 
with state standards, as well as writing styles and functions.
Discipline is aimed at the formation of competence: language, communication, professional.

Prerequisite / Prerequisites / Prerequisites
«Professional Kazakh Language»
"Professional Kazakh language"
«Professional Kazakh Language»
Post-requisitioner / Post-requisition / Postrequisites
Thesis zazu kezіnde praktilalyққoldanu
Practical application for writing a dissertation
Practical application in the writing of the dissertation
Recommended reading:

1. Байсақалова, Ұ.С.  Қазақ тілі [Текст]  : оқу құралы : ҚР білім және ғылым министрлігі
техникалық  және  кәсіптік  білім  беру  ұйымдарына  ұсынады  /  Ұ.  С.  Байсақалова.  -  4-ші  бас.
стереотип. - Астана : Фолиант, 2016. - 216 бет. 15
2. Жүнісова, К. Қ. Қазақ тілі [Текст]  :  ЖОО барлық мамандықтарында оқитын орыс тілді 
топтарға арналған оқу құралы / К. Қ. Жүнісова. - Алматы : ССК, 2017. - 368 бет. – 100
3. Оразымбетова, Ғ. Д. Қазақ тілі [Текст]  :  ЖОО орыс бөлімі студентеріне арналған оқу құралы / 
Ғ. Д. Оразымбетова, Е. Қ. Сәлім. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2015. - 166 бет. – 24 
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, exam



Language of instruction: Kazakh.

Name of cours/ discipline/yunita
Құқықтық анализ методологиясы 
Методология правового анализа
Methodology of  legal analy sis
Code of discipline
MPA—5305
Type of discipline
ООМ
Level of course/of discipline
ПДОК
Year of educating
1 
Semester of educating
1 semester
Amount of credits
1 credits
last name the name patronymic at the lecturer/of professor 
candidat of legal sciences Bairkenova G.T.

The purpose-to study the methodological foundations of scientific understanding of law, state
and state-legal phenomena; laws of their historical origin, formation and functioning; features of
the origin and the main stages of development of foreign and domestic law; actual problems of
methodology of legal science.
Prerequisites:  theory of state and law, problems of theory of state and law, constitutional law,
comparative law, branch and historical and theoretical legal Sciences (bachelor).
Postrekvizity: the Development of the course, according to the curriculum provides the basis for
practical training.
Course content: the methodology of comparative legal analysis remains the subject of lively and
often  heated  debate  in  the  scientific  community."Despite  the  apparent  simplicity  of  legal
comparisons, analogies and analyses, it remains a difficult task to master the methodology of
comparative law. Over the past fifty years, the methodology of comparative legal analysis has
been the subject of numerous scientific studies, primarily in the Western legal doctrine.

Competenses: 
Competence professional :
motivational-valued; 
emotionally-volitional.
- communicative
- a competence is pedagogical;
- a competence expert;
- a competence research
Know: concepts and principles of methodology legal science; methodology of jurisprudence as
independent area legal knowledge; modern ideas about scientific knowledge; legal knowledge as
activities; different styles and images legal knowledge.
Be able to: apply the knowledge to understand the laws of development of the state and law for
use in the process of law enforcement and research.
Own: methods of self-study and analysis of legal knowledge.
Recommended reading:

1. 1.  Чиркин  В.Е. Сравнительное  правоведение  :  учебник  для  магистратуры /  В.Е.
Чиркин. — 2-е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 320 с.

http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=562fd8d0-efa9-11e3-9244-90b11c31de4c


2. Егоров  А.В.  Теоретико-методологические  системы  основания  сравнительного
права  правоведения:  монография/  А.В.  Егоров.  –  Витебск  :  ВГУ  имени  П.М.
Машерова, 2014. – 207 с.  

3. Захарова М.В. Сравнительное системы правоведение: вопросы теории и практики:
монография / М. В. Захарова. – М.: Проспект, 2015. – 156 с.

Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods/evaluation forms: rating of the exam is in oral form.
Language of instruction: Russian

Description of separate disciplines(courses, юнитов) :
(profile direction, set 2017 year)

Цикл
дисциплин

Код
дисциплины

Наименование дисциплины Количество
кредитовпо

ECTS

Семестр

МВОС
Маг

VP-2301 Қалпынакелтіруәділсоты
Восстановительноеправосудие
Restorative Justice

3 3

МВОС
Маг

DPVTiP  -
2301

Шарттық құқық: теория және 
тәжірибе мәселелері
Договорное право: вопросы 
теории и практики
Contract Law: Theory and Practice

3 3

МВОС
Маг

АS-2307 Арбитраждық сот өндірісі
Арбитражное судопроизводство
The arbitration proceedings

3 3

МВОС
Маг

AlN -2305 Жаза  баламалары
Альтернативы  наказания
Alternatives to Punishment

3 3

МВОС
Маг

GUPKURGO
-2302

Азаматтыққоғамныңдамукезіндегі
Қазақстанныңқылмыстықсаясаты
нізгілендіру
ГуманизацияуголовнойполитикиК
азахстанавусловияхразвитиягражд
анскогообщества
Humanization of criminal policy of
Kazakhstan in terms of development
of civil society

3 3

МВОС
Маг

PChPU -2303 Пенитенциарлық мекемелердегі 
адам құқықтары
Права человека в пенитенциарных
учреждениях
Human rights in prisons

3 3

МВОС
Маг

PSGZRK -
2303

Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасын жетілдіру 
мәселелері
Проблемы совершенствования 
гражданского законодательства 
Республики Казахстан
Problems of improving the civil 
legislation of the Republic of 
Kazakhstan

3 3

МВОС
Маг

APP -1306 Қылмыстық және қылмыстық іс 
жүргізу заңнамасын құқықтық 
қолдану тәжірибесінің өзекті 

3 3



мәселелері
Актуальные проблемы 
правоприменительной практики 
уголовного и уголовно-
процессуального 
законодательства
Actual problems of the criminal and 
procedure legislation enforcement

МВОС
Маг

PRVM -2306 Соттан тыс медиацияны 
құқықтық реттеу
Правовое регулирование 
внесудебной медиации
Legal regulation of extrajudicial 
mediation

3 3

МВОС
Маг

SPZP -2305 Жер құқық қатынастарының 
қазіргі уақыттағы мәселелері
Современные проблемы 
земельных правоотношений
Modern problems of land relations

ДМ
Маг

Р

Педагогикалық іс-тәжірибе 
(үздіксіз)
Педагогическая практика 
(непрерывная)
Teaching practice (continuous)

3 3

ДМ
Маг Is

Зерттеу іс-тәжірибе
Исследовательская практика
Research Practice

14 4

ДМ
Маг NI

Магистрдіңғылыми-
зерттеужұмысы, 
соныменқатармагистрлікдиссерта
цияныдайындау
Научноисследовательскаяработам
агистранта, 
включаявыполнениемагистрскойд
иссертации (НИРМ)
Scientific research work of master 
student, including masters thesis 
(SRWM)

10 3

ДМ
Маг

-
Кешендіемтихан
Комплексныйэкзамен
Integrated examination

4

ДМ
Маг

-

Магистрлікдиссертациянырәсімде
ужәнеқорғау
Оформлениеизащитамагистерско
йдиссертации
Writing and defense of masters 
dissertation

4

Итого 

Name of cours/ discipline/yunita



Шарттық құқық: теория және тәжірибе мәселелері
Договорное право: вопросы теории и практики
Contract Law: Theory and Practice
Code of discipline
DPVTiP -1302
Type of discipline
МВОС
Level of course/of discipline
ПДОК
Year of educating
1 
Semester of educating
1 semester
Amount of credits
3credits
last name the name patronymic at the lecturer/of professor 
candidat of legal sciences Smailova I.E.

The purpose-The study of the discipline "Contract law: theory and practice" is designed to form
undergraduates knowledge of the subject, its main categories, as well as to instill the skills of
application  of  civil  law  in  resolving  disputes.  This  course  is  designed  to  introduce
undergraduates to the range of problems that are most relevant in the science of civil law and the
problems of improving civil law in the field of contractual relations.
Prerequisites: Modern problems of the General theory of law, Theory and practice of civil and
civil procedural legislation
Post-requisites:  the Development of the course provides the basis according to the curriculum
for practical training.
Course content: the Study of the legal nature and characteristics of contracts in civil law, certain
types of contractual obligations, theoretical and practical problems of civil contracts. Theoretical
problems of the concept of a contract as a transaction. Freedom of contract and its limitations.
Theoretical and practical problems of conclusion, amendment and termination of the contract.
Legal issues of liability for breach of a contractual obligation. Protection of the rights of parties
to  contractual  relations.  Theoretical  and  practical  problems  arising  at  the  conclusion  of  the
contract for the transfer of property in the property for use. Theoretical and practical problems
arising at the conclusion of the contract for the production of works. Theoretical and practical
problems arising at  the conclusion of transport  contracts.  Theoretical  and practical  problems
arising at the conclusion of the contract in the field of settlement, credit relations and banking
services. Theoretical and practical problems arising at the conclusion of the insurance contract.

Competenses: 
Competence professional :
motivational-valued; 
emotionally-volitional.
- communicative
- a competence is pedagogical;
- a competence expert;
- a competence research

Know:  the  content  of  the  problems  of  practical  application  of  legislation  in  the  field  of
contractual relations, to know the main directions of development and improvement of contract
law;



To be able to: correctly interpret and correctly analyze the problematic issues of the Institute of
contract  law  of  the  Republic  of  Kazakhstan;  to  study  independently;  to  use  the  theoretical
knowledge in professional activities.
Have skills:  work with scientific and special  literature in the field of civil law, including the
drafting of contracts.
Recommendable literature:
1. Гражданское законодательство.

Статьи.Комментарии.Практика.Выпуск46.ҮЛГІ.Залог.Исполнениесудебных
решений / Под ред.К.А.Мами, А.Ж. Ештая, А.Г. Диденко–Алматы2016. – 156с.
2.  Гражданское   законодательство.  Статьи.  Комментарии.
Практика.Выпуск45.ҮЛГІ.Сборниксудебныхактов  по  недействительным  сделкам/Под
ред.К.А.Мами,А.Г.  Диденко – Алматы 2016. –276с.
3.   Диденко   А.Г.    Вызовы   времени:    теория    недействительных  сделок
иееотражениевсовременнойправовойдействительности.  –Алматы  2016//Библиотека
информационногопорталаZakon.kz,
4.ДиденкоА.Г.Вызовывремени:теорияюридическихфактов  и  ееотражениев  правовой
действительности.Приложениексборнику. Выпуск 44.  –Алматы:Раритет,2015. –68с.
5.  Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт
теоретическогоисследования.Том1/М.К.Сулейменов.Частьпервая.  Историческая.–Алматы  2016.–
400с.
6.   Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том2/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.  Раздел  1.  Общие  проблемыгражданского  права.  –
Алматы 2016. –576с.
7.   Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том3/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.Раздел2.Гражданскоеправоотношение.–Алматы2016.–
464с.
8.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том1/М.К.  Сулейменов. Гражданскоеправо.–
Алматы 2016.–584с.
9.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том2/М.К.  Сулейменов.
Смежныеотраслииинститутыправа.–Алматы2016.– 624с.

Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods/evaluation forms: rating of the exam is in oral form.
Language of instruction: Russian

Name of cours/ discipline/yunita
Қалпынакелтіруәділсоты
Восстановительноеправосудие
Restorative Justice
Code of discipline
VP - 2301
Type of discipline
МВОС
Level of course/of discipline
ПДКВ
Year of educating
2 
Semester of educating
3 semester
Amount of credits
3credits
last name the name patronymic at the lecturer/of professor 
doctor of legal sciences Rahimberdin K.H.
Objective: To develop and understand the main research directions in the field of restorative
justice,  both  nationally  and  internationally,  a  comprehensive  study  of  the  application  of



restorative justice and social work institutions as alternative means of resolving criminally-legal
conflicts.
Prerequisites: Criminal law, Criminal procedure law, criminal-executive law, theory of state and
law, history of state and law, administrative law.
  Post-requisites: Mastering the course, according to the curriculum, provides the basis for the 
practical training.
Course content of the discipline: The course of restorative justice is one of the directions in the
development of criminal justice, which is now becoming a source of innovation and changes in
general and juvenile justice throughout the world. The course "Restorative Justice" is designed to
involve undergraduates in the process of theoretical and practical development of new forms and
activities that could form the image of a future criminal justice system.
Competenses:
Competence professional
motivational and value;
activity;
emotionally-volitional.
- communicative
- competence
  - pedagogical;
-Experience competence;
-competitiveness research
Know: the  mechanisms  for  implementing  the  norms  of  substantive  and  procedural  law  in
professional activities; how to ensure compliance with legislation by subjects of law;interpret
various  legal  acts.
To  be  able: to  analyze  and  interpret  criminal  procedure  norms; be  able  to  use  trained
skills. correctly  and  correctly  interpreted  and  competently  problematic  issues; learn
independently; Use  the  obtained  theoretical  knowledge  in  professional  work.
To  have  skills: methods  of  conducting  discussion  and  skills  of  public  speech  and  written
reasoned presentation of one's own point of view.

Recommendable literature:
1. Уголовный  кодекс  Республики  Казахстан  от  3  июля  2014  года  №  226-V  (с

изменениями и дополнениями по состоянию на 19.01.2019 г.)
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от  4 июля 2014 года №

231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2019 г.)
3. Грузинская  Е.И.  Уголовное  право:  преступления  против  мира  и  безопасности

человечества  в  системе  уголовного  законодательства  стран  Евразийского
экономического  союза:  учебное  пособие.  —  Новороссийск:  Московский
гуманитарно-экономический  институт  -  Новороссийский филиал  — Ставрополь:
Логос, 2016. — 88 с.

4. Смирнов  Р.Ю.  Дифференциация  уголовной  ответственности  за  преступления
против здоровья человека в уголовном праве России: вопросы теории и практики:
монография / Р.Ю. Смирнов. – Рязань : Издательство «Концепция», 2014. – 152 с. 

5. Лядов,  Э.В.  Институт  условного  осуждения:  уголовно-правовой  и  уголовно-
исполнительный аспекты:  монография /  Э.В.  Лядов.  –  Рязань:  Издательство ИП
Коняхин А.В., 2016. – 184 с.

6. Рахимбердин  К.Х.  Сравнительный  анализ  законодательства  об  осужденных  за
террористические  и  экстремистские  преступления  в  постсоветских  государствах
Центральной Азии. – Б., Управление ООН по наркотикам и преступности, 2014 г.-
44 с.

Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, oral examination.



Language of instruction: Russian

Course / discipline / unit name
Арбитраждық сот өндірісі

Арбитражное судопроизводство
The arbitration proceedings

Code of discipline
TrS-2306
Type of discipline
MWOS
Course / discipline level
PD KV
Year of study
2 years
Semester of training
3 semester
Amount of credits
3 credits
Full name of the lecturer / professor
Ph.D., Ramazanova AS
Course objectives: "Arbitration proceedings" is an integral part of vocational education in a 

master's degree in the specialty "Jurisprudence". This course is intended to help in acquiring 
practical skills in the preparation of lawsuits and in the enforcement of civil rights protection 
through arbitration, as well as in studying current problems in developing alternative ways of 
resolving legal disputes (conflicts).

Prerequisites: Modern problems of general theory of law, Theory and practice of application
of civil and civil procedural legislation.

Post-requisites: Mastering the course gives the basis according to the curriculum for passing
the production practice.

Course contents: Study of the legal nature and peculiarities of arbitration in the Republic of 
Kazakhstan, theoretical and practical problems of arbitration in the Republic of Kazakhstan. The 
concept and stages of the formation and development of arbitration. Organizational and legal 
bases of the arbitration. Principles of the organization and activities of arbitration. Procedure for 
the formation of arbitration. Jurisdiction of disputes to arbitration. The commencement of 
proceedings in arbitration. Execution of arbitration award. Arbitration fees and expenses.

Competencies:
Competence professional:
motivational and value;
activity;
emotionally-volitional.
- communicative
- competence
- pedagogical;
-Experience competence;
-competitiveness research
Know the theoretical provisions on the laws of development and improvement of legislation 

on arbitration.
To be able: to correctly interpret and correctly analyze problematic issues of arbitration 

proceedings in the Republic of Kazakhstan; Use the obtained theoretical knowledge in 
professional work.

Have skills: work with scientific and specialized literature in the field of alternative ways of 
resolving legal disputes, drafting procedural documents.

Recommended reading:



1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995. - Алматы: Юрист, 2017. - 44 с.
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 г. (с изм. и доп. по состоянию
на 01.01.2018 г.) // http://online.zakon.kz
3. Гражданско-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 г.  (с изм. и
доп. по состоянию на 12.12.2017 г.) // http://adilet.zan.kz 
4. Закон  от  8  апреля  2016  г.  Об  арбитраже  (с  изм.  и  доп.  по  состоянию на  20.03.2017  г.)//
http://adilet.zan.kz
5. Рамазанова А.С. Арбитражное судопроизводство РК. Учебное пособие. – Усть-Каменогорск.
Изд-во «Берел» – 2016. – 156 с.

Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, oral examination.
Language of instruction: Russian

Course / discipline / unit name
Жаза баламалары
Альтернативы наказания
Alternatives to Punishment
Code of discipline
AN-2302
Type of discipline
MWOS
Course / discipline level
PD KV
Year of study
2 years
Semester of training
3 semester
Amount of credits
3 credits
Full name of the lecturer / professor
Doctor of Law, Rahimberdin K.KH.
The goal is to investigate development problems and apply alternatives to punishment. 

Prerequisites: Problems of the theory of state and law, Constitutional law of the Republic of 
Kazakhstan, Criminal Law of the Republic of Kazakhstan.

Post-requisites: the acquired knowledge of the discipline can be used for further 
professional activities, as well as in production practice.

Contents of the course of discipline: Alternatives to punishment: introduction to the 
problem; World mosaic of alternative measures; Alternatives in the criminal policy of the 
Republic of Kazakhstan; Development of probation as a means of preventing crime; Restorative 
justice as one of the means of resolving criminal and legal conflicts; Theoretical and legal basis 
of the Institute of Juvenile Justice

Competencies:
Competence professional: motivational and value;
activity;
emotionally-volitional.
- communicative
- competence
- pedagogical;
-Experience competence;
-competitiveness research
To know: the diversity of alternatives to punishment in international practice; features of 

their designation and execution.
To be able: to analyze the grounds for using alternative punishments; understand the 

features of their appointment and performance; Use the knowledge gained in practice.



Have skills: the skills of historical and legal thinking, independent reflection, analysis.
Recommended reading:

1. Уголовный  кодекс  Республики  Казахстан  от  3  июля  2014  года  №  226-V  (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 19.01.2019 г.)

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от  4 июля 2014 года №
231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2019 г.)

3. Грузинская  Е.И.  Уголовное  право:  преступления  против  мира  и  безопасности
человечества  в  системе  уголовного  законодательства  стран  Евразийского
экономического  союза:  учебное  пособие.  —  Новороссийск:  Московский
гуманитарно-экономический  институт  -  Новороссийский филиал  — Ставрополь:
Логос, 2016. — 88 с.

4. Смирнов  Р.Ю.  Дифференциация  уголовной  ответственности  за  преступления
против здоровья человека в уголовном праве России: вопросы теории и практики:
монография / Р.Ю. Смирнов. – Рязань : Издательство «Концепция», 2014. – 152 с. 

5. Лядов,  Э.В.  Институт  условного  осуждения:  уголовно-правовой  и  уголовно-
исполнительный аспекты:  монография /  Э.В.  Лядов.  –  Рязань:  Издательство ИП
Коняхин А.В., 2016. – 184 с.

Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, oral examination.
Language of instruction: Russian
Course / discipline / unit name

ҚазақстанРеспубликасыныңазаматтықзаңнамасынжетілдірумәселелері
ПроблемысовершенствованиягражданскогозаконодательстваРеспубликиКазахстан
Problems of improving the civil legislation of the Republic of Kazakhstan

Code of discipline
PSGZRK-1301
Type of discipline
MWOS
Course / discipline level
PD KV
Year of study
2 years
Semester of training
3 semester
Amount of credits
3 credits

Full name of the lecturer / professor
candidate of jurisprudence, Ramazanova  A.S.
The goal is the formation of theoretical knowledge of problematic issues in the improvement of 
civil and civil procedural legislation. This course is intended for the introduction of 
undergraduates in the range of problems most relevant in the science of civil law and the 
problems of improving civil legislation.

Prerequisites: Modern problems of general theory of law, Theory and practice of application of 
civil and civil procedural legislation. 
Post-requisitioners: Mastering the course provides the basis according to the curriculum for 
passing the production practice.
Course content of the discipline: The main scientific and theoretical provisions on the 
methodological foundations of civil law, the problems of applying the basic institutions of civil 
law. Theoretical problems of civil law and civil law, the method of legal regulation. 
Improvement of the legal status of subjects of civil law. Problems of the legal regulation of 



entrepreneurship under the legislation of the Republic of Kazakhstan. Legal regime of civil law 
objects. Theoretical doctrines of transactions. The latest developments of the theory of 
contractual obligations Problems of legal regulation of property relations and other property 
relations. Theoretical problems of regulation of obligations relations Practice of non-contractual 
obligations. Analysis of the Decrees of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan. The 
theory and practice of compensation for harm.

Competencies:
Competence professional:
-motivational and value;
-activity;
-emotionally-volitional.
- communicative
- competence
 - pedagogical;
-Experience competence;
-competitiveness research
To know: the content of the main theoretical approaches to the study of problems of the practice 
of civil law in the Republic of Kazakhstan
To be able: to correctly interpret and correctly analyze problematic issues of civil legislation; 
learn independently; Use the obtained theoretical knowledge in professional work.
Have skills: work with scientific and specialized literature in the field of civil legislation, drafting
of procedural documents; Use the obtained theoretical knowledge in professional work.
Recommendedreading:
1. Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии.
Практика.Выпуск46.ҮЛГІ.Залог.Исполнениесудебных решений / Под ред.К.А.Мами, А.Ж. Ештая,
А.Г. Диденко–Алматы2016. – 156с.
Гражданское   законодательство.  Статьи.  Комментарии.
Практика.Выпуск45.ҮЛГІ.Сборниксудебныхактов  по  недействительным  сделкам/Под
ред.К.А.Мами,А.Г.  Диденко – Алматы 2016. –276с.
2.   Диденко   А.Г.    Вызовы   времени:    теория    недействительных  сделок
иееотражениевсовременнойправовойдействительности.  –Алматы  2016//Библиотека
информационногопорталаZakon.kz,
3.ДиденкоА.Г.Вызовывремени:теорияюридическихфактов  и  ееотражениев  правовой
действительности.Приложениексборнику. Выпуск 44.  –Алматы:Раритет,2015. –68с.
4.  Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт
теоретическогоисследования.Том1/М.К.Сулейменов.Частьпервая.Историческая.–Алматы  2016.–
400с.
5.   Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том2/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.  Раздел  1.  Общие  проблемыгражданского  права.  –
Алматы 2016. –576с.
6.   Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том3/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.Раздел2.Гражданскоеправоотношение.–Алматы2016.–
464с.
7.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том1/М.К.  Сулейменов. Гражданскоеправо.–
Алматы 2016.–584с.
8.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том2/М.К.  Сулейменов.
Смежныеотраслииинститутыправа.–Алматы2016.– 624с.

Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, oral examination.
Language of instruction: Russian

Name of course/ discipline/unit



Қылмыстықзаңнаманыжетілдірумәселелері
Проблемысовершенствованияуголовногозаконодательства
Problems of improving the criminal law

Code of discipline
PSUZ - 1301
Type of discipline
MWOS
Course / discipline level
PD KV
Year of study
2 years
Semester of training
3 semester
Amount of credits
3 credits
Full name of the lecturer / professor
Doctor of Law, Rahimberdin K.KH.
Goal- Studying the discipline "Problems of improving the criminal legislation of the Republic of 
Kazakhstan" is an integral part of professional education in the Master's program in the specialty 
"Jurisprudence". This course is intended for the introduction of undergraduates in the range of 
problems most relevant in the science of criminal law and the problems of improving criminal 
legislation. Formation of a scientific understanding of the dynamics of criminal policy at the 
present stage among undergraduates; Development of skills and skills in conducting comparative
legal analysis of criminal law norms, independent production of conclusions and generalizations 
on the development of the criminal legislation of the Republic of Kazakhstan and law 
enforcement practice; Mastering of the latest theoretical material on the science of criminal law; 
Development of the ability to conduct analysis of the practice of applying criminal legislation.
Prerequisites: Criminal Law of the Republic of Kazakhstan (general and special part), Criminal 
Procedural Law of the Republic of Kazakhstan, Criminal Executive Law of the Republic of 
Kazakhstan.
Post-requisites: Mastering the course, according to the curriculum, provides the basis for the 
practical training.
The content of the course of the discipline: Being an expert of the highest scientific and 
pedagogical qualifications, one must orient oneself in conceptual issues, on the debatable 
problems of the sciences of the criminal-legal cycle, creatively perceive the theoretical heritage 
in this area of jurisprudence. Modern criminal policy and its main directions.
Concept, tasks and criminal law system of Kazakhstan. Criminal policy: its content and 
meaning. Problems of improving the institution of criminal law. Improving the institutions of 
crime and punishment. The concept of crime, its signs. Analysis of the draft Criminal Code of 
the Republic of Kazakhstan. Improving the institution of complicity in crime. Improvement of 
the institution of liberation from criminal responsibility and punishment. Systematization of 
criminal legislation and lawmaking equipment. Improving the criminal liability for crimes 
against the individual. Improving the criminal liability for crimes against property. Improving 
the criminal liability for crimes against the public security and public order. The concept and 
types of crimes against the public security and public order. Improving the norms of criminal 
responsibility for crimes in the sphere of economic activity.
Competencies:
Competence professional:
-motivational and value;
-activity;
-emotionally-volitional.
- communicative



- competence
 - pedagogical;
-Experience competence;
-competitiveness research
Know: the content of the problems of the practical application of the legislation of the Republic 
of Kazakhstan in the field of extrajudicial mediation;
Know the theoretical provisions on the laws of development and improvement of legislation in 
the field of extrajudicial mediation.
To be able: to correctly interpret and correctly analyze the problematic issues of extrajudicial 
mediation in the Republic of Kazakhstan; learn independently; Use the obtained theoretical 
knowledge in professional work.
Have skills: work with scientific and specialized literature in the field of extrajudicial mediation, 
drafting procedural documents.
Recommended reading:

1. 1. Рахимбердин К.Х. Сравнительный анализ законодательства об осужденных за
террористические  и  экстремистские  преступления  в  постсоветских  государствах
Центральной Азии. – Б., Управление ООН по наркотикам и преступности, 2014 г.-
44 с.

2. Грузинская  Е.И.  Уголовное  право:  преступления  против  мира  и  безопасности
человечества  в  системе  уголовного  законодательства  стран  Евразийского
экономического  союза:  учебное  пособие.  —  Новороссийск:  Московский
гуманитарно-экономический  институт  -  Новороссийский филиал  — Ставрополь:
Логос, 2016. — 88 с

3. Смирнов  Р.Ю.  Дифференциация  уголовной  ответственности  за  преступления
против здоровья человека в уголовном праве России: вопросы теории и практики:
монография / Р.Ю. Смирнов. – Рязань : Издательство «Концепция», 2014. – 152 с.

4. Лядов,  Э.В.  Институт  условного  осуждения:  уголовно-правовой  и  уголовно-
исполнительный аспекты:  монография /  Э.В.  Лядов.  –  Рязань:  Издательство ИП
Коняхин А.В., 2016. – 184 с.

Teaching methods: verbal, visual, practical. 
Methods / assessment forms: rating, oral examination. 
Language of instruction: Russian
Соттан тыс медиацияны құқықтық реттеу
Правовое регулирование внесудебной медиации
Legal regulation of extrajudicial mediation
Code of discipline
PSUZ - 1301
Type of discipline
MWOS
Course / discipline level
PD KV
Year of study
2 years
Semester of training
3 semester
Amount of credits
3 credits
Full name of the lecturer / professor
candidate of jurisprudence, DyachukM.I.
Цель–  The study of the discipline "Legal regulation of extra-judicial mediation" is an integral part of
vocational  education  in  the  magistracy  in  the  specialty  "Jurisprudence".  This  course  is  designed  to
introduce graduate students into the range of problems most relevant in the development of alternative
ways of resolving legal disputes (conflicts).



Prerequisites::Modern problems of general theory of law, Theory and practice of application of
civil and civil procedural legislation. 
Post-requisites::Mastering the course, according to the curriculum, provides the basis for the
practical training
Содержаниекурсадисциплины: Study of the legal nature and peculiarities of the legal regulation of the
institution of mediation in the Republic of Kazakhstan, theoretical problems of the implementation of
extra-judicial mediation in the Republic of Kazakhstan.
The theoretical basis of mediation as an extrajudicial way of resolving disputes. Basic approaches to the
legal  regulation  of  mediation.  Mediation  procedure.  Functions  and  competence  of  the  mediator.
Mediation  agreement:  legal  nature,  features  of  the  conclusion  and  execution.  Features  of  the  legal
regulation of mediation in judicial activities, notarial activities and in the activities of other jurisdictional
bodies.Competence professional:
-motivational and value;
-activity;
-emotionally-volitional.
- communicative
- competence
 - pedagogical;
-Experience competence;
-competitiveness research
Know:the content of the problems of practical application of the legislation of the Republic of 
Kazakhstan in the field of out-of-court mediation;
Know the theoretical provisions on the patterns of development and improvement of legislation 
in the field of out-of-court mediation.
To be able:correctly interpret and correctly analyze the problematic issues of extra-judicial 
mediation in the Republic of Kazakhstan; learn by yourself; to use the received theoretical 
knowledge in professional activity.
Haveskills:work with the scientific and special literature in the field of extrajudicial mediation, drawing 
up procedural documents.
entific and specialized literature in the field of land legislation, drafting contracts.
Recommended reading:
1. Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии.
Практика.Выпуск46.ҮЛГІ.Залог.Исполнениесудебных решений / Под ред.К.А.Мами, А.Ж. Ештая,
А.Г. Диденко–Алматы2016. – 156с.
Гражданское   законодательство.  Статьи.  Комментарии.
Практика.Выпуск45.ҮЛГІ.Сборниксудебныхактов  по  недействительным  сделкам/Под
ред.К.А.Мами,А.Г.  Диденко – Алматы 2016. –276с.
2.   Диденко   А.Г.    Вызовы   времени:    теория    недействительных  сделок
иееотражениевсовременнойправовойдействительности.  –Алматы  2016//Библиотека
информационногопорталаZakon.kz,
3.ДиденкоА.Г.Вызовывремени:теорияюридическихфактов  и  ееотражениев  правовой
действительности.Приложениексборнику. Выпуск 44.  –Алматы:Раритет,2015. –68с.
4.  Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт
теоретическогоисследования.Том1/М.К.Сулейменов.Частьпервая.  Историческая.–Алматы  2016.–
400с.
5.   Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том2/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.  Раздел  1.  Общие  проблемыгражданского  права.  –
Алматы 2016. –576с.
6.   Гражданское   правоРеспублики  Казахстан:  опыт  теоретическогоисследования.Том3/  М.К.
Сулейменов.  Часть  вторая.  Теоретическая.Раздел2.Гражданскоеправоотношение.–Алматы2016.–
464с.
7.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том1/М.К.  Сулейменов. Гражданскоеправо.–
Алматы 2016.–584с.
8.Избранныетрудыпочастному  праву  (2011-2016).Том2/М.К.  Сулейменов.
Смежныеотраслииинститутыправа.–Алматы2016.– 624с.
Teaching methods: verbal, visual, practical.



Methods / assessment forms: rating, oral examination.
Language of instruction: Russian

Name of course/ discipline/unit
Жерқұқыққатынастарыныңқазіргіуақыттағымәселелері
Современныепроблемыземельныхправоотношений
Modern problems of land relations
Code of discipline
SPZPrh-1303
Type of discipline
MWOS
Course / discipline level
PD KV
Year of study
 2 years
Semester of training
3 semester
Amount of credits
3 credits
Full name of the lecturer / professor
candidate of jurisprudence, Sabitova A.A.
The goal is the formation of theoretical knowledge of problematic issues of the most relevant 
land law in science, problems of improving legislation in the field of land legal relations, as well 
as instilling the skills of applying the norms of land legislation in resolving land and legal 
disputes.
Prerequisites: Modern problems of general theory of law, Theory and practice of application of 
civil and civil procedural legislation.
Post-requisites: Mastering the course gives the basis according to the curriculum for passing the 
production practice.
Course content of the discipline: Study of the legal nature and features of land legislation, the 
legal regime of certain categories of land, theoretical problems of private ownership of 
agricultural land.
The concept and, feature and problems of land legal relations in the Republic of Kazakhstan. 
History of legal regulation of land relations in Kazakhstan. State regulation of land relations. 
Theoretical bases of the property right and other real rights to the land. The emergence, 
modification and termination of the right of ownership and other proprietary rights to land.
Problems of organizational and legal support for the protection and rational use of land. Land 
management, monitoring and state land cadastre. Problems of the normative basis of payment for
land. Protection of land rights and the resolution of land disputes. Problems of the legal regime 
of certain categories of land.
Competencies:
Competence professional:
-motivational and value;
-activity;
-emotionally-volitional.
- communicative
- competence
 - pedagogical;
-Experience competence;
-competitiveness research
Know: the content of problems of practical application of land legislation in the Republic of 
Kazakhstan;



Know the theoretical provisions on the laws of development and improvement of land 
legislation;
To be able: to correctly interpret and correctly analyze problematic issues of the land legislation 
of the Republic of Kazakhstan; learn independently; Use the obtained theoretical knowledge in 
professional work.
Have skills: work with scientific and specialized literature in the field of land legislation, drafting
contracts.
Recommended reading:
1.  Дүрмекбаева  Ш.Н.  Қазақстандағы  экологиялық  жағдайының  қалыптасуы  :  оқулық  /  Ш.  Н.
Дүрмекбаева, С. Қ. Мемешов. - Астана : Фолиант, 2014. - 160 бет..; 
2. Культелеев С. Т. Практикум по экологическому праву Республики Казахстан: учеб. пособие / С. 
Т. Культелеев.- Алматы: Нурпресс, 2014.- 262с.2 
Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods / assessment forms: rating, oral examination.
Language of instruction: Russian

Name of cours/ discipline/yunita

Пенитенциарлық мекемелердегі адам құқықтары
Права человека в пенитенциарных учреждениях
Human rights in prisons
Код дисциплины
Code of discipline
PChPU-1302
Тип дисциплины
Type of discipline
МВОС
Уровенькурса/дисциплины
Level of course/of discipline
Year of educating
2 
Semester of educating
3 semester
Amount of credits
3credits
last name the name patronymic at the lecturer/of professor 
doctor of legal sciences Rahimberdin K.H.

Purpose: to give the undergraduates knowledge of the theoretical foundations and patterns of
observance of human rights in the performance of criminal penalties, highlighting its specificity
and role in the system of legal sciences; help to acquire knowledge on ensuring human rights in
penitentiary institutions in all the diversity of scientific approaches, directions and concepts, both
foreign and Russian criminal law; promote the training of well-educated and creative thinkers
capable of analyzing social relations that arise in specific situations while ensuring human rights
in the penal system;

Prerequisites: The following disciplines are the basis for studying the discipline: Contemporary
problems of theory and law, Constitutional law of the Republic of Kazakhstan, criminal law of
the  Republic  of  Kazakhstan  (general  and  special  part),  criminal  procedural  law,  criminal-
executive law of the Republic of Kazakhstan.
Post-requisites:  Mastering the course, according to the curriculum, provides the basis for the
practical training.



Course content of the discipline: This course covers the following issues: Human rights and the
main aspects of reforming the penitentiary system of MIS of Kazakhstan. Observance of human
rights  when applying  corrective  influence  to  convicts.  Monitoring  the  observance  of  human
rights  in  the  performance  of  criminal  penalties.  Public  participation  in  the  activities  of
institutions and bodies executing punishment.  New forms of public participation in the work
with convicts and persons detained as a preventive measure. The concept and classification of
international standards for the treatment of convicts. Execution of criminal penalties in the form
of imprisonment in Western European countries. Legal regulation of work of prisoners sentenced
to  deprivation  of  liberty.  Legal  regulation  of  educational  impact,  general  education  and
professional training of convicts in correctional institutions. The procedure and conditions for the
execution of punishment in correctional colonies and prisons. Observance of human rights in the
execution of punishment in correctional colonies of the general regime. Observance of human
rights in the execution of punishment in correctional colonies of strict regime

Competenses: 
Competence professional :
motivational-valued; 
emotionally-volitional.
- communicative
- a competence is pedagogical;
- a competence expert;
- a competence research

To know: the main directions of reforming the criminal-executive system;
the system of ensuring security in correctional facilities of the penitentiary system of convicts
and employees;  ensuring  compliance  with  the  law in  the  execution  of  all  types  of  criminal
penalties;
To be able: To interpret and apply laws and other normative legal acts for ensuring human rights
in penitentiary institutions; it is legally correct to qualify the facts and circumstances affecting
the observance of human rights in the performance of criminal penalties; take legal decisions and
perform other legal actions in strict accordance with the law;
Have skills: work with scientific and specialized literature in the field of criminal and criminal
executive law of the RK, drafting procedural documents.

Recommended reading:
1. Рахимбердин  К.Х.  Сравнительный  анализ  законодательства  об  осужденных  за

террористические  и  экстремистские  преступления  в  постсоветских  государствах
Центральной Азии. – Б., Управление ООН по наркотикам и преступности, 2014 г.-
44 с.

2. Минимальные стандартные правила  ООН обращения  с  заключенными (Правила
Нельсона Манделы). 2015 г. Женева, - 56с.

3. Комментарий к уголовно-исполнительному кодексу РК. Астана, 2014- 467 с.
4. Лядов,  Э.В.  Институт  условного  осуждения:  уголовно-правовой  и  уголовно-

исполнительный аспекты : монография / Э.В. Лядов. – Рязань: Издательство ИП
Коняхин А.В., 2016. – 184 с.

5. Грузинская  Е.И.  Уголовное  право:  преступления  против  мира  и  безопасности
человечества  в  системе  уголовного  законодательства  стран  Евразийского
экономического  союза:  учебное  пособие.  —  Новороссийск:  Московский
гуманитарно-экономический  институт  -  Новороссийский филиал  — Ставрополь:
Логос, 2016. — 88 с

Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods/evaluation forms: rating of the exam is in oral form.



Language of instruction: Russian

Name of cours/ discipline/yunita
АзаматтыққоғамныңдамукезіндегіҚазақстанныңқылмыстықсаясатынізгілендіру
ГуманизацияуголовнойполитикиКазахстанавусловияхразвитиягражданскогообщест
ва
Humanization of criminal policy of Kazakhstan in terms of development of civil society
Код дисциплины
Code of discipline
GUPKURGO - 1302
Тип дисциплины 
Type of discipline

МВОС
Уровенькурса/дисциплины
Level of course/of discipline
Year of educating
2 
Semester of educating
3 semester
Amount of credits
3credits
last name the name patronymic at the lecturer/of professor 
doctor of legal sciences Rahimberdin K.H.

Purpose: is a comprehensive systematic scientific and theoretical analysis of the organizational
and legal mechanism of innovative development of civil society as a subject of humanization of
the criminal and criminal executive policy of the Republic of Kazakhstan.
Prerequisites: To attend the course you need to know the criminal law, the criminal-executive
law  of  the  Republic  of  Kazakhstan,  criminal  procedure  law,  criminology,  international  and
national legislation in the field of criminal policy.
Post-requisites: Mastering the course, according to the curriculum, provides the basis for the
practical training.
Course content of the discipline: The composition of civil society and its elements in the context
of humanization of the criminal policy of the Republic of Kazakhstan. Development of civil
society  in  Kazakhstan;  improvement  of  its  substantive  principles,  legal  forms  and  ways  of
interaction  with  the  institutions  of  state  power,  including  those  responsible  for  the
implementation of the national prison policy. Genesis of civil society. Civil society as a subject
of the process of humanization of criminal policy and the system of execution of punishments.
Subjects of public control in the criminal-executive legislation of the Republic of Kazakhstan.
Formation of the institution of public control in the Republic of Kazakhstan. Civil society, its
genesis  and  functions  in  the  Republic  of  Kazakhstan  in  the  context  of  the  socio-legal
determinism of the humanization of criminal policy. Religious associations, NGOs, the media.

Competencies:
Competence professional:
motivational and value;
activity;
emotionally-volitional.
- communicative
- competence
  - pedagogical;
-Experience competence;



-competitiveness research

To know: to have theoretical knowledge about the humanization of criminal policy and civil
society in the Republic of Kazakhstan.
To be able: to be able to make decisions and perform legal actions in strict compliance with the
law; be able to apply normative legal acts, implement the norms of substantive and procedural
law in professional activity;
Have skills: work in the development and writing of master's thesis, practical activities on topical
issues.
Recommended reading:

1. 1. Рахимбердин К.Х. Сравнительный анализ законодательства об осужденных за
террористические  и  экстремистские  преступления  в  постсоветских  государствах
Центральной Азии. – Б., Управление ООН по наркотикам и преступности, 2014 г.-
44 с.

2. Минимальные стандартные правила  ООН обращения  с  заключенными (Правила
Нельсона Манделы). 2015 г. Женева, - 56с.

3. Комментарий к уголовно-исполнительному кодексу РК. Астана, 2014- 467 с.
4. Лядов,  Э.В.  Институт  условного  осуждения:  уголовно-правовой  и  уголовно-

исполнительный аспекты : монография / Э.В. Лядов. – Рязань: Издательство ИП
Коняхин А.В., 2016. – 184 с.

Teaching methods: verbal, visual, practical.
Methods/evaluation forms: rating of the exam is in oral form.
Language of instruction: Russian



Модульдық анықтамалық 6MВ030100 - Құқықтану
Модульный справочник  6M030100- Юриспруденция

Modular directory 6M030100 -  Jurisprudence

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Жалпы ғылыми
Общенаучный
General scientifi

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

к.ф.н.,  Сейтембетов Е.Ж.,  Ларионова И.Ю.,  д.п.н.,
Завалко Н.А., к.пс.н. Данилевич Ю.И.

Модуль түрі/ 
Тип модуля
Module Type

1.Жалпы пәндердің міндетті модулдері
1.Общеобразовательные обязательные модули 
(ОбОМ)
1.General education compulsory modules

Модуль  деңгейі  /  Уровень
модуля/ Module Level

Магистратура 
Master's 
Courses

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

18

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

8/12

Оқу түрі / Форма обучения/ Form
of training

күндізгі 
дневная 
daytime

Семестр/ Semester 1
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/ Number of students
Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

1.Философия, Философия, Philosophy 
2.Шет тілі, Иностранный язык, (уровень 
бакалавриата) Foreign Language (Bachelor's Degree)
3.Психология  (уровень бакалавриата), Психология, 
Psychology (Bachelor's Degree)
4.Педагогика, Педагогика
 (уровень бакалавриата) Pedagogy (Bachelor's Degree)

Модуль  мазмұны  Содержание
модуля/ Module content

1.Ғылым  тарихы  мен  философиясы  История  и
философия науки History and philosophy of science 
2.Шет  тілі  (кәсіптік)  Иностранный  язык
(профессиональный) Foreign language (professional)
3.Психология Психология Psychology
4.Педагогика  Педагогика Pedagogics

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

ілім мен түсінушілік: бакалавр деңгейінде алынған
білімдер мен түсініктерді көрсету, көбінесе ғылыми
зерттеулер контексінде идеяларды бастапқы дамыту
немесе қолдану үшін негіз немесе мүмкіндік;
білім  мен  түсінушілікті  қолдану: білім  саласын,
түсінуді  және  жаңа  немесе  непостиженных
жағдайлардағы  проблемаларды  шешуге  және
кеңістіктегі  (немесе  пәнаралық)  кеңістікте
қолдануға;
пікірлер  білдіру: білімді  интеграциялау,  күрделі
мәселелермен  күресу  және  толық  емес  немесе



шектелген  ақпарат  негізінде  шешімдер  қабылдау,
осы шешімдер мен білімге қатысты этикалық және
әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып;
коммуникативті  қабілеттер: өздерінің  білімдері
мен  білімдерін  және  олардың  мамандар  мен
ұжымдарға дәлелді және айқын түрде хабарлауы;
жаттығуды жалғастырыңыз.
үйрену қабілеті: оқуды жалғастыру.
знание  и  понимание:  демонстрировать  знания  и
понимание,  полученные  на  уровне  бакалавра,
которые  являются  основой  или  возможностью  для
оригинального развития или применения идей, часто
в контексте научных исследований; 
применение  знаний  и  понимания: применять
знания, понимание и способность решать проблемы
в  новых или  незнакомых  ситуациях  и  контекста  в
рамках  более  широких  (или  междисциплинарных)
областей, связанных с областью изучения; 
выражение  суждений: интегрировать  знания,
справляться  со  сложными  вопросами  и  выносить
суждения  на  основе  неполной  или  ограниченной
информации  с  учетом  этической  и  социальной
ответственности  за  применения  этих  суждений  и
знаний; 
коммуникативные  способности: четко  и  ясно
сообщать свои выводы  и знания и их обоснование
специалистам и неспециалистам; 
продолжать обучение самостоятельно.
способности  к  учебе: продолжать  обучение
самостоятельно.
knowledge  and  understanding: demonstrate
knowledge and understanding gained at  the bachelor's
level, which are the basis or opportunity for the original
development or application of ideas, often in the context
of scientific research;
application  of  knowledge  and  understanding: to
apply  knowledge,  understanding  and  ability  to  solve
problems  in  new or  unfamiliar  situations  and  context
within the wider (or interdisciplinary)  areas  related to
the field of study;
expression of concepts integrate knowledge, cope with
complex  issues  and  make  judgments  based  on
incomplete or limited information, taking into account
ethical  and social  responsibility  for  the  application  of
these judgments and knowledge;
communicative  abilities: clearly  and  clearly
communicate  their  findings  and  knowledge  and  their
rationale to specialists and laymen;
continue training yourself.
ability to learn: continue learning on your own.



Қорытынды бақылау
нысаны /Форма итогового
контроля/ Form of final control

емтихан экзамен exam

 Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия  для  получения
кредитов/  Terms  and  conditions
for loans

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру
выполнение плана учебных программ
implementation of the curriculum plan

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

1 семестр

Әдебиет
Литература
Literature

1  Kay,  Sue.  New Inside  Out:   Intermediate  Student's
Book / S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. -
Macmillan, 2017. 
2  Kerr,  Philiup.  New  Inside  Out:   intermediate
Workbook  with  key  /  P.  Kerr,  S.  Kay,  V.  Jones.  -:
Macmillan, 2017. - 95 p. 
3 Байсақалова, Ұ.С. Қазақ тілі: оқу құралы : ҚР білім
және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік
білім беру ұйымдарына ұсынады /  Ұ.  С.
Байсақалова. - Астана : Фолиант, 2016.  
4 Есбулатова Р.М. Русский язык : учеб. пособие по
развитию навыков устной речи / Р. М. Есбулатова,
Ж. Т. Абдуллаева ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы
: Қазақ университетi, 2015.  
5  Жүнісова,  К.  Қ.  Қазақ  тілі./  К.  Қ.  Жүнісова.  -
Алматы : ССК, 2017.

Жаңарту күні / Дата обновления/
Date of update

30.03.2018

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Теориялық-құқықтық
Теоретико-правовой
Theretical and legal

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

д.ю.н., Рахимбердин К.Х.

Модуль түрі
Тип модуля
Module Type

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері
2.Обязательные модули по специальности (ОМС)
2.Compulsory modules in the specialty

Модуль деңгейі 
Уровень модуля
Module Level

Магистратура 
Master's 
Courses

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

18

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

7/11

Оқу түрі / Форма обучения/ Form
of training

күндізгі 
дневная 
daytime

Семестр/ Semester 1,2 семестр/ 1,2 semester
Студенттер  саны  /Количество



обучающихся/ Number of students
Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

1.Мемлекет  және  құқық  теориясы  Теория
государства  и  права  
Theory of Law and State
2.История  государства  и  права  Мемлекет  және
құқық тарихы History of Law and State
3.Қазақстан  Республикасының  конституциялық
құқығы  Конституционное  право  Республики
Казахстан  
Constitutional law of the Republic of Kazakhstan
4.Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  құқығы
Уголовное  право  Республики  Казахстан  Criminal
Law of Republic of Kazakhstan

Модуль мазмұны
Содержание модуля
Module content

1.Пәнді  оқыту  әдістемесі.  Методика преподавания
дисциплины. The method of teaching the subject
2.Жалпы  құқық  теориясының  осы  уақыттағы
мәселелері  Современные  проблемы  общей  теории
права.  Modern problems of general theory of law
3.Құқықтық анализ методологиясы Методология
правового анализа Methodology of legal analysis

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

білім мен түсіністік: гуманитарлық білімнің өзекті
мәселелері;  мәдениет тұжырымдамасы,  әлеуметтік-
мәдени құбылыстарды талдау әдістемесі,  аймақтағы
мәдени жағдай;
білім мен түсінушілікті қолдану:  өзіңіздің зерттеу
үрдісін жобалау үшін алынған білімді пайдалану
мүмкіндігі;  әлеуметтiк-мәдени контекстiң жай-күйi
мен даму тенденцияларын сыни бағалауға қабiлеттi.
пікірлер  білдіру: әлеуметтік-мәдени тұрғыдағы
проблемаларды анықтау;  қазіргі әлеуметтік-мәдени
даму қарама-қайшылығын белгілеу;  ғылыми,
әлеуметтік бағдарламалардың тұжырымдамалық
талдауы;
коммуникативті қабілеттер: көздерді зерттеуге
филологиялық көзқарас дағдылары;
оқуға білу:  өзіңіздің ғылыми-зерттеу
жұмыстарыңызды жоспарлауға;  ғылыми-зерттеу
жұмысының дағдылары болуы керек.
знание  и  понимание:   актуальных  проблем
гуманитарного знания;  специфику формирования и
основные  направления,  концепции  культуры,
методологию  анализа  социокультурных  явлений,
культурной ситуации региона;
применение знаний и понимания:   способностью
использовать  полученные  знания  для
проектирования  собственного  исследовательского
процесса;  способностью  критически  оценивать
состояние  и  тенденции  развития  социокультурного
контекста.
выражение  суждений: выявлять  проблемы  в
социокультурном  контексте;  фиксировать
противоречия  современного  социокультурного



развития;  концептуального  анализа  научных,
социальных программ; 
коммуникативные  способности:  навыки
филологического подхода к изучению источников;
способности  к  учебе: планировать  собственную
исследовательскую  деятельность;  иметь  навыки
исследовательской работы.  
knowledge  and  understanding: actual  problems  of
humanitarian knowledge; the specifics of the formation
and  the  main  directions,  the  concept  of  culture,  the
methodology  of  analysis  of  socio-cultural  phenomena,
the cultural situation in the region;
application  of  knowledge  and  understanding:  the
ability  to  use  the  acquired  knowledge  to  design  your
own research process; the ability to critically assess the
state  and  development  trends  of  the  socio-cultural
context.
expression  of  concepts: identify  problems  in  a
sociocultural  context;  to  fix  the  contradictions  of
modern socio-cultural development; conceptual analysis
of scientific, social programs;
communicative  abilities:  skills  of  a  philological
approach to the study of sources;
ability  to  learn:  to  plan  your  own research  activities;
have the skills of research work.

Қорытынды бақылау
нысаны /Форма итогового
контроля/ Form of final control

емтихан экзамен exam

 Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия  для  получения
кредитов/  Terms  and  conditions
for loans

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру
выполнение плана учебных программ
implementation of the curriculum plan

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

1,2  семестр

Әдебиет
Литература
Literature

1.Какимова, Майра Шариповна Основы теории 
государства и права [Текст] : учеб. для тех. проф. 
образования / М. Ш. Какимова. - 3-е изд., перераб. - 
Астана : Фолиант, 2014. - 256 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 
2.  Енгибарян,  Роберт  Вачаганович.  Теория
государства  и  права: учеб.  пособие  /  Р.  В.
Енгибарян, Ю. К. Краснов ; МГИМО МИД России ;
Международный  ин-т  управления.  -  2-е  изд.,
пересмотр. и доп. - М. : НОРМА, 2015..
3. Шапақ, Үнзила. Мемлекет және құқық теориясы:
оқу құралы / Ү. Ш. Шапақ, Ж. Р. Темірбеков, С. Т.
Молдабекова. - Астана : КазГЮУ, 2015.
4.  Конституционное  (государственное)  право
зарубежных стран [Текст]  :  [учеб.  пособие]  /  Э. Б.
Мухамеджанов.  -  Алматы :  ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2014. -
356 с. - ISBN 9786012880700



5.  Сапаргалиев,  Гайрат  Сапаргалиевич.
Конституционное  право  Республики  Казахстан
[Электронный  ресурс]  :  академ.  курс  /  Г.  С.
Сапаргалиев.  -  Алматы  :  Юрид.  лит.,  2014.  -  CD-
ROM.- Загл. с этикетки диска
7.Жарболова  А.Ж.  Қазақстан  республикасының
конституциялық  құқығы.  Дәрістер  Оспанов  К.И.
Основы  права:  [учеб.  пособие]  /  К.  И.  Оспанов.  -
Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. 

Жаңарту күні / Дата обновления/
Date of update

30.03.2018

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Қылмыстық саясатты жүзеге асырудағы заңңауи
тәсілдері
Современные подходы к реализации уголовной
политики
Curren  tapproaches  to  the  implementation  of
criminal policy (SPRUP)

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

д.ю.н., Рахимбердин К.Х.

Модуль түрі
Тип модуля
Module Type

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері
2.Обязательные модули по специальности (ОМС)
2.Compulsory modules in the specialty
Білім беру бағдарламасы:қылмыстық-құқықтық
Образовательная программа:уголовно-правовая
Education program:criminal legal

Модуль деңгейі 
Уровень модуля
Module Level

Магистратура 
Master's 
Courses

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

18

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

6/10

Оқу түрі / Форма обучения/ Form
of training

күндізгі 
дневная
 daytime

Семестр/ Semester 3 семестр/ 3 semester
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/ Number of students
Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

1.Мемлекет  және  құқық  теориясы  
Теория  государства  и  права  
Theory of Law and State
2.Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  құқығы
(жалпы  бөлім)  Уголовное  право  Республики
Казахстан (общая часть) Criminal Law of Republic of
Kazakhstan(general part)
3.Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы 
(ерекше бөлім) Уголовное право Республики 



Казахстан (особенная часть) Criminal Law of the 
Republic of Kazakhstan (special part)

Модуль мазмұны
Содержание модуля
Module content

1.Қалпына  келтіру  әділсоты  Восстановительное
правосудие Restorative Justice
2.Азаматтық қоғамның даму кезіндегі Қазақстанның
қылмыстық  саясатын  ізгілендіру  Гуманизация
уголовной политики Казахстана в условиях развития
гражданского  общества  Humanization  of  criminal
policy of Kazakhstan in terms of development of civil
society

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

ілім мен түсінушілік:  Қылмыстық саясат бойынша
білімдерді  көрсете  ала  білу,  негізгі  ережелерін
ғылыми  қылмыстық-құқықтық аясында  зерттеуде
қолдана ала білу;
білім  мен  түсінушілікті  қолдану: қылмыстық
құқықтық зерттеу мәселелерін шешу мүмкіншілігі;
пікірлер  білдіру: күрделі  мәселелерімен  және
пайымдау  негізінде  толық  емес  немесе  шектеулі
ақпараттарды  ескере  отырып,  этикалық  және
әлеуметтік  жауапкершілікті  қолданып,
тұжырымдамалар мен білімді  біріктіруге  құқықтық
білім.
коммуникативті  қабілеттер: қылмыстық  саясат
бойынша мамандандырылған пікірталас жүргізу;
үйрену қабілеті: оқуды жалғастыру.
знание  и  понимание: демонстрировать  знания  и
понимание положений уголовной политики с целью
применения  в  контексте  научных  уголовно-
правовых исследований; 
применение  знаний  и  понимания:  способность
решать  проблемы  уголовно-правовых  научных
исследований; 
выражение  суждений:  интегрировать  правовые
знания,  справляться  со  сложными  вопросами  и
выносить  суждения  на  основе  неполной  или
ограниченной  информации  с  учетом  этической  и
социальной  ответственности  за  применения  этих
суждений и знаний; 
коммуникативные  способности:  ведение
профессиональной  дискуссии  по  актуальным
уголовной политики;
способности  к  учебе:  продолжать  обучение
самостоятельно.
knowledge  and  understanding: demonstrate
knowledge  and  understanding  of  criminal  policy
provisions for the purpose of application in the context
of criminal law research;
application  of  knowledge  and  understanding: the
ability to solve problems of criminal law research;
expression  of  judgments: integrate  legal  knowledge,
handle complex issues, and make judgments based on
incomplete or limited information,  taking into account



ethical  and social  responsibility  for  the  application  of
these judgments and knowledge;
communication  skills: conducting  professional
discussion on current criminal policy;
learning ability: continue learning on your own.

Қорытынды бақылау
нысаны /Форма итогового
контроля/ Form of final control

емтихан экзамен exam

 Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия  для  получения
кредитов/  Terms  and  conditions
for loans

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру
выполнение плана учебных программ
implementation of the curriculum plan

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

3 семестр/ 3 semester

Әдебиет
Литература
Literature

1. Сундуров  Ф.Р.,  Талан  М.В.  Наказание  в
уголовном праве: Учебное пособие. – М.: Статут,
2015.

2. Уголовное  право  Республики Казахстан.
Общая  часть  [Текст]  :  [учеб.  для  вузов]  /  М-во
образования и науки РК, Евразийский нац. ун-т им.
Л.  Н.  Гумилева  ;  [отв.  ред.  И.  И.  Рогов,  К.  Ж.
Балтабаев]. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2016. - 448
с. - ISBN 9786012881189

3. Нурболатов  А.Н.  Иные  меры  уголовно-
правового  воздействия  за  совершение
преступлений : учеб. пособие / А. Н. Нурболатов ;
КазНУ  им.  аль-Фараби.  -  Алматы  :  Қазақ
университетi, 2014. - 312 с.

4. Правовые  основы  борьбы с
правонарушениями  в  глобальных
коммуникационных сетях:  [моногр.]  /  КазНУ им.
Аль-Фараби ; [под общ. ред. Д. В. Татаринова [и
др.]. - Алматы : Казак университетi, 2014. - 344 с

Жаңарту күні / Дата обновления/
Date of update

30.03.2018

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Қылмыстық заңнаманың мәселелері 
Проблемы уголовного законодательства 
Problems of the criminal legislation  (PUZ)

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

д.ю.н., Рахимбердин К.Х.

Модуль түрі
Тип модуля
Module Type

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі
Модули по выбору для определенной 
специальности(МВОС)
Optional modules for the specialty
Білім беру бағдарламасы:қылмыстық-құқықтық
Образовательная программа:уголовно-правовая
Education program:criminal legal



Модуль деңгейі 
Уровень модуля
Module Level

Магистратура 
Master's 
Courses

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

18

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

8/14

Оқу түрі / Форма обучения/ Form
of training

күндізгі 
дневная 
daytime

Семестр/ Semester 3 семестр/ 3 semester
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/ Number of students
Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

1.Мемлекет  және  құқық  теориясы  
Теория  государства  и  права  
Theory of Law and State
2.Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  құқығы
(жалпы  бөлім)  Уголовное  право  Республики
Казахстан  (общая  часть)  
Criminal Law of Republic of Kazakhstan(general part)
3.Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  құқығы
(ерекше  бөлім)  Уголовное  право  Республики
Казахстан  (особенная  часть)  
Criminal  Law of  the  Republic  of  Kazakhstan  (special
part)
4.Виктимиология Виктимиология Victimology

Модуль мазмұны
Содержание модуля
Module content

1.Пенитенциарлық  мекемелердегі  адам  құқықтары
Права  человека  в  пенитенциарных  учреждениях
Human rights in prisons
2.  Қылмыстық  заңнаманы  жетілдіру  мәселелері
Проблемы  совершенствования  уголовного
законодательства Problems of improving the criminal
law
3.Жаза  баламалары  Альтернативы  наказания
Alternatives to Punishment

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

ілім мен түсінушілік:  Қылмыстық саясат бойынша
білімдерді  көрсете  ала  білу,  негізгі  ережелерін
ғылыми қылмыстық-құқықтық аясында  зерттеуде
қолдана ала білу;
білім  мен  түсінушілікті  қолдану: қылмыстық
құқықтық зерттеу мәселелерін шешу мүмкіншілігі;
пікірлер  білдіру: күрделі  мәселелерімен  және
пайымдау  негізінде  толық  емес  немесе  шектеулі
ақпараттарды  ескере  отырып,  этикалық  және
әлеуметтік  жауапкершілікті  қолданып,
тұжырымдамалар мен білімді  біріктіруге  құқықтық
білім.
коммуникативті  қабілеттер: қылмыстық  саясат
бойынша мамандандырылған пікірталас жүргізу;
үйрену қабілеті: оқуды жалғастыру.



знание  и  понимание: демонстрировать  знания  и
понимание положений уголовной политики с целью
применения  в  контексте  научных  уголовно-
правовых исследований; 
применение  знаний  и  понимания:  способность
решать  проблемы  уголовно-правовых  научных
исследований; 
выражение  суждений:  интегрировать  правовые
знания,  справляться  со  сложными  вопросами  и
выносить  суждения  на  основе  неполной  или
ограниченной  информации  с  учетом  этической  и
социальной  ответственности  за  применения  этих
суждений и знаний; 
коммуникативные  способности:  ведение
профессиональной  дискуссии  по  актуальным
уголовной политики;
способности  к  учебе:  продолжать  обучение
самостоятельно.
knowledge  and  understanding: demonstrate
knowledge  and  understanding  of  criminal  policy
provisions for the purpose of application in the context
of criminal law research;
application  of  knowledge  and  understanding: the
ability to solve problems of criminal law research;
expression  of  judgments: integrate  legal  knowledge,
handle complex issues, and make judgments based on
incomplete or limited information,  taking into account
ethical  and social  responsibility  for  the  application  of
these judgments and knowledge;
communication  skills: conducting  professional
discussion on current criminal policy;
learning ability: continue learning on your own.

Қорытынды  бақылау  нысаны
/Форма  итогового  контроля/
Form of final control

емтихан экзамен exam

 Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия  для  получения
кредитов/  Terms  and  conditions
for loans

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру
выполнение плана учебных программ
implementation of the curriculum plan

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

3 семестр/ 3 semester

Әдебиет
Литература
Literature

1. Сундуров  Ф.Р.,  Талан  М.В.  Наказание  в
уголовном праве: Учебное пособие. – М.: Статут,
2015.

2. Уголовное  право  Республики Казахстан.
Общая  часть  [Текст]  :  [учеб.  для  вузов]  /  М-во
образования и науки РК, Евразийский нац. ун-т им.
Л.  Н.  Гумилева  ;  [отв.  ред.  И.  И.  Рогов,  К.  Ж.
Балтабаев]. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2016. - 448
с. - ISBN 9786012881189

3. Нурболатов  А.Н.  Иные  меры  уголовно-



правового  воздействия  за  совершение
преступлений : учеб. пособие / А. Н. Нурболатов ;
КазНУ  им.  аль-Фараби.  -  Алматы  :  Қазақ
университетi, 2014. - 312 с.

4. Правовые  основы  борьбы с
правонарушениями  в  глобальных
коммуникационных сетях:  [моногр.]  /  КазНУ им.
Аль-Фараби ; [под общ. ред. Д. В. Татаринова [и
др.]. - Алматы : Казак университетi, 2014. - 344 с

Жаңарту күні / Дата обновления/
Date of update

30.03.2018

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу
заңнамасың қолдану мәселелері
Проблемы практики применения уголовного и
уголовно-процессуального законодательства
Problems of practice of application of the criminal
and criminal procedural legal (PPUiUPZ)

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

д.ю.н., Рахимбердин К.Х.

Модуль түрі
Тип модуля
Module Type

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі
3.Модули по выбору для определенной 
специальности (МВОС)
3.Optional modules for the specialty
Білім беру бағдарламасы:қылмыстық-құқықтық
Образовательная программа:уголовно-правовая
Education program:criminal legal

Модуль деңгейі 
Уровень модуля
Module Level

Магистратура 
Master's 
Courses

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

18

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

6/10

Оқу түрі / Форма обучения/ Form
of training

күндізгі 
дневная 
daytime

Семестр/ Semester 2 семестр/ 2 semester
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/ Number of students
Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

1.Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  құқығы
(жалпы  бөлім)  Уголовное  право  Республики
Казахстан  (общая  часть)  
Criminal Law of Republic of Kazakhstan(general part)
2.Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы 
(ерекше бөлім) Уголовное право Республики 
Казахстан (особенная часть) 
Criminal Law of the Republic of Kazakhstan (special 



part)
3.Виктимиология Виктимиология Victimology

Модуль мазмұны
Содержание модуля
Module content

1.Қылмыстық  және  қылмыстық  іс  жүргізу
заңнамасын құқықтық қолдану тәжірибесінің өзекті
мәселелері  Актуальные  проблемы
правоприменительной  практики  уголовного  и
уголовно-процессуального  законодательства
Actual  problems  of  the  criminal  and  procedure
legislation enforcement
2  Қазақстан  Республикасының  ювеналдық  әділеті:
теория  және  тәжірибе  Ювенальная  юстиция
Республики  Казахстан:  теория  и  практика
Juvenile Justice of the Republic of Kazakhstan: theory
and practice

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

ілім мен түсінушілік:  қылмыстық  заңнамалар
бойынша  білімді  көрсету  және  сол  алған  білімді
ғылыми  қылмыстық  құқықтық  зерттеулерде
қолдану;
білім мен түсінушілікті қолдану: қылмыстық 
құқықтық зерттеу мәселелерін шешу мүмкіншілігі;
пікірлер  білдіру: күрделі  мәселелерімен  және
пайымдау  негізінде  толық  емес  немесе  шектеулі
ақпараттарды  ескере  отырып,  этикалық  және
әлеуметтік  жауапкершілікті  қолданып,
тұжырымдамалар мен білімді  біріктіруге  құқықтық
білім.
коммуникативті  қабілеттер: қылмыстық  саясат
бойынша мамандандырылған пікірталас жүргізу;
үйрену қабілеті: оқуды жалғастыру.
знание  и  понимание: демонстрировать  знания  и
понимание  уголовного  законодательства  с  целью
применения в  контексте  научных  уголовно-
правовых исследований; 
применение  знаний  и  понимания:  способность
решать  проблемы  уголовно-правовых  научных
исследований; 
выражение  суждений:  интегрировать  правовые
знания,  справляться  со  сложными  вопросами  и
выносить  суждения  на  основе  неполной  или
ограниченной  информации  с  учетом  этической  и
социальной  ответственности  за  применения  этих
суждений и знаний; 
коммуникативные  способности:  ведение
профессиональной  дискуссии  по  актуальным
уголовной политики;
способности  к  учебе:  продолжать  обучение
самостоятельно.
knowledge  and  understanding: demonstrate
knowledge  and  understanding  of  criminal  policy
provisions for the purpose of application in the context
of criminal law research;



application  of  knowledge  and  understanding: the
ability to solve problems of criminal law research;
expression  of  judgments: integrate  legal  knowledge,
handle complex issues, and make judgments based on
incomplete or limited information,  taking into account
ethical  and social  responsibility  for  the  application  of
these judgments and knowledge;
communication  skills: conducting  professional
discussion on current criminal policy;
learning ability: continue learning on your own.

Қорытынды бақылау
нысаны /Форма итогового
контроля/ Form of final control

емтихан экзамен exam

 Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия  для  получения
кредитов/  Terms  and  conditions
for loans

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру
выполнение плана учебных программ
implementation of the curriculum plan

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

семестр/ semester

Әдебиет
Литература
Literature

1. Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н.,
проф. Л.В. Головко. - 2-е изд., испр. - М.: Статут,
2017.

2. Практикум  по  уголовному  процессу  /  Под
ред. д-ра юрид. наук, проф. Л.В. Головко. 6-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Статут, 2017.
3. Капсалямов, Кайрат Жаксылыкович. Уголовно-

процессуальное  право  Республики  Казахстан.
Общая часть: [учебник : в 2 т.] / К. Ж. Капсалямов,
С. С. Капсалямова. - Алматы : Эверо.Т. 2. - 2017. -
248 с.
4. Особенности  уголовного и  гражданского

судопроизводства с  участием детей в Республике
Казахстан  :  международные  стандарты  и
национальная  практика.:  практ.  пособие  .  -
Астана : [б. и.], 2014. - 170 с.

Жаңарту күні / Дата обновления/
Date of update

30.03.2018

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Азаматтық және азаматтық іс-жүргізу
заңнамасын қолдану мәселелері
Проблемы практики применения гражданского и
гражданско-процессуального законадательства
Problems of practice of application of the civil  and
civil procedural legal  (PprGZ)

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

к.ю.н. Сабитова А.А.

Модуль түрі
Тип модуля

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі
3.Модули по выбору для определенной 



Module Type специальности (МВОС)
3.Optional modules for the specialty
Білім беру бағдарламасы:азаматтық-құқықтық
Образовательная программа:гражданско-правовая
Education program:civil law

Модуль деңгейі 
Уровень модуля
Module Level

Магистратура Master's Courses

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

18

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

6/10

Оқу түрі / Форма обучения/ Form
of training

күндізгі 
дневная 
daytime

Семестр/ Semester 1
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/ Number of students
Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

1.Мемлекет  және  құқық  теориясы   Теория
государства и права  Theory of Law and State
2.Қазақстан  Республикасының  конституциялық
құқығы   Конституционное  право  Республики
Казахстан   Constitutional  law  of  the  Republic  of
Kazakhstan
3.Қазақстан Республикасының азаматтық 
құқығы(жалпы бөлім)  Гражданское право 
Республики Казахстан (общая часть) Civil Law of 
Republic Kazakhstan(general part)
4.Атқарушылық  іс  жүргізу  Исполнительное
производство Enforcement proceedings

Модуль мазмұны
Содержание модуля
Module content

1.Атқару  өндірісінің  өзекті  мәселелері
Актуальные  проблемы  исполнительного
производства Actual problems of Executive production
2.Азаматтық  және  азаматтық  іс-жүргізу  заңдарды
қолданудың  теориясы  мен  тәжірибесі
3.Теория  и  практика  применения  гражданского  и
гражданского  процессуального  законодательства
Theory and practice of civil procedural law

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

ілім мен түсінушілік: Ғылыми зертеулерде қолдану
мақсатында  азаматтық құқық бойынша теория  мен
методологиялық білімдерді көрсеті;
білім  мен  түсінушілікті  қолдану: азаматтық
құқықтық  ғылыми  зерттеу  мәселелерін  шешу
мүмкіншілігі;
пікірлер  білдіру: күрделі  мәселелерімен  және
пайымдау  негізінде  толық  емес  немесе  шектеулі
ақпараттарды  ескере  отырып,  этикалық  және
әлеуметтік  жауапкершілікті  қолданып,
тұжырымдамалар мен білімді  біріктіруге  құқықтық
білім.



коммуникативті  қабілеттер: қылмыстық  саясат
бойынша мамандандырылған пікірталас жүргізу;
үйрену қабілеті: оқуды жалғастыру.

знание  и  понимание:  демонстрировать  знания  и
понимание  теории  и  методологии  гражданского
права с целью применения
в контексте научных исследований; 
применение  знаний  и  понимания:  способность
решать проблемы в контексте гражданско-правовых
научных исследований; 
выражение  суждений: интегрировать  правовые
знания,  справляться  со  сложными  вопросами  и
выносить  суждения  на  основе  неполной  или
ограниченной  информации  с  учетом  этической  и
социальной  ответственности  за  применения  этих
суждений и знаний; 
коммуникативные  способности: ведение
профессиональной  дискуссии  по  актуальным
правовым  проблемам,  умение  аргументировано
опровергать псевдонаучные и фальсифицированные
построения;
способности  к  учебе:  продолжать  обучение
самостоятельно.
knowledge  and  understanding: demonstrate
knowledge and understanding of  civil  law theory  and
methodology for application in the context of scientific
research;
application of knowledge and understanding: ability
to solve problems in the context of civil law research;
expression  of  judgments: integrate  legal  knowledge,
handle  complex  issues  and make judgments  based  on
incomplete or limited information,  taking into account
ethical  and social  responsibility  for  the  application  of
these judgments and knowledge;
communication  skills: conducting  a  professional
discussion on current legal issues, the ability to refute
reasoned pseudoscientific and falsified construction;
learning ability: continue learning on your own.

Қорытынды бақылау
нысаны /Форма итогового
контроля/ Form of final control

емтихан экзамен exam

 Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия  для  получения
кредитов/  Terms  and  conditions
for loans

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру
выполнение плана учебных программ
implementation of the curriculum plan

Модульдің ұзақтығы /
Продолжительность модуля/
Duration of the module

семестр/ semester

Әдебиет
Литература
Literature

1. Азаматтық  құқық  (Жалпы  бөлім):  Г.М.
Тлебаева,  А.А.  Кожахметова,  И.К.  Жадраев,  А.Т.
Жунисалиев / Алматы: Отан ЖҚ, 2015 – 132 б. 



2. Рамазанова  А.С.  Азаматтық  құқық  (Жалпы
бөлім)  /–  Өскемен:  С.  Аманжолов  атындағы
ШҚМУ «Берел» баспасы, 2016. – 130 б. 

3. Жайлин  Ғ.  Қазақстан  Республикасының
азаматтық  құқығы.  Жалпы  бөлім  :  оқу  құралы.-
Алматы : Жеті жарғы, 2014.-304 бет.

4. Идрышева  С.  Қазақстан  Республикасының
азаматтық  құқығы.  Ерекше  бөлім  :  оқу  құралы.-
Астана : Фолиант, 2015.-248 бет

5. Договорное  право:  вопросы  теории  и
практики (учеб.пособие).  Усть-Каменогорск, изд-
во «Берел», 2016. – 163 с

6. Рамазанова  А.С.  Азаматтық  құқық  (Жалпы
бөлім) (оқу  құралы).  -  Өскемен  :  С.Аманжолов
атындағы ШҚМУ баспасы, 2016.-126 бет.

7. Дячук  М.  И.  Гражданское  процессуальное
право(в схемах с комментариями) : учеб. пособие /
М.  И.  Дячук.-  Усть-Каменогорск:  ВКГУ,  2016.-
199с.;

8. Бексултанова,  Р.  Т.  Гражданское
процессуальное  право  РК.  Казусная  технология
[Текст]   :  сб.  казусов  по  гржд.  процессу  и
постановлений  Верх.  Суда  РК  по  вопр.  гражд.
процесс. права : учеб. пособие  / Р. Т. Бексултанова
; Каз. гум.-юрид. университет. - Астана : Фолиант,
2014. - 440 с.;

9. Дячук,  М.  И.Адвокатура  и  адвокатская
деятельность  в  РК  (в  схемах  с  комментариями)
[Текст]   :  учеб.  пособие  /  Дячук  М.  И.  ;  М-во
образования  и  науки  РК  ;  ВКГУ  им.  С.
Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во
ВКГУ, 2015. - 165 с. –

Жаңарту күні / Дата обновления/
Date of update

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Азаматтық заңнаманың мәселелері Проблемы
гражданского законодательства Problems of civil
legislation (PGZ)

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

к.ю.н., Сабитова А.А. 

Модуль түрі
Тип модуля
Module Type

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі
3.Модули по выбору для определенной 
специальности (МВОС)
3.Optional modules for the specialty
Білім беру бағдарламасы:азаматтық-құқықтық
Образовательная программа:гражданско-правовая
Education program:civil law

Модуль деңгейі Магистратура 



Уровень модуля
Module Level

Master's 
Courses

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

18

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

8/14

Оқу түрі / Форма обучения/ Form
of training

күндізгі дневная daytime

Семестр/ Semester 3 Семестр/ 3 Semester
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/ Number of students
Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

1.Адвокатура Адвокатура  Advocacy
2.Шарртық құқық Договорное право Contract Law
3.Мемлекет  және  құқық  теориясы   Теория
государства и права  Theory of Law and State
4.Қазақстан  Республикасының  конституциялық
құқығы   Конституционное  право  Республики
Казахстан   Constitutional  law  of  the  Republic  of
Kazakhstan
5.Қазақстан  Республикасының  азаматтық  құқығы
(жалпы  бөлім)   Гражданское  право  Республики
Казахстан  (общая  часть)  Civil  Law  of  Republic
Kazakhstan(general part)

Модуль мазмұны
Содержание модуля
Module content

1.Қазақстан  Республикасының  азаматтық
заңнамасын  жетілдіру  мәселелері  Проблемы
совершенствования  гражданского  законодательства
Республики Казахстан Problems of improving the civil
legislation of the Republic of Kazakhstan
2.Шарттық құқық: теория және тәжірибе мәселелері
Договорное  право:  вопросы  теории  и  практики
Contract Law: Theory and Practice
3.Жер  құқық  қатынастарының  қазіргі  уақыттағы
мәселелері  Современные  проблемы  земельных
правоотношений Modern problems of land relations

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

ілім мен түсінушілік: Ғылыми зертеулерде қолдану
мақсатында  азаматтық құқық бойынша теория  мен
методологиялық білімдерді көрсеті;
білім  мен  түсінушілікті  қолдану: азаматтық
құқықтық  ғылыми  зерттеу  мәселелерін  шешу
мүмкіншілігі;
пікірлер  білдіру: күрделі  мәселелерімен  және
пайымдау  негізінде  толық  емес  немесе  шектеулі
ақпараттарды  ескере  отырып,  этикалық  және
әлеуметтік  жауапкершілікті  қолданып,
тұжырымдамалар мен білімді  біріктіруге  құқықтық
білім.
коммуникативті  қабілеттер: қылмыстық  саясат
бойынша мамандандырылған пікірталас жүргізу;
үйрену қабілеті: оқуды жалғастыру.

знание  и  понимание:  демонстрировать  знания  и



понимание  теории  и  методологии  гражданского
права с целью применения
в контексте научных исследований; 
применение  знаний  и  понимания:  способность
решать проблемы в контексте гражданско-правовых
научных исследований; 
выражение  суждений: интегрировать  правовые
знания,  справляться  со  сложными  вопросами  и
выносить  суждения  на  основе  неполной  или
ограниченной  информации  с  учетом  этической  и
социальной  ответственности  за  применения  этих
суждений и знаний; 
коммуникативные  способности: ведение
профессиональной  дискуссии  по  актуальным
правовым  проблемам,  умение  аргументировано
опровергать псевдонаучные и фальсифицированные
построения;
способности  к  учебе:  продолжать  обучение
самостоятельно.

knowledge  and  understanding: demonstrate
knowledge and understanding of  civil  law theory  and
methodology for application in the context of scientific
research;
application of knowledge and understanding: ability
to solve problems in the context of civil law research;
expression  of  judgments: integrate  legal  knowledge,
handle  complex  issues  and make judgments  based  on
incomplete or limited information,  taking into account
ethical  and social  responsibility  for  the  application  of
these judgments and knowledge;
communication  skills: conducting  a  professional
discussion on current legal issues, the ability to refute
reasoned pseudoscientific and falsified construction;
learning ability: continue learning on your own.

Қорытынды бақылау
нысаны /Форма итогового
контроля/ Form of final control

емтихан экзамен exam

 Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия  для  получения
кредитов/  Terms  and  conditions
for loans

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру
выполнение плана учебных программ
implementation of the curriculum plan

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

семестр/ semester

Әдебиет
Литература
Literature

1.Азаматтық құқық (Жалпы бөлім):  Г.М. Тлебаева,
А.А. Кожахметова, И.К. Жадраев, А.Т. Жунисалиев /
Алматы: Отан ЖҚ, 2015 – 132 б. 
2.  Рамазанова  А.С.  Азаматтық  құқық  (Жалпы
бөлім) /– Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ
«Берел» баспасы, 2016. – 130 б. 
3. Жайлин  Ғ.  Қазақстан  Республикасының



азаматтық  құқығы.  Жалпы  бөлім  :  оқу  құралы.-
Алматы : Жеті жарғы, 2014.-304 бет.
4.  Идрышева  С.  Қазақстан  Республикасының
азаматтық  құқығы.  Ерекше  бөлім  :  оқу  құралы.-
Астана : Фолиант, 2015.-248 бет
5.   Договорное право:  вопросы теории и практики
(учеб.пособие).  Усть-Каменогорск, изд-во «Берел»,
2016. – 163 с
6. Рамазанова А.С. Азаматтық құқық (Жалпы бөлім)
(оқу  құралы).  -  Өскемен  :  С.Аманжолов  атындағы
ШҚМУ баспасы, 2016.-126 бет.

Жаңарту күні / Дата обновления/
Date of update

30.03.2018

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Бітімгершілік рәсімдерді құқықтық реттеу
мәселелері 
Проблемы правового регулирования
примирительных процедур
Problems  of  the  legal  adjusting  of  conciliatory
procedures  (PprPP)

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

к.ю.н. Сабитова А.А.

Модуль түрі
Тип модуля
Module Type

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі
3.Модули по выбору для определенной 
специальности (МВОС)
3.Optional modules for the specialty
Білім беру бағдарламасы:азаматтық-құқықтық
Образовательная программа:гражданско-правовая
Education program:civil law

Модуль деңгейі 
Уровень модуля
Module Level

Магистратура Master's Courses

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

18

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

6/10

Оқу түрі / Форма обучения/ Form
of training

күндізгі 
дневная 
daytime

Семестр/ Semester 3
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/ Number of students
Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module

1.Мемлекет  және  құқық  теориясы   Теория
государства и права  Theory of Law and State
2.Қазақстан  Республикасының  конституциялық
құқығы   Конституционное  право  Республики
Казахстан   Constitutional  law  of  the  Republic  of
Kazakhstan



3.Қазақстан  Республикасының  азаматтық  құқығы
(жалпы  бөлім)   Гражданское  право  Республики
Казахстан  (общая  часть)  Civil  Law  of  Republic
Kazakhstan(general part)

Модуль мазмұны
Содержание модуля
Module content

1.Соттан  тыс  медиацияны  құқықтық  реттеу
Правовое  регулирование  внесудебной  медиации
Legal regulation of extrajudicial mediation
2.Арбитраждық  сот  өндірісі  Арбитражное
судопроизводство The arbitration proceedings

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

ілім мен түсінушілік: Ғылыми зертеулерде қолдану
мақсатында  азаматтық құқық бойынша теория  мен
методологиялық білімдерді көрсеті;
білім  мен  түсінушілікті  қолдану: азаматтық
құқықтық  ғылыми  зерттеу  мәселелерін  шешу
мүмкіншілігі;
пікірлер  білдіру: күрделі  мәселелерімен  және
пайымдау  негізінде  толық  емес  немесе  шектеулі
ақпараттарды  ескере  отырып,  этикалық  және
әлеуметтік  жауапкершілікті  қолданып,
тұжырымдамалар мен білімді  біріктіруге  құқықтық
білім.
коммуникативті  қабілеттер: қылмыстық  саясат
бойынша мамандандырылған пікірталас жүргізу;
үйрену қабілеті: оқуды жалғастыру.

знание  и  понимание:  демонстрировать  знания  и
понимание  теории  и  методологии  гражданского
права с целью применения
в контексте научных исследований; 
применение  знаний  и  понимания:  способность
решать проблемы в контексте гражданско-правовых
научных исследований; 
выражение  суждений: интегрировать  правовые
знания,  справляться  со  сложными  вопросами  и
выносить  суждения  на  основе  неполной  или
ограниченной  информации  с  учетом  этической  и
социальной  ответственности  за  применения  этих
суждений и знаний; 
коммуникативные  способности: ведение
профессиональной  дискуссии  по  актуальным
правовым  проблемам,  умение  аргументировано
опровергать псевдонаучные и фальсифицированные
построения;
способности  к  учебе:  продолжать  обучение
самостоятельно.

knowledge  and  understanding: demonstrate
knowledge and understanding of  civil  law theory  and
methodology for application in the context of scientific
research;
application of knowledge and understanding: ability
to solve problems in the context of civil law research;



expression  of  judgments: integrate  legal  knowledge,
handle  complex  issues  and make judgments  based  on
incomplete or limited information,  taking into account
ethical  and social  responsibility  for  the  application  of
these judgments and knowledge;
communication  skills: conducting  a  professional
discussion on current legal issues, the ability to refute
reasoned pseudoscientific and falsified construction;
learning ability: continue learning on your own.

Қорытынды бақылау
нысаны /Форма итогового
контроля/ Form of final control

емтихан экзамен exam

 Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия  для  получения
кредитов/  Terms  and  conditions
for loans

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру
выполнение плана учебных программ
implementation of the curriculum plan

Модульдің  ұзақтығы  /
Продолжительность  модуля/
Duration of the module

семестр/ semester

Әдебиет
Литература
Literature

1.Азаматтық құқық (Жалпы бөлім):  Г.М. Тлебаева,
А.А. Кожахметова, И.К. Жадраев, А.Т. Жунисалиев /
Алматы: Отан ЖҚ, 2015 – 132 б. 
2.  Рамазанова  А.С.  Азаматтық  құқық  (Жалпы
бөлім) /– Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ
«Берел» баспасы, 2016. – 130 б. 
3. Жайлин  Ғ.  Қазақстан  Республикасының
азаматтық  құқығы.  Жалпы  бөлім  :  оқу  құралы.-
Алматы : Жеті жарғы, 2014.-304 бет.
4.  Идрышева  С.  Қазақстан  Республикасының
азаматтық  құқығы.  Ерекше  бөлім  :  оқу  құралы.-
Астана : Фолиант, 2015.-248 бет
5.   Договорное право:  вопросы теории и практики
(учеб.пособие).  Усть-Каменогорск, изд-во «Берел»,
2016. – 163 с
6. Рамазанова А.С. Азаматтық құқық (Жалпы бөлім)
(оқу  құралы).  -  Өскемен  :  С.Аманжолов  атындағы
ШҚМУ баспасы, 2016.-126 бет.

Жаңарту күні / Дата обновления/
Date of update

30.03.2018

Модуль атауы және шифр 
Название модуля и шифр
Module name and code number

Кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Informalive  technologies  in  professional  activity
(ITPD)

Модуль үшін жауапты 
Ответственный за модуль
Responsible for the module

Садыкова С.Т., Мухамедиева А.Г., 

Модуль түрі
Тип модуля

4.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі
4.Модули по выбору, выходящие за рамки 



Module Type квалификации (МВВК)
4.Optional modules, beyond qualification

Модуль деңгейі 
Уровень модуля
Module Level

Магистратура
Master's 
Courses

Аптасына  сағаттар  саны  /
Количество  часов  в  неделю/
Number of hours per week

18

Кредиттер  саны  /  Количество
кредитов/ Amount of credits

7/12

Оқу түрі / Форма обучения/ Form
of training

күндізгі 
дневная 
daytime

Семестр/ Semester 2
Студенттер  саны  /Количество
обучающихся/ Number of students
Модульдің  пререквизиттері  /
Пререквизиты  модуля/
Prerequisites of the module
Модуль мазмұны
Содержание модуля
Module content

1.Іскери  казақ  тілі  Деловой  казахский  язык  
Business Kazakh language
2.Жобаларды  басқару  және  инновациялық
менеджмент   Управление  проектами  и
инновационный  менеджмент  
Project Management and Innovation Management
3.Ғылымдағы  компьютерлік  үлгілеу  және
бағдарламалық  жасақтама  
Программное  обеспечение  и  компьютерное
моделирование в науке The software and computer in
science

Оқу нәтижелері 
Результаты обучения
Learning outcomes

ілімі мен түсінігі: мемлекеттік тілде іскери қарым-
қатынас,  мемлекеттік  тілде  іс  қағаздарын  жүргізу;
аргументалды кәсіби диалог жүргізу ерекшеліктері;
Қазіргі  әлемдегі  мәдениетті  дамытудың  негізі  мен
үрдістерін түсіну
білім  мен  түсінікті  қолдану: мәдени  мәтіндерді
талдау және түсіндіру;  салыстырмалы зерттеулерді
жүзеге  асыру;  жаһандық  үдерістер  мен  қарым-
қатынастарды талдау және түсіндіру әдістері;
пікірлер  білдіру: семиотиктегі,  белгілер  мен
мәтіндердегі белгі туралы мәселе; негізгі түрлер мен
негіздеме және сыни әдістер, дәлелдердегі ережелер,
қателіктер  мен  қылықтар,  кәсіби
қауымдастықтардағы  сөйлеген  сөздерді
дайындаудың негізгі кезеңдері мен тәсілдері
коммуникативтік  дағдылар:  құжаттарды
толтырған  кезде  кәсіби  терминдерді  дұрыс
пайдалану дағдысын меңгеру
Оқуға  қабілеті: мәтінді  талдау  әдістерін  бағалау
дағдылары;  пікірталас  мәтіндерін  дайындау  және
ғылыми талқылау жүргізу



знание  и  понимание:   делового  общения  на
государственном  языке,  делопроизводство  на
государственном  языке;   особенностями  ведения
аргументативного  профессионального  диалога;
понимать основания и тенденции развития культуры
в современном мире
применение знаний и понимания:  анализировать
и  интерпретировать  культурные  тексты;
осуществления  компаративистских  исследований;
методами  анализа  и  интерпретации  глобальных
процессов и отношений;
выражение  суждений: основные  виды  и  способы
обоснования и критики, правила, ошибки и уловки в
аргументации,  основные  этапы  и  способы
подготовки  выступлений  в  профессиональных
сообществах
коммуникативные  способности:  иметь  навыки
правильного  использования  профессиональных
терминов при заполнении документов  
способности  к  учебе: навыки  оценки  методов
анализа  текстов;  ведения  научной  дискуссии  и
подготовки аргументативных текстов
knowledge  and  understanding:  business
communication in the state language, office work in the
state  language;  peculiarities  of  conducting  an
argumentative  professional  dialogue;  Understand  the
foundations and trends in the development of culture in
the modern world
application of knowledge and understanding: analyze
and  interpret  cultural  texts;  implementation  of
comparative  studies;  methods  of  analysis  and
interpretation of global processes and relationships;
expression  of  concepts  basic  types  and  ways  of
substantiation and criticism, rules, mistakes and tricks in
the  argumentation,  the  main  stages  and  ways  of
preparing speeches in professional communities
communication skills: to have the skills to properly use
professional terms when filling out documents
the ability to study: the skills of evaluating methods of
text  analysis;  conduct  of  scientific  discussion  and
preparation of argumentative texts

Қорытынды  бақылау  нысаны
/Форма  итогового  контроля/
Form of final control

емтихан экзамен exam

 Оқү  кредит  алу  шарттары  /
Условия  для  получения
кредитов/  Terms  and  conditions
for loans

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру
выполнение плана учебных программ
implementation of the curriculum plan

Модульдің ұзақтығы /
Продолжительность модуля/
Duration of the module

семестр/ semester

Әдебиет 1.Казахстан  на  пути  построения  общества  знания
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(философское  исследование).  Коллективная
монография  /  Под  общ.  ред.  Бижанова  А.Х.  –
Алматы:  Институт  философии,  политологии  и
религиоведения КН МОН РК, 2017. – 398 с.
2.Знание  и  вера  в  культурно-исторических
концептах  Востока  и  Запада.  Колл.  монография  /
Под  общ.  ред.  З.К.  Шаукеновой.  –  Алматы:
Институт  философии,  политологии  и
религиоведения КН МОН РК, 2014. – 254 с.
3.Многоликая  глобализация.  Культурное
разнообразие  в  современном  мире  /  Под  ред.  П.
Бергера, С. Хантингтона. М., 2014. – 319 с.
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Содержание образовательной программы 6М030100– Юриспруденция (научно-педагогическое) 

Название 
модуля 

Ожидаемые результаты 
обучения 

Объем 

С
ем

ес
тр

 

Компоненты модуля 

K
Z

 

E
C

T
S

 

Код дисциплины Названия составляющих 
модуля (дисциплины / 
проф.практик и т.п.)

Ц
ик

л 
ди

сц
ип

ли
ны

 (
О

О
Д

, 
БД

, П
Д

) 

гр
уп

па
 (

А
,В

,С
)

О
К

/ К
В

К
ол

ич
ес

тв
о 

 к
ре

ди
то

в 

Ф
ор

м
а 

ко
нт

ро
ля

 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

 к
ом

пе
те

нц
ии

1  Общие обязательные модули (ООМ)

Жалпы 
ғылыми
Общенаучн
ый
General 
scientific

ілім мен түсінушілік:  бакалавр
деңгейінде  алынған  білімдер
мен  түсініктерді  көрсету,
көбінесе  ғылыми  зерттеулер
контексінде идеяларды бастапқы
дамыту  немесе  қолдану  үшін
негіз немесе мүмкіндік;
білім  мен  түсінушілікті
қолдану: білім  саласын,
түсінуді  және  жаңа  немесе
непостиженных  жағдайлардағы
проблемаларды  шешуге  және
кеңістіктегі  (немесе  пәнаралық)
кеңістікте қолдануға;
пікірлер  білдіру: білімді
интеграциялау,  күрделі
мәселелермен  күресу  және
толық  емес  немесе  шектелген
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 1 Psi -5204
Психология
Психология
Psychology

БД  А ОК    2   Э 

КК1
КК2
КК3
КК4
КК5

1 Ped -5203
Педагогика
Педагогика
Pedagogics

БД  А ОК    2 Э   

1 IFN -5201

Ғылым тарихы мен 
философиясы
История и философия науки
History and philosophy of 
science

БД  А ОК     2 Э   

  1 IYa(p) -5202 Шет тілі (кәсіптік)
Иностранный язык 
(профессиональный)
Foreign language 
(professional

БД  А ОК      2   Э 



ақпарат  негізінде  шешімдер
қабылдау,  осы  шешімдер  мен
білімге  қатысты этикалық және
әлеуметтік  жауапкершілікті
ескере отырып;
коммуникативті  қабілеттер:
өздерінің  білімдері  мен
білімдерін  және  олардың
мамандар  мен  ұжымдарға
дәлелді  және  айқын  түрде
хабарлауы;
жаттығуды жалғастырыңыз.
үйрену  қабілеті: оқуды
жалғастыру.
знание  и  понимание:
демонстрировать  знания  и
понимание,  полученные  на
уровне  бакалавра,  которые
являются  основой  или
возможностью  для
оригинального  развития  или
применения  идей,  часто  в
контексте  научных
исследований; 
применение  знаний  и
понимания: применять  знания,
понимание  и  способность
решать  проблемы  в  новых  или
незнакомых  ситуациях  и
контекста  в  рамках  более
широких  (или
междисциплинарных)  областей,
связанных с областью изучения; 
выражение  суждений:
интегрировать  знания,
справляться  со  сложными



вопросами и выносить суждения
на  основе  неполной  или
ограниченной  информации  с
учетом этической и социальной
ответственности  за  применения
этих суждений и знаний; 
коммуникативные
способности: четко  и  ясно
сообщать свои выводы  и знания
и их обоснование специалистам
и неспециалистам; 
продолжать  обучение
самостоятельно.
способности  к  учебе:
продолжать  обучение
самостоятельно.
knowledge  and  understanding:
demonstrate  knowledge  and
understanding  gained  at  the
bachelor's  level,  which  are  the
basis  or  opportunity  for  the
original  development  or
application  of  ideas,  often  in  the
context of scientific research;
application  of  knowledge  and
understanding: to  apply
knowledge,  understanding  and
ability to solve problems in new or
unfamiliar  situations  and  context
within  the  wider  (or
interdisciplinary)  areas  related  to
the field of study;
expression  of  concepts integrate
knowledge,  cope  with  complex
issues and make judgments based
on  incomplete  or  limited



information,  taking  into  account
ethical and social responsibility for
the application of these judgments
and knowledge;
communicative  abilities: clearly
and  clearly  communicate  their

2 Обязательные модули по специальности

Теориялық-
құқықтық

Теоретико-
правовой

Theretical 
and legal

білім  мен  түсіністік:
гуманитарлық  білімнің  өзекті
мәселелері;  мәдениет
тұжырымдамасы,  әлеуметтік-
мәдени  құбылыстарды  талдау
әдістемесі,  аймақтағы  мәдени
жағдай;
білім  мен  түсінушілікті
қолдану:  өзіңіздің  зерттеу
үрдісін  жобалау  үшін  алынған
білімді  пайдалану  мүмкіндігі;
әлеуметтiк-мәдени  контекстiң
жай-күйi мен  даму
тенденцияларын сыни бағалауға
қабiлеттi.
пікірлер  білдіру: әлеуметтік-
мәдени  тұрғыдағы
проблемаларды анықтау;  қазіргі
әлеуметтік-мәдени даму қарама-
қайшылығын белгілеу;  ғылыми,
әлеуметтік  бағдарламалардың
тұжырымдамалық талдауы;
коммуникативті  қабілеттер:

7 12

1 SPOTP – 5202

Жалпы құқық теориясының осы 
уақыттығы мәселелері
Современные проблемы общей 
теории права 
Modern problems of general theory 
of law

БД А КВ 3 Э  

ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6
ПК7

2
MPD-5201

Пәнді оқыту әдістемесі
Методика преподавания 
дисциплины
The methot of teaching the subject

БД В КВ 2 Э

2 MPA -5303 Құқықтық анализ методологиясы
Методология  правового  анализа
Methodology of legal analysis

ПД  В   КВ 2   Э  



көздерді  зерттеуге
филологиялық  көзқарас
дағдылары;
оқуға  білу:  өзіңіздің  ғылыми-
зерттеу  жұмыстарыңызды
жоспарлауға;  ғылыми-зерттеу
жұмысының  дағдылары  болуы
керек.
знание  и  понимание:
актуальных  проблем
гуманитарного  знания;
специфику  формирования  и
основные  направления,
концепции  культуры,
методологию  анализа
социокультурных  явлений,
культурной ситуации региона;
применение  знаний  и
понимания:   способностью
использовать  полученные
знания  для  проектирования
собственного
исследовательского  процесса;
способностью  критически
оценивать  состояние  и
тенденции  развития
социокультурного контекста.
выражение  суждений:
выявлять  проблемы  в
социокультурном  контексте;
фиксировать  противоречия
современного социокультурного
развития;  концептуального
анализа  научных,  социальных
программ; 
коммуникативные



способности:  навыки
филологического  подхода  к
изучению источников;
способности  к  учебе:
планировать  собственную
исследовательскую
деятельность;  иметь  навыки
исследовательской работы.  
knowledge  and  understanding:
actual  problems  of  humanitarian
knowledge;  the  specifics  of  the
formation and the main directions,
the  concept  of  culture,  the
methodology of analysis of socio-
cultural  phenomena,  the  cultural
situation in the region;
application  of  knowledge  and
understanding:  the ability to use

3. Модули по выбору для определенной специальности



3.1. Білім беру бағдарламасы: қылмыстық-құқықтық 
Образовательная программа:  уголовно-правовая

Education program: criminal legal

Қылмыстық
саясатты 
жүзеге 
асырудағы 
заңңауи 
тәсілдері
Современн
ые подходы
к 
реализации 
уголовной 
политики
Curren 
tapproaches 
to the 
implementati
on of 
criminal 
policy

ілім  мен  түсінушілік:
Қылмыстық  саясат  бойынша
білімдерді  көрсете  ала  білу,
негізгі  ережелерін  ғылыми
қылмыстық-құқықтық  аясында
зерттеуде қолдана ала білу;
білім  мен  түсінушілікті
қолдану: қылмыстық құқықтық
зерттеу  мәселелерін  шешу
мүмкіншілігі;
пікірлер  білдіру: күрделі
мәселелерімен  және  пайымдау
негізінде  толық  емес  немесе
шектеулі  ақпараттарды  ескере
отырып,  этикалық  және
әлеуметтік  жауапкершілікті
қолданып, тұжырымдамалар мен
білімді  біріктіруге  құқықтық
білім.
коммуникативті  қабілеттер:
қылмыстық  саясат  бойынша
мамандандырылған  пікірталас
жүргізу;
үйрену  қабілеті: оқуды
жалғастыру.
знание  и  понимание:
демонстрировать  знания  и
понимание  положений
уголовной  политики  с  целью
применения  в  контексте
научных  уголовно-правовых
исследований; 
применение  знаний  и
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VP -2301 Қалпына  келтіру  әділсоты
Восстановительное  правосудие
Restorative Justice

ПД  В  КВ 3   Э  
ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6

3 GUPKURGO -
2302

Азаматтық  қоғамның  даму
кезіндегі  Қазақстанның
қылмыстық саясатын ізгілендіру 
Гуманизация  уголовной
политики Казахстана в условиях
развития гражданского общества 
Humanization of criminal policy of
Kazakhstan  in  terms  of
development of civil society

ПД В КВ 3 Э



понимания:  способность
решать  проблемы  уголовно-
правовых  научных
исследований; 
выражение  суждений:
интегрировать правовые знания,
справляться  со  сложными
вопросами и выносить суждения
на  основе  неполной  или
ограниченной  информации  с
учетом этической и социальной
ответственности  за  применения
этих суждений и знаний; 
коммуникативные
способности:  ведение
профессиональной дискуссии по
актуальным  уголовной
политики;
способности  к  учебе:
продолжать  обучение
самостоятельно.
knowledge  and  understanding:
demonstrate  knowledge  and
understanding  of  criminal  policy
provisions  for  the  purpose  of
application  in  the  context  of
criminal law research;
application  of  knowledge  and
understanding: the  ability  to
solve  problems  of  criminal  law
research;
expression  of  judgments:
integrate  legal  knowledge,  handle
complex  issues,  and  make
judgments based on incomplete or
limited  information,  taking  into



account  ethical  and  social
responsibility for the application of
these judgments and knowledge;
communication skills: conducting

Қылмыстық
заңнаманың
мәселелері 
Проблемы 
уголовного 
законодател
ьства
Problems of 
the criminal 
legislation

ілім  мен  түсінушілік:
Қылмыстық  саясат  бойынша
білімдерді  көрсете  ала  білу,
негізгі  ережелерін  ғылыми
қылмыстық-құқықтық  аясында
зерттеуде қолдана ала білу;
білім  мен  түсінушілікті
қолдану: қылмыстық құқықтық
зерттеу  мәселелерін  шешу
мүмкіншілігі;
пікірлер  білдіру: күрделі
мәселелерімен  және  пайымдау
негізінде  толық  емес  немесе
шектеулі  ақпараттарды  ескере
отырып,  этикалық  және
әлеуметтік  жауапкершілікті
қолданып, тұжырымдамалар мен
білімді  біріктіруге  құқықтық
білім.
коммуникативті  қабілеттер:
қылмыстық  саясат  бойынша
мамандандырылған  пікірталас
жүргізу;
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PChPU -2303 Пенитенциарлық  мекемелердегі
адам құқықтары
Права  человека  в
пенитенциарных учреждениях
Human rights in prisons

ПД  В  КВ 3   Э  

ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6

PSUZ -2304 Қылмыстық заңнаманы жетілдіру
мәселелері
Проблемы  совершенствования
уголовного  законодательства
Problems of improving the criminal
law

ПД  В  КВ 2   Э  

AlN -2305 Жаза  баламалары
Альтернативы  наказания
Alternatives to Punishment

ПД  В  КВ 3   Э  

Қылмыстық
және 
қылмыстық 
іс жүргізу 

ілім  мен  түсінушілік:
қылмыстық  заңнамалар
бойынша  білімді  көрсету  және
сол  алған  білімді  ғылыми
қылмыстық  құқықтық

6 10 1 APP -1306 Қылмыстық  және  қылмыстық іс
жүргізу  заңнамасын  құқықтық
қолдану  тәжірибесінің  өзекті
мәселелері
Актуальные  проблемы

ПД  В  КВ 3   Э  ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5



заңнамасың
қолдану 
мәселелері
Проблемы 
практики 
применения
уголовного 
и уголовно-
процессуаль
ного 
законодател
ьства
Problems of 
practice of 
application 
of the 
criminal and 
criminal 
procedural 
legal

зерттеулерде қолдану;
білім мен түсінушілікті 
қолдану: қылмыстық құқықтық 
зерттеу мәселелерін шешу 
мүмкіншілігі;
пікірлер  білдіру: күрделі
мәселелерімен  және  пайымдау
негізінде  толық  емес  немесе
шектеулі  ақпараттарды  ескере
отырып,  этикалық  және
әлеуметтік  жауапкершілікті
қолданып, тұжырымдамалар мен
білімді  біріктіруге  құқықтық
білім.
коммуникативті  қабілеттер:
қылмыстық  саясат  бойынша
мамандандырылған  пікірталас
жүргізу;
үйрену  қабілеті: оқуды
жалғастыру.
знание  и  понимание:
демонстрировать  знания  и
понимание  уголовного
законодательства  с  целью
применения в  контексте
научных  уголовно-правовых
исследований; 
применение  знаний  и
понимания:  способность
решать  проблемы  уголовно-
правовых  научных
исследований; 
выражение  суждений:
интегрировать правовые знания,
справляться  со  сложными
вопросами и выносить суждения

правоприменительной  практики
уголовного  и  уголовно-
процессуального
законодательства
Actual problems of the criminal and
procedure legislation enforcement

ПК6

2 JJRK -1307 Қазақстан  Республикасының
ювеналдық  әділеті:  теория  және
тәжірибе
Ювенальная  юстиция
Республики  Казахстан:  теория  и
практика
Juvenile Justice of the Republic of
Kazakhstan: theory and practice

ПД  В  КВ 3  Э  



на  основе  неполной  или
ограниченной  информации  с
учетом этической и социальной
ответственности  за  применения
этих суждений и знаний; 
коммуникативные
способности:  ведение
профессиональной дискуссии по
актуальным  уголовной
политики;
способности  к  учебе:
продолжать  обучение
самостоятельно.
knowledge  and  understanding:
demonstrate  knowledge  and
understanding  of  criminal  policy
provisions  for  the  purpose  of
application  in  the  context  of
criminal law research;
application  of  knowledge  and
understanding: the  ability  to
solve  problems  of  criminal  law
research;
expression  of  judgments:
integrate  legal  knowledge,  handle
complex  issues,  and  make
judgments based on incomplete or
limited  information,  taking  into
account  ethical  and  social
responsibility for the application of
these judgments and knowledge;
communication skills: conducting
professional discussion on current
criminal policy;
learning ability: continue learning
on your own.



4. Білім беру бағдарламасы: азаматтық-құқықтық
4.2. Образовательная программа: гражданско-правовая 

Education program: civil law

Азаматтық 
және 
азаматтык 
іс жүрғізу 
заңнамасын
тәжірибесін
қолдану 
мәселелері

Проблемы 
практики 
применения
гражданско
го и 
гражданско-
процессуаль
ного 
законодател
ьства

Problems of 
praktike of 
application 
of the civil 
and civil 
procedural 
legal

ілім мен түсінушілік:  Ғылыми
зертеулерде қолдану мақсатында
азаматтық  құқық  бойынша
теория  мен  методологиялық
білімдерді көрсеті;
білім  мен  түсінушілікті
қолдану: азаматтық  құқықтық
ғылыми  зерттеу  мәселелерін
шешу мүмкіншілігі;
пікірлер  білдіру: күрделі
мәселелерімен  және  пайымдау
негізінде  толық  емес  немесе
шектеулі  ақпараттарды  ескере
отырып,  этикалық  және
әлеуметтік  жауапкершілікті
қолданып, тұжырымдамалар мен
білімді  біріктіруге  құқықтық
білім.
коммуникативті  қабілеттер:
қылмыстық  саясат  бойынша
мамандандырылған  пікірталас
жүргізу;
үйрену  қабілеті: оқуды
жалғастыру.

знание  и  понимание:
демонстрировать  знания  и
понимание  теории  и
методологии гражданского права
с целью применения
в  контексте  научных
исследований; 
применение  знаний  и

6 10 1 TPPGGPZZ -
1302

Азаматтық және азаматтык іс 
жүрғізу заңдарды қолданудың 
теориясы мен тәжірибесі
Теория и практика применения 
гражданского и гражданского 
процессуального 
законодательства.
Theory  and  practice  of  civil
procedural law

 ПД  В
 К
В 

3 Э 

ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6

2 APIP -1301 Атқару  өндірісінің  өзекті
мәселелері
Актуальные  проблемы
исполнительного  производства
Actual  problems  of  Executive
production

 ПД  С  К
В 

3 Э 



понимания:  способность
решать  проблемы  в  контексте
гражданско-правовых  научных
исследований; 
выражение  суждений:
интегрировать правовые знания,
справляться  со  сложными
вопросами и выносить суждения
на  основе  неполной  или
ограниченной  информации  с
учетом этической и социальной
ответственности  за  применения
этих суждений и знаний; 
коммуникативные
способности: ведение
профессиональной дискуссии по
актуальным  правовым
проблемам,  умение
аргументировано  опровергать
псевдонаучные  и
фальсифицированные
построения;
способности  к  учебе:
продолжать  обучение
самостоятельно.
knowledge  and  understanding:
demonstrate  knowledge  and
understanding  of  civil  law theory
and methodology for application in
the context of scientific research;
application  of  knowledge  and
understanding: ability  to  solve
problems  in  the  context  of  civil
law research;
expression  of  judgments:
integrate  legal  knowledge,  handle



complex  issues  and  make
judgments based on incomplete or
limited  information,  taking  into
account  ethical  and  social
responsibility for the application of
these judgments and knowledge;
communication skills: conducting

Азаматтық
заңнаманы
ң 
мәселелері
Проблемы
гражданск
ого 
законодате
льства
Problems 
of civil 
legislation

ілім мен түсінушілік:  Ғылыми
зертеулерде қолдану мақсатында
азаматтық  құқық  бойынша
теория  мен  методологиялық
білімдерді көрсеті;
білім  мен  түсінушілікті
қолдану: азаматтық  құқықтық
ғылыми  зерттеу  мәселелерін
шешу мүмкіншілігі;
пікірлер  білдіру: күрделі
мәселелерімен  және  пайымдау
негізінде  толық  емес  немесе
шектеулі  ақпараттарды  ескере
отырып,  этикалық  және
әлеуметтік  жауапкершілікті
қолданып, тұжырымдамалар мен
білімді  біріктіруге  құқықтық
білім.
коммуникативті  қабілеттер:
қылмыстық  саясат  бойынша
мамандандырылған  пікірталас
жүргізу;
үйрену  қабілеті: оқуды

8 14

2
PSGZRK -
2303

Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасын жетілдіру 
мәселелері
Проблемы совершенствования 
гражданского законодательства 
Республики Казахстан
Problems of improving the civil 
legislation of the Republic of 
Kazakhstan

ПД В КВ 3 Э

ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6

3 DPVTiP -2304

Шарттық құқық: теория және 
тәжірибе мәселелері
Договорное право: вопросы 
теории и практики
Contract Law: Theory and Practice

ПД В КВ 3 Э

3 SPZP -2305 Жер құқық қатынастарының 
қазіргі уақыттағы мәселелері
Современные проблемы 
земельных правоотношений
Modern problems of land relations

ПД В КВ 3 Э



жалғастыру.

знание  и  понимание:
демонстрировать  знания  и
понимание  теории  и
методологии гражданского права
с целью применения
в  контексте  научных
исследований; 
применение  знаний  и
понимания:  способность
решать  проблемы  в  контексте
гражданско-правовых  научных
исследований; 
выражение  суждений:
интегрировать правовые знания,
справляться  со  сложными
вопросами и выносить суждения
на  основе  неполной  или
ограниченной  информации  с
учетом этической и социальной
ответственности  за  применения
этих суждений и знаний; 
коммуникативные
способности: ведение
профессиональной дискуссии по
актуальным  правовым
проблемам,  умение
аргументировано  опровергать
псевдонаучные  и
фальсифицированные
построения;
способности  к  учебе:
продолжать  обучение
самостоятельно.



knowledge  and  understanding:
demonstrate  knowledge  and
understanding  of  civil  law theory
and methodology for application in
the context of scientific research;
application  of  knowledge  and
understanding: ability  to  solve
problems  in  the  context  of  civil
law research;
expression  of  judgments:
integrate  legal  knowledge,  handle
complex  issues  and  make

Бітімгерші
лік 
рәсімдерді
құқықтық 
реттеу 
мәселелері

ілім мен түсінушілік:  Ғылыми
зертеулерде қолдану мақсатында
азаматтық  құқық  бойынша
теория  мен  методологиялық
білімдерді көрсеті;
білім  мен  түсінушілікті
қолдану: азаматтық  құқықтық
ғылыми  зерттеу  мәселелерін
шешу мүмкіншілігі;
пікірлер  білдіру: күрделі
мәселелерімен  және  пайымдау
негізінде  толық  емес  немесе

6 10

3 PRVM -2306

Соттан тыс медиацияны 
құқықтық реттеу
Правовое регулирование 
внесудебной медиации
Legal regulation of extrajudicial 
mediation

ПД В КВ 3 Э

ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6

3 AS -2307 Арбитраждық сот өндірісі
Арбитражное судопроизводство
The arbitration proceedings

ПД В КВ 3 Э



Проблемы
правового 
регулиров
ания 
примирите
льных 
процедур

шектеулі  ақпараттарды  ескере
отырып,  этикалық  және
әлеуметтік  жауапкершілікті
қолданып, тұжырымдамалар мен
білімді  біріктіруге  құқықтық
білім.
коммуникативті  қабілеттер:
қылмыстық  саясат  бойынша
мамандандырылған  пікірталас
жүргізу;
үйрену  қабілеті: оқуды
жалғастыру.

знание  и  понимание:
демонстрировать  знания  и
понимание  теории  и
методологии гражданского права
с целью применения
в  контексте  научных
исследований; 
применение  знаний  и
понимания:  способность
решать  проблемы  в  контексте
гражданско-правовых  научных
исследований; 
выражение  суждений:
интегрировать правовые знания,
справляться  со  сложными
вопросами и выносить суждения
на  основе  неполной  или
ограниченной  информации  с
учетом этической и социальной
ответственности  за  применения
этих суждений и знаний; 
коммуникативные
способности: ведение



профессиональной дискуссии по
актуальным  правовым
проблемам,  умение
аргументировано  опровергать
псевдонаучные  и
фальсифицированные
построения;
способности  к  учебе:
продолжать  обучение
самостоятельно.

knowledge  and  understanding:
demonstrate  knowledge  and
understanding  of  civil  law theory
and methodology for application in
the context of scientific research;
application  of  knowledge  and
understanding: ability  to  solve



5.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі
5.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК)

5.Optional modules, beyond qualification
Кәсіптік 
қызметтегі 
ақпараттық 
технология
лар

Информаци
онные 
технологии 
в 
профессион
альной 
деятельност
и

Informalive 
technologies 
in 
professional 
aktivity

ілімі мен түсінігі:  мемлекеттік
тілде іскери қарым-қатынас,
мемлекеттік тілде іс қағаздарын
жүргізу;  аргументалды кәсіби
диалог жүргізу ерекшеліктері;
Қазіргі әлемдегі мәдениетті
дамытудың негізі мен үрдістерін
түсіну
білім мен түсінікті қолдану:
мәдени мәтіндерді талдау және
түсіндіру;  салыстырмалы
зерттеулерді жүзеге асыру;
жаһандық үдерістер мен қарым-
қатынастарды талдау және
түсіндіру әдістері;
пікірлер  білдіру: семиотиктегі,
белгілер мен мәтіндердегі белгі
туралы мәселе;  негізгі түрлер
мен негіздеме және сыни
әдістер,  дәлелдердегі ережелер,
қателіктер мен қылықтар, кәсіби
қауымдастықтардағы сөйлеген
сөздерді дайындаудың негізгі
кезеңдері мен тәсілдері
коммуникативтік дағдылар:
құжаттарды толтырған кезде
кәсіби терминдерді дұрыс
пайдалану дағдысын меңгеру
Оқуға қабілеті: мәтінді талдау
әдістерін бағалау дағдылары;
пікірталас мәтіндерін дайындау
және ғылыми талқылау жүргізу

7 12

2

POiKMN -
5203

Ғылымдағы  компьютерлік
үлгілеу  және  бағдарламалық
жасақтама  Программное
обеспечение  и  компьютерное
моделирование  в  науке
The software and computer in
science

БД А КВ 3 Э

ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6
ПК72

2

UPIM -5202 Жобаларды  басқару  және
инновациялық  менеджмент
Управление  проектами  и
инновационный  менеджмент
Project  Management  and
Innovation Management

БД А КВ 2

2

Э

DKz -5201 Іскери казақ тілі
Деловой казахский язык
Business Kazakh language



знание и понимание:  делового
общения  на  государственном
языке,  делопроизводство  на
государственном  языке;
особенностями  ведения
аргументативного
профессионального  диалога;
понимать  основания  и
тенденции развития культуры в
современном мире
применение  знаний  и
понимания:  анализировать  и
интерпретировать  культурные
тексты;  осуществления
компаративистских
исследований; методами анализа
и  интерпретации  глобальных
процессов и отношений;
выражение  суждений:
основные  виды  и  способы
обоснования и критики, правила,
ошибки  и  уловки  в
аргументации, основные этапы и
способы  подготовки
выступлений  в
профессиональных сообществах
коммуникативные
способности:  иметь  навыки
правильного  использования
профессиональных  терминов
при заполнении документов  
способности  к  учебе: навыки
оценки методов анализа текстов;
ведения  научной  дискуссии  и
подготовки  аргументативных
текстов



knowledge  and  understanding:
business  communication  in  the
state language, office work in the
state  language;  peculiarities  of
conducting  an  argumentative
professional  dialogue;  Understand
the  foundations  and trends  in  the
development  of  culture  in  the
modern world
application  of  knowledge  and
understanding:  analyze  and
interpret  cultural  texts;
implementation  of  comparative
studies;  methods  of  analysis  and
interpretation  of  global  processes
and relationships;

6.Іс-тәжірибе модулдер
6.Модули практик (МП)

6.Modules of practices (mp)
Өндірістікіс
-тәжірибе

білімі: пән бойынша;
білім  мен  түсінікті  қолдану:

3 МП 3 З



Производст
венная 
практика
Fieldpractice

кәсіби кеңістікте;
пікір  білдіру:  сыни  ойлауды
қалыптастыру;
коммуникативтік  дағдылар:
командамен  әлеуметтік  және
коммуникативтік  қарым-
қатынас,  ынтымақтастық,
төзімділік;
Оқу  қабілеті:  өзін-өзі  даярлау
қабілеті мен дайындығы;
знание:  в  области
преподаваемой дисциплины;
применение  знаний  и
понимания: в профессиональном
пространстве; 
выражение  суждений:
формирование  критического
мышления;
коммуникативные  способности:
социально-коммуникативного
взаимодействия  с  коллективом,
сотрудничество, толерантность;
способности  к  учебе:
готовность  и  способность  к
самообразованию;
knowledge:  in  the  field  of
discipline;
application  of  knowledge  and
understanding:  in  the professional
space;
expression  of  judgment:  the
formation of critical thinking;
communication  skills:  social  and
communicative  interaction  with
the team, cooperation, tolerance;
learning ability: readiness and 

3 3
СК1

СК2

СК3

СК4



ability to self-education; 
7.Ғылыми-зерттеу жұмысының модулі

7.Модуль научно-исследовательской работы
7.Module research

Ғылыми-
зерттеу
Научно-
исследовате
льский
Scientificalle
research

білім  мен  түсінік:
зерттеуәдіснамасы;
білім  мен  түсініктіқолдану:
кәсібибағыттағылымижобалар
мен зерттеулержүргізу;
шығармашылықойлаужәнежаңа
проблемалардыжәнежағдайлард
ышешугешығармашылықкөзқар
ас
коммуникативтікдағдылар:
ауызшажәнежазбашатүрдеөзойл
арыныңшешендік,
дұрысжәнелогикалық дизайны.
Оқуқабілеті:  өзін-
өзідаярлауқабілеті  мен
дайындығы;
знание  и  понимание:
методологии  научных
исследований;
применение  знаний  и
понимания:выполнять  научные
проекты  и  исследования  в
профессиональной области;
выражение суждений: креативно
мыслить и творчески подходить
к  решению  новых  проблем  и
ситуаций
коммуникативные  способности:
ораторского  искусства,
правильного  и  логичного
оформления  своих  мыслей  в
устной и письменной форме.
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способности  к  учебе:
готовность  и  способность  к
самообразованию; 
knowledge  and  understanding:
research methodology;
application  of  knowledge  and
understanding:  to  carry  out
research  projects  and  research  in
the professional field;
expression  of  judgments:  creative
thinking and creative approach to
solving  new  problems  and
situations
communication  skills:  oratory,
correct and logical design of their
thoughts in oral and written form.
learning ability: readiness and 
ability to self-education;

8.Қорытынды мемлекеттік аттестация модулі
8.Модуль итоговой аттестации(МИГА)

8.Module of final examination (MFE)
Қорытынд
ымемлеке
ттік 
аттестация
модулі
Модуль 
итоговойа
ттестации
МИГА
Moduleoffi
nalexamina
tion (MFE)

білім мен түсінік:
зерттеуәдіснамасы;
білім мен түсінікқолдану:
ғылыми-
зерттеужобаларынжәнекәсібисала
дазерттеужүргізебілу;
сот шешімі:
білімдердіинтеграциялау,
шешімдерқабылдаужәнекоммуни
кативтікдағдылардықалыптастыру
арқылы:
ауызшажәнежазбашатүрдеөзойлар
ыныңшешімдеріндұрысжәнелогик
алықтүрдежасау.
Оқуқабілеті:  өзін-

7

11

Магистірлік жобаны рәсімдеу және қорғау
Оформление и защита магистерского проекта
Writing and defense of masters project Э СК1

СК2

СК3

СК4

Кешенді  емтихан
Комплексный  экзамен

Э



өзідаярлауқабілеті мен
дайындығы;
знание и понимание:  
методологии  научных
исследований;
применение  знаний  и
понимания:уметь  выполнять
научные проекты и исследования
в профессиональной области;
выражение суждений: 
путем  интеграции  знаний
выносить  суждения  и  принимать
решения  коммуникативные
способности:  ораторского
искусства,  правильного  и
логичного  оформления  своих
мыслей  в  устной  и  письменной
форме.
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Integrated examination




